Usnesení
ze 79. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 23. března 2022
Usnesení č. 94/22
k uzavření Smlouvy o potravinové pomoci.
RM po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o potravinové pomoci dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 95/22
k žádosti o souhlas se Smlouvou o právu provést stavbu.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu na akci Komunikace ul. Na Blýskavkách mezi pí XXXXX, p.
XXXXX a městem Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 96/22
k žádosti o schválení podání žádosti o dotaci na akci „Posílení separace odpadů ve městě Blatná“
do připravované výzvy Operačního programu životního prostředí a k uzavření smlouvy o dílo na zpracování
žádosti o dotaci s Ing. Markétou Hoškovou, Osvoboditelů 3778/304, 760 01 Zlín, IČO 63464501.
RM po projednání
a) schvaluje
podání žádosti o dotaci na akci „Posílení separace odpadů ve městě Blatná“ do připravované výzvy
Operačního programu životního prostředí;
b) schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci na akci „Posílení separace odpadů ve městě Blatná“
s Ing. Markétou Hoškovou, Osvoboditelů 3778/304, 760 01 Zlín, IČO 63464501.
Usnesení č. 97/22
k žádosti o povolení umístění poutačů na sloupy VO.
RM po projednání
souhlasí
s umístěním poutačů na sloupy VO pro Kulturní Plantáž Blatná, nám. Míru 212, 388 01 Blatná
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 98/22
k žádosti o povolení vedení pěší turistické trasy.
RM po projednání
souhlasí
s vedením pěší turistické trasy pro ZO Klubu českých turistů Strakonice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 99/22
k žádosti o organizaci poutě.
RM po projednání
schvaluje
organizátory blatenské poutě SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Blatná ve dnech 19. a 20. 8. 2022 dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 100/22
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 2056/1 a p.č. 2056/11 k.ú. Blatná ve vlastnictví města Blatná, a to v souvislosti
s realizací akce: „Řečice – kabel NN, 4 OM“;
b) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PI-001030071757/001-EPPI na akci:
„Řečice – kabel NN, 4 OM“ dle předloženého návrhu,

c) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zajištění záručních podmínek na opravu komunikace,
d) 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 c) tohoto usnesení a
písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.
Usnesení č. 101/22
k žádosti o schválení zhotovitele akce „Úprava kotelen, výměna kotlů v čp. 725, čp. 726 a čp. 746, Blatná“.
RM po projednání
a) schvaluje
zhotovitele na akci „Úprava kotelen, výměna kotlů v čp. 725, čp. 726 a čp. 746, Blatná“ firmu
Jiří Štědronský, Buzice 98, Blatná 388 01, IČO: 74588044 za nabídkovou cenu 2.061.140, - Kč + DPH
(2.493.979 Kč vč. DPH);
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Úprava kotelen, výměna kotlů v čp. 725, čp. 726 a čp. 746, Blatná“ mezi městem
Blatná a firmou Jiří Štědronský, Buzice 98, Blatná 388 01, IČO: 74588044 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 102/22
ke kácení dřevin na pozemku města Blatná v k.ú. Blatná.
RM po projednání
a) souhlasí
s pokácením celkem 3 ks dřevin (dle přílohy v k bodu A. p. č. 53/1 a 866/4 v k. ú. Blatná, obec Blatná na
pozemku města Blatná);
b) souhlasí
s kácením celkem 1 ks ořešák královský (dle přílohy k bodu B. p. č. 584/1 pro obec Blatná, k. ú. Blatenka
na pozemku města Blatná).
Usnesení č. 103/22
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení čerpání finančních prostředků z investičního fondu na
nákup.
RM po projednání
schvaluje
čerpání finančních prostředků z investičního fondu na nákup:
a) 1 kusu plynového injekčního konvektomatu;
b) zahradního traktoru včetně využití nabídky stávajícího traktoru na protiúčet;
c) 2 kusů pečovatelských lůžek.
Usnesení č. 104/22
k Dodatku č. 2 k Dohodě o příspěvku na úhradu služeb poskytovaných Domovem se zvláštním režimem
Kotva při strakonické nemocnici, z.s, Strakonice, občanovi města Blatná.
RM po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o příspěvku na úhradu služeb dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 105/22
k návrhu na přidělení bytu zvláštního určení v DPS Blatná, Tyršova 436, od 1.5.2022 panu XXXXX.
RM po projednání
schvaluje
přidělení bytu zvláštního určení č. 110 v DPS Blatná, Tyršova 436, panu XXXXX, a to od 1.5.2022.
Usnesení č. 106/22
k žádosti o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.
RM po projednání
neschvaluje
poskytnutí další podpory v roce 2022 Lince bezpečí, z.s.

Usnesení č. 107/22
ke změnám rozpisu rozpočtu na rok 2022.
RM po projednání
schvaluje
změny rozpisu rozpočtu na rok 2022 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 108/22
ke změně rozpočtu na rok 2022.
RM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 10/22/Z dle předloženého návrhu;
b) pověřuje
starostku uzavřením smlouvy k termínovanému vkladu dle návrhu.
Usnesení č. 109/22
k přidělení bytu v majetku města.
RM po projednání
souhlasí
s přidělením bytu č. 1, o velikosti 2kk Pivovarská 1258 paní XXXXX, trvale bytem XXXXX.
Usnesení č. 110/22
k výměně bytu v majetku města
RM po projednání
souhlasí
s výměnou bytu č. 10, o velikosti 3+1 Nerudova 818 paní XXXXX a bytu č. 3 Nerudova 730 o velikosti
2+1 paní Nikoly Schollerové.
Usnesení č. 111/22
k oznámení odpisu pohledávek za vyúčtování služeb 2021.
RM po projednání
bere na vědomí
odpis pohledávek za služby ve vyúčtování za rok 2021 na základě usnesení soudu po p. XXXXX v částce
1 002,- Kč.
Usnesení č. 112/22
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 1984/13 k.ú. Blatná, pro pana XXXXX, XXXXX, za účelem uložení
inženýrských sítí – vodovodní a kanalizační přípojky;
b) souhlasí
s uložením inženýrských sítí – vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku p.č. 1984/13 k.ú. Blatná;
c) souhlasí
s napojením a vypouštěním odpadních vod z pozemku p.č. 64/1 a st. p.č. 138 do kanalizačního řadu uložený
v pozemku p.č. 1984/13 k.ú. Blatná;
d) souhlasí
s napojením na veřejný vodovod uložený v pozemku p.č. 1984/13 pro stavbu na pozemku p.č. 64/1 a st. p.č.
138 k.ú. Blatná;
e) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zajištění záručních podmínek na opravu komunikace – chodníku;
f) 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 e) tohoto usnesení a
písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.

