Usnesení
z 28. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 28. března 2018
Usnesení č. 6/18
k žádosti Blatenské ryby, spol. s r.o., o poskytnutí příspěvku na zajištění akce „Rybářské slavnosti
v Blatné 2018“.
ZM po projednání
schvaluje
poskytnutí dotace Blatenské rybě, spol. s r.o., na akci „Rybářské slavnosti v Blatné 2018“
ve výši 50 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 7/18
ke změně rozpočtu na rok 2018.
ZM po projednání
a) schvaluje
opravu rozpočtového opatření č. 6/18/Z a rozpočtová opatření č. 7/18/Z-12/18/Z dle předloženého
návrhu a rozpočtové opatření č. 13/18/Z dle doplněného návrhu;
b) bere na vědomí
zápis z jednání finančního výboru ze dne 19.03.2018.
Usnesení č. 8/18
k záměru prodeje pozemků v katastrálním území Milčice u Čekanic.
ZM po projednání
neschvaluje
záměr prodeje pozemků p.č. 108/5, p.č. 108/6, p.č. 108/7 a p.č. 110/10 v katastrálním území Milčice u
Čekanic, obec Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 9/18
k záměru prodeje částí pozemků p.č. 971/8 a p.č. 964/18 v k.ú. Blatná, lokalita Vinice.
ZM po projednání
schvaluje
záměr prodeje části pozemku p.č. 971/8 o výměře 86 m2 (jedná se o pozemek p.č. 971/59 oddělený od
pozemku p.č. 971/8) a části pozemku p.č. 964/18 o výměře 32 m2 (jedná se o pozemek p.č. 964/28
oddělený od pozemku p.č. 964/18) vše v katastrálním území a obci Blatná, podle geometrického plánu
č. 2822-164/2017, který vyhotovila společnost Ingera Písek s.r.o., dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 10/18
k majetkovému vypořádání k pozemkům v k.ú. Čekanice – lokalita Ovčín.
ZM po projednání
a) schvaluje
prodej části pozemku p.č. 831 o výměře 23 m2 (jedná se o pozemek p.č. 831/2 oddělený geometrickým
plánem č. 237-42/2017 od pozemku p.č. 831) v katastrálním území Čekanice, obec Blatná paní S.J.,
Čekanice 31, Blatná za kupní cenu ve výši 50,- Kč/m2 dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
odkoupení části pozemku p.č. 339/4 o výměře 25 m2 (jedná se o pozemek p.č. 339/5 oddělený
geometrickým plánem č. 237-42/2017 od pozemku p.č. 339/4) a části pozemku p.č. 339/3 o výměře
cca 9 m2 (jedná se o pozemek p.č. 339/6 geometrickým plánem č. 237-42/2017 od pozemku p.č.
339/3) vše v katastrálním území Čekanice, obec Blatná za kupní cenu ve výši 50,- Kč/m2 dle
předloženého návrhu;
c) schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi městem Blatná, manželi J. J., Čimelice 216 a S. J., Čekanice 31, paní S.
J., Čekanice 31 a paní S. K., Čekanice 35.
Usnesení č. 11/18
k převodu pozemků pod komunikací v katastrálním území Milčice u Čekanic.
ZM po projednání
a) schvaluje

bezúplatný převod pozemků p.č. 239/7 a p.č. 620/17 v katastrálním území Milčice u Čekanic, obec
Blatná do majetku města Blatná dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 239/7 a p.č. 620/17 v katastrálním území Milčice u
Čekanic podle § 7 odst. 2 a 4 písm. a) b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu dle
předloženého návrhu;
c) souhlasí
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 239/7 a p.č. 620/17 v katastrálním území
Milčice u Čekanic podle § 7 odst. 2 a 4 písm. a) b) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém
úřadu mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem a městem Blatná.
Usnesení č. 12/18
k převodu pozemku na budoucí komunikaci – propojení ulic Lipová a Topičská, Blatná.
ZM po projednání
a) schvaluje
přijetí části pozemku p.č. 493/22 (díl „e“ oddělený z pozemku p.č. 493/22 geometrickým plánem č.
2802-84/2017, který vyhotovil Ing. Petr Fous, úředně oprávněný zeměměřický inženýr) v katastrálním
území a obci Blatná do majetku města formou darování dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s úhradou nákladů za vyhotovení geometrického plánu č. 2802-84/2017 ve výši 17 787 Kč dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 13/18
k žádosti o posun termínu podpisu kupní smlouvy - prodej pozemku v ul. Za Malým vrchem, Blatná.
ZM po projednání
souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Blatná a paní M. S. a paní L. S. podle usnesení ZM č. 84/17
ze dne 13. 12. 2017 nejpozději do 31. 5. 2018 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 14/18
k návrhu závazných finančních podílů z celkové částky kvóty dle Rozpisu v Programu regenerace
MPR a MPZ a z rozpočtu města Blatná pro rok 2018.
ZM po projednání
schvaluje
závazné finanční podíly:
a) 169 000,00 Kč z finančních prostředků přidělených rozpisem Programu regenerace MPR a MPZ pro
rok 2018 na Obnovu podlah, omítek a interiérových výplní suterénu čp. 212 v Blatné, na náměstí Míru,
parc. č. st. 245 v k. ú. a obci Blatná;
b) 169 839,96 Kč z rozpočtu města Blatná na Obnovu podlah, omítek a interiérových výplní suterénu
čp. 212 v Blatné, na náměstí Míru, parc. č. st. 245 v k. ú. a obci Blatná.
Usnesení č. 15/18
k návrhu Směrnice č. 4/2018.
ZM po projednání
schvaluje
Směrnici č. 4/2018 Pravidla pro poskytování zaměstnaneckých benefitů z rozpočtu místní správy
s účinností od 01.04.2018 dle upraveného návrhu.
Usnesení č. 16/18
k Výroční zprávě o realizaci protidrogové politiky v Blatné za rok 2017.
ZM po projednání
bere na vědomí
předloženou Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v Blatné za rok 2017.
Usnesení č. 17/18
k plánu kontrol na I. pololetí roku 2018 a provedené kontrole KV ZM Blatná.
ZM po projednání

a) bere na vědomí
kontrolu zápisů ze zasedání ZM a zápisů ze schůzí RM provedenou Kontrolním výborem
Zastupitelstva města Blatná dne 19. 2. 2018 dle předloženého zápisu;
b) schvaluje
plán kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blatná na I. pololetí roku 2018 dle předloženého
zápisu.
Usnesení č. 18/18
k žádosti o schválení Aktualizace Strategického plánu města Blatná.
ZM po projednání
schvaluje
Aktualizaci Strategického plánu města Blatná dle předloženého návrhu.

