Usnesení
z 37. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 20. května 2020
Usnesení č. 152/20
k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Blatná – propoj TS, závady, parc.č. 836/7“.
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN, kabelové skříně,
uzemnění na částech pozemků p.č. 836/75, p.č. 836/76, p.č. 836/77, p.č. 836/81, p.č. 850/24 a p.č.
2022/9 v katastrálním území a obci Blatná, podle geometrického plánu č. 2970-67/2020, který
vyhotovila společnost Ingera Písek s.r.o.; za účelem jejího provozování s oprávněním zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku, jakož i právo provádět na distribuční soustavě
úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího
odstranění;
b) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. PI-014330059206/002 mezi městem Blatná a
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 153/20
k uzavření smlouvy o užití Ortofota ČR.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy o užití Ortofota ČR mezi městem Blatná a Zeměměřickým úřadem, IČO
60458500 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 154/20
k žádosti o souhlas se Smlouvou o právu provést stavbu.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu na akci RD Blatná – Sahara – umístění místních
komunikací a chodníku mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a městem Blatná dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 155/20
k žádosti o souhlas s Dodatkem č. 1 SOD.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 SOD na akci Komunikace ul. Chlumská, Blatná mezi firmou Znakon a.s.
Sousedovice 44, 386 01 Strakonice a městem Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 156/20
k žádosti o schválení návrhu dodatku č. 1 k SOD uzavřené mezi městem Blatná a firmou PROTOM
Strakonice s. r. o. na akci ROZŠÍŘENÍ VÝUKOVÝCH PROSTOR ZŠ T.G. MASARYKA BLATNÁ.
RM po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k SOD na akci ROZŠÍŘENÍ VÝUKOVÝCH PROSTOR ZŠ T.G. MASARYKA
BLATNÁ mezi městem Blatná a firmou PROTOM Strakonice s. r. o., Písecká 290, 386 01 Strakonice
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 157/20
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. 9552157237 mezi
městem Blatná a společností E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice dle
předloženého návrhu.

Usnesení č. 158/20
k žádosti o schválení návrhu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města mezi městem
Blatná a Římskokatolickou farností Blatná, Na Příkopech 1, 388 01 Blatná.
RM po projednání
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města mezi městem Blatná a
Římskokatolickou farností Blatná, Na Příkopech 1, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 159/20
k žádosti o souhlas se schválením Žádosti o výpověď stávajícího poskytovatele služeb elektronických
komunikací.
RM po projednání
souhlasí
se schválením Žádosti o výpověď stávajícího poskytovatele služeb elektronických komunikací.
Usnesení č. 160/20
k zápisu z jednání dopravní komise.
RM po projednání
a) bere na vědomí
zápis z jednání dopravní komise, které se konalo dne 13.05.2020;
b) souhlasí
s přípravou a následnou realizací navržených opatření.
Usnesení č. 161/20
ke změnám rozpisu rozpočtu na rok 2020.
RM po projednání
schvaluje
změny rozpisu rozpočtu na rok 2020 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 162/20
k přehledu čerpání příspěvku na provoz a přehledu příjmů k 31.03.2020 příspěvkových organizací
zřízených městem Blatná.
RM po projednání
bere na vědomí
přehled čerpání příspěvku na provoz a přehled příjmů k 31.03.2020 příspěvkových organizací zřízených
městem Blatná.
Usnesení č. 163/20
k předloženému návrhu odměn ředitelkám základních a mateřských škol za 1. pololetí 2020, jejichž
zřizovatelem je město Blatná, v souladu se schválenými „Zásadami pro stanovení výše příplatku za
vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku a k poskytování odměn ředitelům mateřských
škol a základních škol“.
RM pro projednání
schvaluje
předložený návrh odměn ředitelkám základních a mateřských škol za 1. pololetí 2020, jejichž
zřizovatelem je město Blatná, v souladu se schválenými „Zásadami pro stanovení výše příplatku za
vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku a k poskytování odměn ředitelům mateřských a
základních škol“.
Usnesení č. 164/20
k žádosti o finanční podporu.
RM po projednání
schvaluje
poskytnutí peněžitého daru Lince bezpečí, z.s., ve výši 5 000 Kč a uzavření darovací smlouvy dle
předloženého návrhu.

Usnesení č. 165/20
k souhlasu se zařazením území obce do území působnosti MAS Blatensko, o.p.s.
RM po projednání
schvaluje
zařazení území obce do území působnosti MAS Blatensko, o.p.s. na programové období 2021 – 2027.
Usnesení č. 166/20
k vydání Nařízení města Blatná č. 1/2020, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Blatná č. 1/2019,
kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků.
RM po projednání
vydává
Nařízení města Blatná č. 1/2020, kterým se mění a doplňuje Nařízení města Blatná č. 1/2019, kterým se
vydává tržní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Usnesení č. 167/20
k návrhu na přidělení bytu IV. kategorie na adrese Purkyňova 226, Blatná.
RM po projednání
schvaluje
přidělení bytu č. 4, IV. kategorie, na adrese Purkyňova 226, Blatná, panu V. P., na dobu 7 měsíců, a to
od 01.06.2020 do 31.12.2020.
Usnesení č. 168/20
k návrhu na přidělení bytu zvláštního určení č. 9, v DPS Blatná, Tyršova 436.
RM po projednání
schvaluje
přidělení bytu č. 9 v DPS Blatná, Tyršova 436, paní I. C., a to od 1.6.2020.
Usnesení č. 169/20
k oznámení o přechodu nájmu.
RM po projednání
bere na vědomí
smlouvu o převodu práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní u bytu č. 1 o velikosti 3+1,
K Jatkám 1260 Blatná, z paní V. Š. na paní P. K.

