Usnesení
z 34. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 8. dubna 2020
Usnesení č. 106/20
k pronájmu prostor sloužících k podnikání – Blatná, čp. 30 (bývalá ubytovna) – kadeřnictví.
RM po projednání
a) schvaluje
pronájem prostor sloužících k podnikání, nacházejících se v 1. nadzemním podlaží domu čp. 30, který
je součástí pozemku st.p.č. 2463 v katastrálním území a obci Blatná a které jsou označeny v půdorysu
skutečného provedení čísly 1.22, 1.23 a 1.24, za účelem zřízení provozovny kadeřnictví za nájemné ve
výši 650,- Kč/m2/rok paní Haně Vrbské, B. Němcové 519, Blatná, IČO 73483095 na dobu neurčitou
s 3 měsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Blatná a paní Hanou
Vrbskou.
Usnesení č. 107/20
k souhlasu s instalací komunikační technologie - Blatná, čp. 30.
RM po projednání
souhlasí
s umístěním a instalací komunikační technologie, světelného a reklamního označení a se zřízením
sběrny Sazka a.s. na a v objektu č.p. 30, který je součástí pozemku st.p.č. 2463 v katastrálním území a
obci Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 108/20
k záměru pronájmu pozemku p.č. 1016/4 v k.ú. Blatná.
RM po projednání
schvaluje
záměr pronájmu pozemku p.č. 1016/4 v katastrálním území a obci Blatná.
Usnesení č. 109/20
ke zřízení služebnosti inženýrské sítě – vedení vodovodu.
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) spočívajícího v právu uložení a vedení
vodovodního řadu Li 100 v části pozemku p.č. 53/5 v katastrálním území a obci Blatná a to na dobu
určitou do 31.12.2025 a spočívající i v právu vodovod zřídit, provozovat, opravovat a udržovat a v
právu přístupu a odstupu za účelem provádění úprav a oprav vodovodu nebo jeho obnovy, výměny,
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění a s podmínkou jeho přemístění
nebo provedení úprav tak, aby nebyl v pozemku p.č. 53/5 v k.ú. Blatná provozován po datu 31. 12.
2025;
b) souhlasí
s uzavřením směnné smlouvy se zřízením služebnosti a v souladu s usn. ZM č. 5/20 ze dne 26. 2. 2020
mezi městem Blatná a manželi Ing. H. M. a T. M., oba bytem B. Němcové 117, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 110/20
k žádosti o schválení výsledku ZŘ dle ZZZ zhotovitele a uzavření Kupní smlouvy na veřejnou
zakázku ROZŠÍŘENÍ VÝUKOVÝCH PROSTOR ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G. MASARYKA
BLATNÁ – VNITŘNÍ VYBAVENÍ.
RM po projednání
a) schvaluje
výsledek ZŘ dle ZZVZ, pořadí nabídek dle výběrového kritéria nejnižší nabídkové ceny veřejné
zakázky „ROZŠÍŘENÍ VÝUKOVÝCH PROSTOR ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA
BLATNÁ – VNITŘNÍ VYBAVENÍ, Část A) – IT Technika“:
1. Z+M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČO: 26843935, s nabídkovou
cenou 1.027.290,- Kč včetně DPH
2. Technologické centrum Písek, s.r.o., Vladislavova 250, 397 01 Písek, IČO: 27942368,
s nabídkovou cenou 1.125.825,14,- Kč včetně DPH

b) schvaluje
uzavření Kupní smlouvy mezi městem Blatná a vybraným dodavatelem: Z+M Partner, spol. s r.o.,
Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČO: 26843935, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky
„ROZŠÍŘENÍ VÝUKOVÝCH PROSTOR ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA BLATNÁ –
VNITŘNÍ VYBAVENÍ, Část A) – IT Technika“ za nabídkovou cenu 1.027.290,- Kč včetně DPH;
c) schvaluje
výsledek ZŘ dle ZZVZ, pořadí nabídek dle výběrového kritéria nejnižší nabídkové ceny veřejné
zakázky „ROZŠÍŘENÍ VÝUKOVÝCH PROSTOR ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA
BLATNÁ – VNITŘNÍ VYBAVENÍ, Část B) – Didaktická technika a školní nábytek“:
1. Z+M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČO: 26843935, s nabídkovou
cenou 1.076.900,- Kč včetně DPH
2. Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice, IČO: 25310119, s nabídkovou cenou
1.125.931,- Kč včetně DPH
3. IN SPACE s.r.o., Letňanská 6/8/11, 190 00 Praha 9 – Prosek, IČO: 05529581, s nabídkovou cenou
1.185.800,- Kč včetně DPH
d) schvaluje
uzavření Kupní smlouvy mezi městem Blatná a vybraným dodavatelem: Z+M Partner, spol. s r.o.,
Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČO: 26843935, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky
„ROZŠÍŘENÍ VÝUKOVÝCH PROSTOR ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA BLATNÁ –
VNITŘNÍ VYBAVENÍ, Část B) – Didaktická technika a školní nábytek“ za nabídkovou cenu
1.027.290,- Kč včetně DPH;
e) schvaluje
výsledek ZŘ dle ZZVZ, pořadí nabídek dle výběrového kritéria nejnižší nabídkové ceny veřejné
zakázky „ROZŠÍŘENÍ VÝUKOVÝCH PROSTOR ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA
BLATNÁ – VNITŘNÍ VYBAVENÍ, Část C) – Vybavení cvičné kuchyně“:
1. Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice, IČO: 25310119, s nabídkovou cenou
487.046,- Kč včetně DPH
2. Z+M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČO: 26843935, s nabídkovou
cenou 555.900,62,- Kč včetně DPH
f) schvaluje
uzavření Kupní smlouvy mezi městem Blatná a vybraným dodavatelem Potrusil s.r.o., Hybešova
1647/51, 664 51 Šlapanice, IČO: 25310119, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky
„ROZŠÍŘENÍ VÝUKOVÝCH PROSTOR ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA BLATNÁ –
VNITŘNÍ VYBAVENÍ, Část C) – Vybavení cvičné kuchyně“ za nabídkovou cenu 487.046,- Kč
včetně DPH.
Usnesení č. 111/20
k žádosti o souhlas se smlouvou o dílo na úsporný osvětlovací systém MěÚ Blatná.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na úsporný osvětlovací systém MěÚ Blatná s firmou E.ON Energie, a.s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice 7 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 112/20
k žádosti o souhlas se smlouvou o poskytování dostupných služeb elektronických komunikací.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytování dostupných služeb elektronických komunikací v budově č.p. 725,
ul. Strakatého, Blatná s firmou United Networks SE, Nepomucká 1232/215, 326 00 Plzeň dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 113/20
k žádosti o uzavření pojistných smluv.
RM po projednání
a) souhlasí
s uzavřením pojistné smlouvy č. 6350451466 mezi městem Blatná a společností Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 dle předloženého návrhu;
b) souhlasí

s uzavřením pojistné smlouvy č. 6329519180 mezi městem Blatná a společností Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 114/20
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 836/75, p.č. 850/24, p.č. 851/4, p.č. 853/5, p.č. 896/1, p.č. 1984/13, p.č.
2022/8, p.č. 2022/9, p.č. 2022/11, p.č. 2022/12, p.č. 2190 a p.č. 2191 k.ú. Blatná ve vlastnictví města
Blatná, pro firmu JIMPRA s.r.o., U Papírny 1051, 342 01 Sušice za účelem pokládky trubek HDPE na
akci „FTTH Blatná – DPS 5 “ dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zajištění záručních podmínek na opravu komunikace – chodníku;
c) souhlasí
s vydáním povolení zvláštního užívání, příp. uzavírky komunikace, podle zvláštního právního
předpisu, na dobu provádění prací, za podmínky uzavření smlouvy o zárukách specifikované v bodu
b) tohoto usnesení a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.
Usnesení č. 115/20
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 403/5, p.č. 238/16 a p.č. 238/2 k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná,
pro firmu United networks SE, Nepomucká 1232/215, 326 00 Plzeň za účelem pokládky trubek
HDPE na akci „FTTH Blatná 1. etapa DPS 7“ dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 116/20
k žádosti o stanovisko k uzavírkám silnice č. I/20 a k navrženým objízdným trasám při rekonstrukci
železničních přejezdů.
RM po projednání
souhlasí
s uzavírkami silnice č. I/20 a s navrženými objízdnými trasami dle předloženého návrhu, v termínu
06.07. – 21.07.2020, z důvodu rekonstrukce železničních přejezdů č. P 1348, P 1360 a P 1364.
Usnesení č. 117/20
k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdů), ul. J. Wericha a B. Němcové.
RM po projednání
souhlasí
s povolením úpravy připojení pozemků parc.č. 875/8 a st. 569 v k.ú. Blatná k místní komunikaci ul.
Jana Wericha na pozemku parc.č. 875/11 v k.ú. Blatná, a se zřízením nového sjezdu na silnici č.
III/1734 ul. B. Němcové, přes pozemky parc.č. 2022/6 a 2022/16 v k.ú. Blatná, z důvodu výstavby
bytového domu a parkoviště, vše na náklady žadatele, pro pana M. P., Spálená 440, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 118/20
ke kácení dřevin na území města Blatná, k.ú. Blatná.
RM po projednání
souhlasí
s kácením celkem 2 ks dřevin (dle přílohy) na pozemku p. č. 2022/16 v k.ú. Blatná a s provedením
náhradní výsadby na pozemcích ve vlastnictví města Blatná.
Usnesení č. 119/20
k žádosti APLA Jižní Čechy, z.ú., o finanční podporu.
RM po projednání
neschvaluje
poskytnutí dotace organizaci APLA Jižní Čechy, z.ú., na zajištění sociálních služeb v roce 2020.
Usnesení č. 120/20

k předloženým „Kritériím pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021“
v Mateřské škole Blatná, Šilhova a v Mateřské škole Blatná, Vrchlického.
RM po projednání
bere na vědomí
předložená „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021“
v Mateřské škole Blatná, Šilhova a v Mateřské škole Blatná, Vrchlického.
Usnesení č. 121/20
k předložené žádosti o schválení předání souboru movitého majetku Sdružené obce baráčníků
v Blatné do vlastnictví příspěvkové organizace Centrum kultury a vzdělávání Blatná – evidence
Městského muzea Blatná.
RM po projednání
schvaluje
předání souboru movitého majetku Sdružené obce baráčníků v Blatné do vlastnictví příspěvkové
organizace Centrum kultury a vzdělávání Blatná – evidence Městského muzea Blatná.
Usnesení č. 122/20
k předložené žádosti o schválení finančního daru pro příspěvkovou organizaci Centrum kultury a
vzdělávání Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná.
RM po projednání
schvaluje
přijetí finančního daru pro příspěvkovou organizaci Centrum kultury a vzdělávání Blatná, nám. Míru
212, 388 01 Blatná dle předložené žádosti.
Usnesení č. 123/20
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí finančních darů.
RM po projednání
schvaluje
přijetí darů dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 124/20
k nabídce trvale nepotřebného majetku Domova pro seniory Blatná.
RM po projednání
nepřijímá
nabízený majetek a schvaluje jeho vyřazení a likvidaci.
Usnesení č. 125/20
k návrhu na jmenování Ing. Jany Šustrové do funkce vedoucí odboru životního prostředí od 1. 5.
2020.
RM po projednání
jmenuje
na návrh tajemnice Ing. Simony Sedláčkové Ing. Janu Šustrovou vedoucí odboru životního prostředí
od 1. 5. 2020.
Usnesení č. 126/20
k žádosti o použití znaku města Blatná.
RM po projednání
schvaluje
použití znaku města Blatná na veškerých konferenčních materiálech spojených s odbornou konferencí
Smart city FOR ARCH s podtitulem Chytré plánování a rozvoj měst a obcí, která se bude konat dne
22. září 2020 na Výstavišti Praha – Letňany.
Usnesení č. 127/20
k oznámení odpisu pohledávek za vyúčtování služeb za neobsazené byty v roce 2019.
RM po projednání
bere na vědomí
odpis pohledávek za služby ve vyúčtování za rok 2019 v částce 47 749 Kč.

Usnesení č. 128/20
ke stanovení podmínek poskytování ochranných pomůcek a chemických prostředků v době
nouzového stavu.
RM po projednání
a) bere na vědomí
dosavadní nákup ochranných pomůcek a chemických prostředků v době nouzového stavu;
b) pověřuje
starostku města v době nouzového stavu činit další potřebné kroky k zajištění ochranných pomůcek a
chemických prostředků v potřebném množství;
c) schvaluje
bezplatné poskytování ochranných pomůcek a chemických prostředků mající povahu společenské
úsluhy ve smyslu § 2055 odst. 1 občanského zákoníku zájemcům.

