Usnesení
ze 80. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 6. dubna 2022
Usnesení č. 113/22
k žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – „FTTH ZTV Sahara Blatná“.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do p.č. 1106/1, p.č. 1113/1, p.č. 1113/2, p.č. 1113/3, p.č. 1113/4, p.č. 1113/5, p.č. 1113/7,
p.č. 1113/8, p.č. 1113/9, p.č. 1113/10, p.č. 1113/11, p.č. 1113/12, p.č. 1117/2, p.č. 2047/27, p.č. 2051/1
a p.č. 2054/2 v katastrálním území a obci Blatná v souvislosti se stavbou „099721 FTTH ZTV Sahara
Blatná_OK“;
b) souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Blatná a společností CETIN
a.s., IČO 04084063 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 114/22
k žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – p.č. 896/1 v k.ú. Blatná.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 896/1 v katastrálním území a obci Blatná v souvislosti se stavbou „VPIC
Blatna (ST), oplocení pozemku 896-47“;
b) souhlasí
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Blatná a společností CETIN
a.s., IČO 04084063 dle předloženého návrhu;
c) souhlasí
s vydáním povolení zvláštního užívání, příp. uzavírky komunikace, podle zvláštního právního předpisu,
na dobu provádění prací a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.
Usnesení č. 115/22
k záměru pronájmu části pozemku p.č. 386/22 v k.ú. Drahenický Málkov.
RM po projednání
schvaluje
záměr pronájmu části pozemku p.č. 386/22 o výměře cca 800 m2 v katastrálním území Drahenický Málkov
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 116/22
k záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání – občerstvení v turisticko – rekreačním areálu.
RM po projednání
a) schvaluje
záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání, nacházejících se v objektu čp. 1502, který je součástí
pozemku st.p.č. 2832 vymezených v půdorysu projektu čísly 1.18 (kuchyňka o výměře 17,16 m2 ), 1.19
(šatna o výměře 2,72 m2), 1.20 (sklad o výměře 8,63 m2), 1.21 (sklad o výměře 1,34 m2) a 1.08 (sklad
o výměře 9,36 m2), v katastrálním území a obci Blatná za účelem provozování sezónního občerstvení
v každé sezóně vždy po dobu provozu turisticko - rekreačního areálu Blatná dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání dle tohoto usnesení se záměrem případného uzavření
smlouvy o nájmu s vybraným zájemcem na dobu neurčitou s 30denní výpovědní lhůtou a za minimální
nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok.
Usnesení č. 117/22
k žádosti o uzavření smlouvy o výpůjčce.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi Technickými službami města Blatné a Městem Blatná
dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 118/22
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 1438, p.č. 1444 a p.č. 1445 k.ú. Hněvkov u Mačkova ve vlastnictví města
Blatná, a to v souvislosti s realizací akce: „Mačkov, Jízdárna – posílení DS“;
b) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PI-001040020600/001-EPPI na akci:
„Mačkov, Jízdárna – posílení DS“ dle předloženého návrhu;
c) souhlasí
s vydáním povolení zvláštního užívání, příp. uzavírky komunikace, podle zvláštního právního předpisu,
na dobu provádění prací, za podmínky písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.
Usnesení č. 119/22
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 875/11 k.ú. Blatná, pro pana XXXXX, XXXXX, za účelem uložení
inženýrských sítí – vodovodní přípojky;
b) souhlasí
s uložením inženýrských sítí – vodovodní přípojky do pozemku p.č. 875/11 k.ú. Blatná;
c) souhlasí
s napojením na veřejný vodovod uložený v pozemku p.č. 875/11 pro stavbu na pozemku p.č. 2441
a p.č. 875/8 k.ú. Blatná;
d) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zajištění záručních podmínek na opravu komunikace;
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. 120/22
k žádosti o uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny ze sítě nízkého napětí č. 9400508802 mezi městem
Blatná a společností E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 121/22
k žádosti o poskytnutí materiálu.
RM po projednání
souhlasí
s poskytnutím materiálu na zpevnění vjezdu pro paní XXXXX, XXXXX dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 122/22
k žádosti o poskytnutí materiálu.
RM po projednání
a) souhlasí
s poskytnutím materiálu na zpevnění vjezdu pro pana XXXXX, XXXXX dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s poskytnutím materiálu na zpevnění vjezdu pro paní XXXXX, XXXXX dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 123/22
k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace ul. Na Příkopech.
RM po projednání
souhlasí

se zvláštním užíváním a uzavírkou jednosměrného úseku místní komunikace ulice Na Příkopech,
dne 23.04.2022; 12,30 – 16,00 hod., z důvodu konání motoristického podniku automobilových veteránů III.
Spring Classic 2022, dle předloženého návrhu, pro ÚAMK South Bohemia Rally Club, K. Světlé 2238/2,
370 04 České Budějovice.
Usnesení č. 124/22
k žádosti o dotaci – Poradna pro cizince a migranty.
RM po projednání
neschvaluje
poskytnutí dotace na zajištění pomoci obyvatelům Ukrajiny prostřednictvím Poradny pro cizince
a migranty.
Usnesení č. 125/22
ke změnám rozpisu rozpočtu na rok 2022.
RM po projednání
schvaluje
změny rozpisu rozpočtu na rok 2022 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 126/22
k žádosti o snížení ceny za obědy pro účastníky hasičské soutěže.
RM po projednání
souhlasí
se zvýhodněnou cenou stravného pro účastníky soutěže mladých hasičů dle předloženého materiálu.
Usnesení č. 127/22
ke změně nájemní smlouvy při změně příjmení a uzavření sňatku.
RM po projednání
bere na vědomí
změnu nájemní smlouvy z p. XXXXX na p. XXXXX a manžela p. XXXXX, XXXXX.
Usnesení č. 128/22
k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Výměny pláště a provedení izolace RD Blýskavky 1336“ mezi městem Blatná
a firmou PURmont s.r.o., Harantova 1990 Písek, dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 129/22
k žádosti o souhlas s uzavřením SOD.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Oprava omítky a podlahy v bytě č. 2“ Purkyňova 226 mezi městem Blatná
a firmou Jiří Fencl Uzeničky 54, dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 130/22
k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace.
RM po projednání
souhlasí
se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace – jednosměrné obytné zóny na tř. J.P. Koubka
v Blatné, dle předloženého návrhu, dne 22.04.2022 od 06,00 hod. do 17,00 hod., z důvodu konání kulturní
akce Blatná rozkvétá, pro Kulturní Plantáž Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná.

