Usnesení
ze 81. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 20. dubna 2022
Usnesení č. 131/22
k žádosti o Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Příp. STL Blatná – hala firmy Leifheit“.
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – STL přípojky plynovodu na částech
pozemků p.č. 1561/21 a p.č. 1561/22 v katastrálním území a obci Blatná podle geometrického plánu č.
2971-190089/2019, za účelem jejího provozování s oprávněním zřídit, provozovat, opravovat a udržovat
distribuční soustavu, jakož i právo oprávněné 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. ZP-014340000223/001 mezi městem Blatná
a společností EG. D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 132/22
k dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostorů sloužících k podnikání – Blatná, čp. 727.
RM po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostorů sloužících k podnikání uzavřené dne 10.9.2020 mezi
městem Blatná a Svazkem obcí Blatenska, IČO 68538189 spočívající ve zvýšení zálohových plateb za
služby s pronájmem spojených z původních 70.800, - Kč/rok na 106.800, - Kč/rok, dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 133/22
k darovací smlouvě č. 010/21/187/03/00 mezi Jihočeským krajem a městem Blatná.
RM po projednání
souhlasí
se zněním darovací smlouvy č. 010/21/187/03/00 mezi Jihočeským krajem a městem Blatná v souladu
s usn. ZM č. 67/21 ze dne 20.10.2021 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 134/22
k žádosti o uzavření „Smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti“.
RM po projednání
schvaluje
uzavření „Smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti“ s Českoněmeckým fondem budoucnosti, nadační fond, Železná 24, 110 00 Praha1, IČO: 67776841 dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 135/22
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 846/9 k.ú. Blatná, pro pana XXXXX, XXXXX a paní 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. 846/9 k.ú. Blatná;
c) souhlasí
s napojením a vypouštěním odpadních vod z pozemku p.č. 846/111 do kanalizačního řadu uložený
v pozemku p.č. 846/9 k.ú. Blatná;
d) souhlasí
s napojením na veřejný vodovod uložený v pozemku p.č. 846/9 pro novostavbu RD na pozemku
p.č. 846/111 k.ú. Blatná;
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. 136/22
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 dle předloženého návrhu, ve dnech
07.05.2022 od 12,00 do 23,00 hod., z důvodu konání kulturní akce Jazz Day, pro Kulturní Plantáž Blatná,
nám. Míru 212, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 137/22
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 společnosti
VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o. dle předložené žádosti.
Usnesení č. 138/22
k předložené žádosti příspěvkové organizace Mateřská škola Blatná, Vrchlického o schválení přijetí
finančního daru.
RM po projednání
schvaluje
přijetí finančního daru pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Blatná, Vrchlického od společnosti
VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o. dle předložené žádosti.
Usnesení č. 139/22
k přehledu čerpání příspěvku na provoz a přehledu příjmů k 31.12.2021 příspěvkových organizací zřízených
městem Blatná a k předloženému zápisu z jednání finančního výboru.
RM po projednání
a) bere na vědomí
přehled čerpání příspěvku na provoz a přehled příjmů k 31.12.2021 příspěvkových organizací zřízených
městem Blatná;
b) bere na vědomí
zápis z jednání finančního výboru.
Usnesení č. 140/22
k účetním závěrkám příspěvkových organizací zřízených městem Blatná za rok 2021 a předloženému
návrhu na rozdělení výsledků hospodaření za rok 2021 do peněžních fondů příspěvkových organizací.
RM po projednání
a) schvaluje
účetní závěrky za r. 2021 příspěvkových organizací Základní školy J. A. Komenského Blatná, Základní
školy T. G. Masaryka Blatná, Mateřské školy Blatná, Šilhova, Mateřské školy Blatná, Vrchlického, Kulturní
plantáže Blatná a Domova pro seniory;
b) schvaluje
výsledky hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací za rok 2021 a převod zlepšených výsledků
hospodaření Základní školy J. A. Komenského Blatná, Kulturní plantáže Blatná a Domova pro seniory do
rezervního fondu a fondu odměn dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 141/22
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí darů.
RM po projednání
schvaluje
přijetí darů dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 142/22
ke smlouvě o zajištění ubytovacích kapacit.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy s Jihočeským krajem, o zajištění ubytovacích kapacit.

