Usnesení
z 32. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 26. února 2020
Usnesení č. 61/20
k dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostorů sloužících k podnikání.
RM po projednání
a) schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 16. 12. 2016 uzavřené městem Blatná a společností
Technické služby města Blatné, s.r.o. dle předloženého návrhu;
b) 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 čísly 1.22, 1.23 a 1.24, za účelem zřízení např. provozovny
kadeřnictví či obdobných služeb za minimální nájemné ve výši 600,- Kč/m2/rok dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 62/20
k dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. 1/2014/TS o obstarání správy nemovitostí.
RM po projednání
a) schvaluje
uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. 1/2014/TS ze dne 20. 5. 2014 (ve znění dodatku č. 1 ze
dne 15. 12. 2017) uzavřené městem Blatná a společností Technické služby města Blatné, s.r.o. dle
předloženého návrhu;
b) schvaluje
přílohu č. 1 příkazní smlouvy č. 1/2014/TS ze dne 20. 5. 2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne
15. 12. 2017 uzavřené mezi městem Blatná a Technickými službami města Blatné s platností přílohy
od 1. 3. 2020 do 30. 4. 2020 dle předloženého návrhu;
c) schvaluje
přílohu č. 1 příkazní smlouvy č. 1/2014/TS ze dne 20. 5. 2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne
15. 12. 2017 uzavřené mezi městem Blatná a Technickými službami města Blatné s platností přílohy
od 1. 5. 2020 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 63/20
k uzavření smlouvy o provozování veřejných WC.
RM po projednání
a) souhlasí
s ukončením smlouvy o provozování veřejných WC ze dne 9. 3. 2010 (ve znění dodatku č. 1 ze dne
21. 7. 2017) a smlouvy o provozování veřejných WC ze dne 26. 8. 2015 uzavřené mezi městem
Blatná a společností Technické služby města Blatné s.r.o.;
b) schvaluje
uzavření smlouvy o provozování veřejných WC mezi městem Blatná a společností Technické služby
města Blatné, s.r.o., která nahrazuje smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení za roční odměnu za
provozování veřejných záchodů ve výši 279.000,- Kč vč. DPH/rok na dobu neurčitou s 6 měsíční
výpovědní lhůtou dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 64/20
k doplnění příloh ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení.
RM po projednání
a) schvaluje
přílohu č. 3d (výpočtový list nájemného) ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení ze dne 31. 12. 1997
(ve znění dodatků) uzavřené mezi městem Blatná a Technickými službami města Blatné dle
předloženého návrhu;
b) schvaluje
přílohu č. 2b (předávací protokol) ke smlouvě ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení ze dne
31. 12. 1997 (ve znění dodatků) uzavřené mezi městem Blatná a Technickými službami města Blatné
dle předloženého návrhu;
c) schvaluje

doplnění přílohy č. 1 ke smlouvě o nájmu tepelných zařízení ze dne 31. 12. 1997 (ve znění dodatků)
uzavřené mezi městem Blatná a Technickými službami města Blatné s.r.o. dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 65/20
k uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nemovitostí mezi městem Blatná a společností
Zemědělství Blatná, a.s.
RM po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nemovitostí mezi městem Blatná a společností Zemědělství
Blatná, a.s. která byla uzavřena dne 10. 12. 2008 (ve znění dodatku č. 1 až 4), spočívající v navýšení
nájemného ze stávajících 3.300,- Kč/ha na 4.000,- Kč/ha dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 66/20
k vyúčtování táborové základny Kadov za rok 2019.
RM po projednání
bere na vědomí
předloženou zprávu Sboru dobrovolných hasičů Blatná o vyúčtování táborové základny Kadov za rok
2019.
Usnesení č. 67/20
k žádosti o schválení studie vyhlídkové věže.
RM po projednání
a) schvaluje
studii vyhlídkové věže na pozemku p.č. 730/7 v k.ú. Blatná;
b) souhlasí
s vypracováním projektové dokumentace pro stavební řízení vyhlídkové věže na pozemku p.č. 730/7
v k.ú. Blatná.
Usnesení č. 68/20
k žádosti o schválení zhotovitele akce „Komunikace ul. Chlumská, Blatná“.
RM po projednání
a) schvaluje
zhotovitele na akci „Komunikace ul. Chlumská, Blatná“ firmu Znakon a.s., Sousedovice 44, 386 01
Strakonice za celkovou nabídkovou cenu 1.145.568,45 Kč + DPH (1.386.137,82 Kč vč. DPH);
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Komunikace ul. Chlumská, Blatná“ mezi městem Blatná a firmou Znakon
a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 69/20
k žádosti o schválení zhotovitele akce „PD parkoviště a autobusové zálivy ul. Palackého, Blatná“.
RM po projednání
a) schvaluje
zhotovitele na akci „PD parkoviště a autobusové zálivy ul. Palackého, Blatná“ firmu Marie
Vavříková, Příkosice 151, 338 43 Mirošov (není plátce DPH) za celkovou nabídkovou cenu
243.000,- Kč;
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „PD parkoviště a autobusové zálivy ul. Palackého, Blatná“ mezi městem
Blatná a firmou Marie Vavříková, Příkosice 151, 338 43 Mirošov dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 70/20
k žádosti o souhlas s uzavřením servisní služby na výtah.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením servisní služby na výtah v čp. 30, Blatná s firmou Schindler CZ, a.s., Walterovo náměstí
329/3, 158 00 Praha 5 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 71/20
k žádosti o souhlas se smlouvou o výkupu ojetého vozu.
RM po projednání

a) souhlasí
s uzavřením smlouvy o výkupu ojetého vozu Škoda Roomster RZ 4C2 63-34 s firmou HS Auto
Staněk s.r.o, Nebřehovice 34, 386 01 Strakonice vč. plné moci dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením smlouvy o koupi vozidla Škoda Roomster RZ 4C2 63-33 s firmou Autospol Plus spol.
s r.o., Strakonická 366, 341 01 Horažďovice vč. plné moci dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 72/20
k žádosti o vstup do pozemků.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemků p.č. 519, p.č. 46/1 a p.č. 520 k.ú. Skaličany ve vlastnictví města Blatná, za
účelem umístění kabelového vedení NN, v souvislosti s realizací akce „Skaličany – kabel NN, p.
Ferencz“;
b) souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030057360/001 na akci
„Skaličany – kabel NN, p. Ferencz“ 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. 73/20
k žádosti o vstup do pozemku.
RM po projednání
a) souhlasí
se vstupem do pozemku p.č. 846/9 k.ú. Blatná, pro pana Ing. P. S. a paní Mgr. P. S., Horšovská
1053/27, 155 00 Praha 5 – Řeporyje, za účelem uložení inženýrských sítí – kanalizační a vodovodní
přípojky pro RD na pozemku p.č. 846/118, k.ú. Blatná;
b) souhlasí
s uložením kanalizační a vodovodní přípojky do pozemku p.č. 846/9, k.ú. Blatná;
c) souhlasí
s napojením a vypouštěním odpadních vod z RD na pozemku p.č. 846/118 do kanalizace uložené
v pozemku p.č. 846/9, k.ú. Blatná;
d) souhlasí
s napojením na veřejný vodovod uložený v pozemku p.č. 846/9 pro RD na pozemku p.č. 846/118, k.ú.
Blatná;
e) souhlasí
se zvláštním užíváním, případně uzavírkou komunikace v době provádění prací.
Usnesení č. 74/20
k žádosti o uzavření smluv na odběrné místo K Jatkám 1261, Blatná.
RM po projednání
a) souhlasí
s uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 3400062107, dle předloženého
návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny č. 9552112652, dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 75/20
k žádosti o stanovisko k povolení připojení (sjezdu).
RM po projednání
nesouhlasí
s povolením sjezdu na pozemek parc.č. 2240 z místní komunikace na pozemku parc.č. 1984/13, vše
v k.ú. Blatná, na náklady žadatele, dle předloženého návrhu, z důvodu připojení plánovaného
neveřejného parkoviště pro pana Z. P., Za Truhlárnou 308, 398 01 Mirotice.
Usnesení č. 76/20

k žádosti o souhlas se zvláštním užíváním komunikace – zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro
osobu těžce zdravotně postiženou.
RM po projednání
souhlasí
se zvláštním užíváním místní komunikace – vyhrazením stávajícího kolmého parkovacího stání v ulici
nad Lomnicí, ve vnitrobloku sídliště v Blatné dle předloženého návrhu, pro pana J. Š., Pivovarská
1257, 388 01 Blatná.
Usnesení č. 77/20
k žádosti o souhlas s doplněním dopravního značení na účelové komunikaci před železničním
přejezdem P 1343.
RM po projednání
souhlasí
s doplněním výstražných křížů A 32a a dopravní značky A 30 „železniční přejezd bez závor“
s návěstní deskou A 31c a dodatkovými tabulkami E 3a a E 7b, na účelové komunikaci na pozemcích
parc.č. 989/6, 1045/1 a 1045/11 v k.ú. Blatná, v místě před železničním přejezdem č. P 1343, dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 78/20
ke změnám rozpisu rozpočtu na rok 2020.
RM po projednání
schvaluje
změny rozpisu rozpočtu na rok 2020 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 79/20
k předložené žádosti příspěvkové organizace Centrum kultury a vzdělávání Blatná o schválení čerpání
rezervního fondu z důvodu revitalizace prostor Informačního centra Blatná.
RM po projednání
doporučuje
zastupitelstvu města schválit předložený návrh příspěvkové organizace Centrum kultury a vzdělávání
Blatná čerpání rezervního fondu z důvodu revitalizace prostor Informačního centra Blatná.
Usnesení č. 80/20
k předložené žádosti příspěvkové organizace Centrum kultury a vzdělávání Blatná o schválení
věcných cen do tomboly plesu města Blatná.
RM po projednání
schvaluje
věcné ceny do tomboly plesu města Blatná dle návrhu příspěvkové organizace Centrum kultury a
vzdělávání Blatná a uděluje příspěvkové organizaci souhlas s přijetím darů uvedených v tomto
návrhu.
Usnesení č. 81/20
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí finančního daru.
RM po projednání
schvaluje
přijetí daru dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 82/20
k návrhu změny Organizačního řádu Městského úřadu Blatná.
RM po projednání
schvaluje
předloženou změnu č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Blatná na návrh tajemnice MěÚ
Ing. Simony Sedláčkové s účinností od 01. 04. 2020.
Usnesení č. 83/20
ke kácení dřevin na pozemku města Blatná v k.ú. Blatná.
RM po projednání
souhlasí
s pokácením celkem 3 ks dřevin (dle přílohy v k. ú. Blatná, obec Blatná na pozemku města Blatná).

Usnesení č. 84/20
k žádosti o souhlas s podáním žádosti v rámci dotačního programu NPŽP - výzva 9/2019: zeleň ve
městech a obcích (výsadba stromů), v k.ú. Blatná, obec Blatná.
RM po projednání
souhlasí
s podáním žádosti v rámci dotačního programu NPŽP - výzva 9/2019: zeleň ve městech a obcích
(výsadba stromů).
Usnesení č. 85/20
k přidělení bytu v majetku města.
RM po projednání
souhlasí
s přidělením bytu č. 20, o velikosti 2kk, B. Němcové 30, 388 01 Blatná, manželům O., Nádražní 259,
Bělčice.
Usnesení č. 86/20
k oznámení o přechodu nájmu.
RM po projednání
bere na vědomí
přechod nájmu na základě dohody z manželů V. (Nerudova č.p. 818) na pana J. V.
Usnesení č. 87/20
k žádosti o souhlas s uzavírkou komunikace a navrženými objízdnými trasami.
RM po projednání
souhlasí
s uzavírkou silnice III/1731 a místních komunikací v ul. Jiráskova a s navrženými objízdnými trasami,
v termínu 09.03.-15.05.2020, dle předloženého návrhu, z důvodu dokončení stavby „I/20 OK Blatná“
a navazující opravy asfaltového povrchu, pro společnost STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00
Praha 5.

