Usnesení
z 33. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 11. března 2020
Usnesení č. 88/20
k pronájmu prostor sloužících k podnikání – Blatná, čp. 30.
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 1.26, 1.27, 1.28 a 1.29, za účelem zřízení provozovny obchodu, zejména a
převážně se zbožím charakteru tiskovin (denní tisk a časopisy), tabáku a případně dalšího drobného
zboží za nájemné ve výši 600,- Kč/m2/rok panu Radku Karešovi Chlumská 1352, Blatná, IČO
48224154 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 panem Radkem
Karešem;
c) schvaluje
pronájem prostor sloužících k podnikání, nacházejících se v 1. a ve 2. 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 číslem 1.32 s možným využitím jako kancelář pro dopravce veřejné
přepravy osob společně s prostory které jsou označeny v půdorysu skutečného provedení číslem 2.1
s možným využitím jako nocležna pro řidiče dopravců veřejné přepravy osob za nájemné ve výši
610,- Kč/m2/rok a pronájem společných prostor označených v půdorysu skutečného provedení čísly
1.30, 1.33 a 1.34 (sociální zázemí – chodba s kuchyňským koutem, umývárna, WC) za nájemné ve
výši 300,- Kč/m2/rok společnosti ČSAD STTRANS a.s., U Nádraží 984, 386 13 Strakonice, IČO
25198688 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu;
d) souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Blatná a společností
ČSAD STTRANS a.s.;
e) schvaluje
pronájem prostor sloužících k podnikání, nacházejících se v 1. nadzemním podlaží (přízemí – bývalý
spojovací krček) 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 0.10, 0.09, 0.04, 0.11, 0.12, 0.13,
0.14, 0.15 a 0.16 za účelem zřízení ordinace lékaře se zázemím za nájemné ve výši 670,- Kč/m2/rok a
pronájem společných prostor označených v půdorysu skutečného provedení čísly 0.02 (čekárna a
společná chodba) za nájemné ve výši 310,- Kč/m2/rok s podmínkou celoročního provozu a
poskytování služeb v rozsahu minimálně 3 pracovních dnů v týdnu panu MUDr. Romanu Petrovi,
Dvořákova 575, Blatná, IČO 625163614 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou dle
předloženého návrhu;
f) souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Blatná a MUDr. Romanem
Petrem;
g) schvaluje
záměr pronájmu 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 číslem 1.31 s možným využitím jako kancelář za minimální
nájemné ve výši 600,- Kč/m2/rok a záměr pronájmu společných prostor označených v půdorysu
skutečného provedení čísly 1.30, 1.33 a 1.34 (sociální zázemí – chodba s kuchyňským koutem,
umývárna, WC) za minimální nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 89/20
k žádosti o schválení vodného a stočného Blatná – 2020.
RM po projednání
schvaluje
pro město Blatná na rok 2020 cenu vodného 41,72 Kč bez DPH/1 m3 a stočného 28,26 Kč bez
DPH/1 m3, tj. cena vodného a stočného celkem ve výši 69,98 Kč bez DPH/1 m3.

Usnesení č. 90/20
k žádosti o souhlas se smlouvou o úklidových službách.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy o úklidových službách na zajištění a provádění úklidových prací v budově č.p.
30, ul. B. Němcové, Blatná s firmou Zdeněk Sedlák, Na Bílé husi 820, 388 01, Blatná dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 91/20
k žádosti o uzavření pojistných smluv.
RM po projednání
a) souhlasí
s uzavřením pojistné smlouvy č. 6350355423 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. 6350452717 mezi městem Blatná a společností Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 92/20
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 875/11 k.ú. Blatná, pro pana J. B., Jana Wericha 693, 388 01 Blatná, za
účelem uložení inženýrských sítí – vodovodní přípojky pro RD na pozemku st. p.č. 829, k.ú. Blatná;
b) souhlasí
s uložením 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 RD na pozemku st. p.č. 829, 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 a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.
Usnesení č. 93/20
k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdu).
RM po projednání
a) souhlasí
s povolením sjezdu na pozemek parc.č. 975/25 z místní komunikace na pozemcích parc.č. 2179/1 a
2179/2 (ul. Holečkova), vše v k.ú. Blatná, na náklady žadatelky, dle předloženého návrhu, z důvodu
připojení zahrady pro paní M. M., Holečkova 858, 388 01 Blatná;
b) souhlasí
s kácením zeleně v místě sjezdu a v jeho rozhledových trojúhelnících na pozemcích parc.č. 2179/1 a
2179/2 na náklady žadatelky.
Usnesení č. 94/20
k žádosti o schválení podání žádostí o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje Podpora
chytrých měst a obcí na akce „Chytrá elektronická informační deska pro Blatnou“ a „Studie
aktuálního stavu modré infrastruktury pro osady Blatné“.
RM po projednání
a) schvaluje
podání žádosti o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje Podpora chytrých měst a obcí na
akci „Chytrá elektronická informační deska pro Blatnou“;
b) schvaluje
podání žádosti o dotaci do dotačního programu Jihočeského kraje Podpora chytrých měst a obcí na
akci „Studie aktuálního stavu modré infrastruktury pro osady Blatné“.

Usnesení č. 95/20
ke změnám rozpisu rozpočtu na rok 2020.
RM po projednání
schvaluje
změny rozpisu rozpočtu na rok 2020 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 96/20
k předloženým žádostem o přijetí finančních darů pro ZŠ J. A. Komenského Blatná a ZŠ T. G.
Masaryka Blatná.
RM po projednání
schvaluje
přijetí finančních darů pro ZŠ J. A. Komenského Blatná a ZŠ T. G. Masaryka Blatná dle předložených
žádostí.
Usnesení č. 97/20
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení změny v Organizačním řádu – pečovatelská služba.
RM po projednání
schvaluje
změnu v Organizačním řádu od 01.05.2020 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 98/20
k nabídce majetku Domova pro seniory Blatná.
RM po projednání
nepřijímá
nabízený majetek a schvaluje jeho vyřazení a likvidaci.
Usnesení č. 99/20
k návrhu na přidělení bytu IV. kategorie na adrese Purkyňova 226, Blatná.
RM po projednání
schvaluje
přidělení bytu č. 6, IV. kategorie, na adrese Purkyňova 226, Blatná, paní P. M., na 3 měsíce, a to od
1.4.2020 do 30.6.2020.
Usnesení č. 100/20
k přidělení bytu v majetku města.
RM po projednání
souhlasí
s přidělením bytu č. 18, o velikosti 3kk, B. Němcové 30, manželům Š., trvale bytem Nad Lomnicí
1105, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 101/20
k výměně bytu v majetku města.
RM po projednání
souhlasí
s výměnou bytu č. 10, o velikosti 2+1, Nerudova 1021, pana P. P. a bytu č. 29, B. Němcové 30, o
velikosti 1kk, paní M. P.
Usnesení č. 102/20
k výměně bytu v majetku města.
RM po projednání
souhlasí
s výměnou bytu č. 12, o velikosti 2+1, Nerudova čp. 730, paní Z. P. za byt č. 22, B. Němcové 30, o
velikosti 2kk.
Usnesení č. 103/20
k přidělení bytu v majetku města do nájmu v obecním zájmu.

RM po projednání
souhlasí
s přidělením bytu č. 12, ulice Nerudova 730, o velikosti 2+1, do nájmu v obecním zájmu pro pana A.
M., zaměstnanci Policie ČR v Blatné, bytem Škvořetice 102.
Usnesení č. 104/20
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 2148 k.ú. Blatná, pro pana V. K., Průchova 585, 388 01 Blatná, za
účelem výměny kanalizační přípojky pro RD č.p. 585, k.ú. Blatná;
b) souhlasí
s uložením kanalizační přípojky do pozemku p.č. 2148, k.ú. Blatná;
c) souhlasí
s napojením a vypouštěním odpadních vod z RD č.p. 585 do kanalizace uložené v pozemku p.č. 2148,
k.ú. Blatná;
d) 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. 105/20
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 2148 k.ú. Blatná, pro pana B. T., Dvořákova 523, 388 01 Blatná, za
účelem výměny kanalizační přípojky pro RD č.p. 523, k.ú. Blatná;
b) souhlasí
s uložením kanalizační přípojky do pozemku p.č. 2148, k.ú. Blatná;
c) souhlasí
s napojením a vypouštěním odpadních vod z RD č.p. 523 do kanalizace uložené v pozemku p.č. 2148,
k.ú. Blatná;
d) souhlasí
s vydáním povolení zvláštního užívání, příp. uzavírky komunikace, podle zvláštního právního
předpisu, na dobu provádění prací a písemného předání dotčeného úseku pozemní komunikace.

