Usnesení
z 31. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 12. února 2020
Usnesení č. 46/20
k záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání – Blatná, čp. 30.
RM po projednání
a) 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 1.26, 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 minimální nájemné ve výši 600,- Kč/m2/rok 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 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;
c) schvaluje
záměr pronájmu 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 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;
d) schvaluje
záměr pronájmu 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 minimální nájemné ve
výši 600,- Kč/m2/rok a záměr pronájmu společných prostor označených v půdorysu skutečného
provedení čísly 0.02 (čekárna a společná chodba) za minimální nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok
s podmínkou celoročního provozu a poskytování služeb v rozsahu minimálně 3 pracovních dnů
v týdnu dle předloženého návrhu;
e) schvaluje
záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání dle tohoto usnesení se záměrem případného
uzavření smluv o nájmu s vybranými zájemci na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
Usnesení č. 47/20
k žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Blatná – kabel NN, p. Prček“.
RM po projednání
a) schvaluje
zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN na části
pozemku p.č. 1442/51 v katastrálním území a obci Blatná, podle geometrického plánu č. 2952174/2019, 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-014330057317/001 mezi městem Blatná a
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 48/20
ke smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.
RM po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy č. 3352001222 o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací mezi městem Blatná a společností United Networks, IČO 03579051 dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 49/20
k žádosti o souhlas s uzavřením SERVISNÍ SMLOUVY č. 492200037 na programové vybavení
CODEXIS.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením SERVISNÍ SMLOUVY č. 492200037 na programové vybavení CODEXIS mezi
Městem Blatná a ATLAS consulting spol. s r.o.
Usnesení č. 50/20
k žádosti o uzavření pojistné smlouvy.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením pojistné smlouvy č. 6350092221 mezi městem Blatná a společností Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 51/20
k žádosti o uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny.
RM po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny č. 9552108503 mezi městem Blatná a
společností E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 52/20
k žádosti o schválení zhotovitele akce „Úprava vytápění v čp. 727, Blatná“.
RM po projednání
a) schvaluje
zhotovitele na akci „Úprava vytápění v čp. 727, Blatná“ firmu Jiří Štědronský, Buzice 98, Blatná
38801 za nabídkovou cenu 685.030,- Kč + DPH (828.886,30 Kč vč. DPH);
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Úprava vytápění v čp. 727, Blatná“ mezi městem Blatná a firmou Jiří
Štědronský, Buzice 98, 38801 Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 53/20
k žádosti o schválení zhotovitele akce „Komunikace ul. Průchova, Blatná a komunikace osada
Hněvkov“.
RM po projednání
a) schvaluje
zhotovitele na akci „Komunikace ul. Průchova, Blatná a komunikace osada Hněvkov“ firmu
Eurovia Silba a.s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň za celkovou nabídkovou cenu 596.906,30 Kč +
DPH (722.256,62 Kč vč. DPH);
b) souhlasí
s uzavřením SOD na akci „Komunikace ul. Průchova, Blatná a komunikace osada Hněvkov“ mezi
městem Blatná a firmou Eurovia Silba a.s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň dle předloženého
návrhu.

Usnesení č. 54/20
k žádosti o schválení podání žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality na místní
úrovni 2020 a schválení realizace projektu „Blatná – Zabezpečení vchodů do bytových domů“.
RM po projednání
schvaluje
podání žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020 a realizaci
projektu „Blatná – Zabezpečení vchodů do bytových domů“.
Usnesení č. 55/20
k žádosti Domova pro seniory Blatná o schválení Odpisového plánu na rok 2020 – změna č. 1.
RM po projednání
schvaluje
Odpisový plán na rok 2020 – změna č. 1 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 56/20
k Výroční zprávě města Blatná dle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2019.
RM po projednání
bere na vědomí
Výroční zprávu města Blatná o své činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2019 dle zák. č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 57/20
ke kácení dřevin na pozemku města Blatná v k.ú. Blatná.
RM po projednání
a) souhlasí
s pokácením celkem 7 ks a 45 m2 dřevin (dle přílohy v k bodu A. v k. ú. Blatná, obec Blatná na
pozemku města Blatná);
b) souhlasí
s kácením 5 ks jehličnatých dřevin (dle přílohy k bodu B v k. ú. Blatná, obec Blatná na pozemku
města Blatná).
Usnesení č. 58/20
k návrhu na odsouhlasení záměru uspořádání dvoukolové architektonické soutěže na plánovanou
stavbu víceúčelové sportovní haly.
RM po projednání
a) schvaluje
uspořádání soutěže na „Víceúčelovou sportovní halu Blatná“;
b) ukládá
odboru výstavby a územního plánování provést výběrové řízení na administrátora soutěže.
Usnesení č. 59/20
ke zrušení usnesení.
RM po projednání
ruší
usnesení RM č. 43/20 o přidělení bytu do nájmu v obecním zájmu pro paní M. L., zaměstnanci
Centra kultury a vzdělávání Blatná, trvale bytem Lnáře 166.
Usnesení č. 60/20
k přidělení bytů v majetku města.
RM po projednání:
souhlasí
s přidělením bytů č. 1 - 30, o velikosti 1kk, 2kk, 3kk, B. Němcové 30, 388 01 Blatná dle
upraveného seznamu.

