Usnesení
ze 76. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 26. ledna 2022
Usnesení č. 24/22
ke změně výše nájemného – tepelná zařízení.
RM po projednání
a) schvaluje
výši nájemného za tepelná zařízení města za rok 2022 ve výši 1.100.000, - Kč bez DPH;
b) schvaluje
přílohu č. 3d (výpočtový list nájemného) ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení ze dne 31. 12. 1997
(ve znění dodatků) uzavřené mezi městem Blatná a Technickými službami města Blatné
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 25/22
k žádosti o schválení smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy mezi městem Blatná a firmou CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň,
190 00 Praha 9 coby s vlastníkem technické infrastruktury na akci „Blatná, parkoviště a autobusové
zálivy ul. Palackého“ dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 26/22
k žádosti o schválení dohody o špičkovém servisu aplikačního programu „Bytová agenda“.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Dohody o špičkovém servisu aplikačního programu „Bytová agenda“ mezi městem
Blatná a firmou Ing. Jan Hrubý, Prokopova 15, 301 00 Plzeň dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 27/22
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 1984/24, p.č. 1944/1 a p.č. 1944/3 k.ú. Blatná ve vlastnictví města
Blatná, za účelem uložení inženýrských sítí – vodovodní přípojky pro paní Janu Germenisovou,
Na Příkopech 320, 388 01 Blatná a pana Stefanose – Filipose Germenise, Betlémská 267/9, Staré
Město, 110 00 Praha 1;
b) souhlasí
s uložením vodovodního potrubí do pozemků p.č. 1984/24, p.č. 1944/1 a p.č. 1944/3 k.ú. Blatná;
c) souhlasí
s napojením na veřejný vodovod uložený v pozemku p.č. 1944/3 k.ú. Blatná;
d) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zajištění záručních podmínek na opravu komunikace – chodníku;
e) 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
d) tohoto usnesení a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.
Usnesení č. 28/22
k žádosti o poskytnutí materiálu.
RM po projednání
souhlasí
s poskytnutím materiálu na zpevnění pozemku p.č. 2187/15 k.ú. Blatná pro pana XXXXX, XXXXX
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 29/22
ke změně rozpočtu na rok 2021.
RM po projednání
schvaluje

rozpočtové opatření č. 70/21/Z dle předloženého návrhu včetně změny závazných ukazatelů
příspěvkové organizace města.
Usnesení č. 30/22
k předloženým žádostem Oblastní charity Strakonice o poskytnutí dotací na rok 2022.
RM po projednání
neschvaluje
poskytnutí dotací Oblastní charity Strakonice na účely uvedení v předložených žádostech.
Usnesení č. 31/22
k předložené žádosti příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského Blatná o schválení
přijetí finančního daru.
RM po projednání
schvaluje
přijetí finančního daru pro příspěvkovou organizaci Základní škola J. A. Komenského Blatná
od firmy WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. dle předložené žádosti.
Usnesení č. 32/22
k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace.
RM po projednání
souhlasí
se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace, ul. Na Příkopech v Blatné, dle předloženého
návrhu, dne 26.02.2022 od 10,00 hod. do 17,00 hod., z důvodu konání kulturní akce Masopust,
pro Kulturní plantáž Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 33/22
K žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace.
RM po projednání
souhlasí
se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace, ul. nám. J. A. Komenského v Blatné,
dle předloženého návrhu, dne 29.04.2022 od 06,00 hod. do 17,00 hod., z důvodu konání kulturní
akce Mezinárodní den tance, pro Kulturní plantáž Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 34/22
k návrhu na přidělení bytu zvláštního určení v DPS Blatná, Tyršova 436, od 1.3.2022 paní XXXXX.
RM po projednání
schvaluje
přidělení bytu zvláštního určení č. 120 v DPS Blatná, Tyršova 436, paní XXXXX, a to od 1.3.2022.
Usnesení č. 35/22
ke kácení dřevin na pozemku města Blatná v k.ú. Blatná.
RM po projednání
souhlasí
s pokácením celkem 2 ks a 37 m2 porostu dřevin na pozemku Města Blatná p. č. st. 29/1
v k. ú. Blatná, obec Blatná.
Usnesení č. 36/22
k dodatku č. 3 ke Smlouvě „Smlouva o údržbě veřejné zeleně“.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě „Smlouva o údržbě veřejné zeleně“, dle přílohy č. 1.
Usnesení č. 37/22
k Přehledu veřejnosprávních kontrol za rok 2021.
RM po projednání
bere na vědomí
přehled veřejnosprávních kontrol za rok 2021.

Usnesení č. 38/22
k přidělení bytu v majetku města.
RM po projednání
souhlasí
s přidělením bytu č. 1, o velikosti 1KK Písecká 415 Blatná panu XXXXX, XXXXX.
Usnesení č. 39/22
ke změně nájemní smlouvy při změně příjmení a uzavření sňatku.
RM po projednání
bere na vědomí
změnu nájemní smlouvy z p. XXXXXX na p. XXXXX a manžela p. XXXXX, XXXXX.
Usnesení č. 40/22
k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Zateplení podlahy půdního prostoru bytového domu v ulici Na Bílé husi
682“ mezi Městem Blatná a firmou Roman Kouba Hajany 31, dle předloženého návrhu.

