Usnesení
z 31. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 20. června 2018
Usnesení č. 28/18
k žádosti Českých drah o finanční příspěvek na jízdy parního vlaku.
ZM po projednání
schvaluje
poskytnutí finančního daru firmě České dráhy ve výši 50 000 Kč a uzavření darovací smlouvy dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 29/18
ke změně rozpočtu na rok 2018.
ZM po projednání
a) schvaluje
rozpočtová opatření č. 32/18/Z-39/18/Z dle předloženého návrhu;
b) bere na vědomí
zápis z jednání finančního výboru ze dne 11.06.2018.
Usnesení č. 30/18
k výsledku dražeb – k.ú. Blatná a k.ú. Hněvkov u Mačkova.
ZM po projednání
a) bere na vědomí
výsledek dražebního jednání č.j. 067 EX 258948/09-345, které se konalo dne 23. 5. 2018 v 10:00
hodin prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz, jehož předmětem byla dražba
spoluvlastnického podílu ve výši 3/8 ideálních vzhledem k celku na pozemcích vedených ve
zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr (PK) p.č. 228/15 a p.č. 251/1 v katastrálním území
Hněvkov u Mačkova, obec Blatná;
b) bere na vědomí
výsledek dražebního jednání č.j. 070 Ex 4587/14-38, které se konalo dne 24. 5. 2018 v 10:30 hodin
prostřednictvím internetového portálu www.e-drazby.cz, jehož předmětem byla dražba
spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 ideální vzhledem k celku na pozemcích p.č. 1772/2 a p.č. 1810/5
v katastrálním území a obci Blatná;
c) bere na vědomí
usnesení o příklepu vydražiteli městu Blatná na vydražené nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve
výši 1/3 ideální vzhledem k celku na pozemcích p.č. 1772/2 a p.č. 1810/5 v katastrálním území a obci
Blatná za nejvyšší podání ve výši 99.000,- Kč.
Usnesení č. 31/18
k účasti města v dražbě – k.ú. Hněvkov u Mačkova – spoluvlastnický podíl 1/7.
ZM po projednání
ve věci účasti města Blatná jako účastníka dražby v rámci usnesení o provedení elektronické dražby
nemovité věci (dražební vyhláška) č.j. 203 Ex 41757/12-114, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha a to
dražby elektronické, která se má konat dne 11. 7. 2018 v 13:00 hodin prostřednictvím internetového
portálu www.okdrazby.cz, jehož předmětem je dražba spoluvlastnického podílu ve výši 1/7 ideální
vzhledem k celku na pozemcích vedených ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr (PK)
p.č. 233/9 a p.č. 247/3 v katastrálním území Hněvkov u Mačkova, obec Blatná
a) souhlasí
s účastí města Blatná na výše uvedené dražbě;
b) bere na vědomí
výslednou cenu pozemků (spoluvlastnického podílu) ve výši 33.000,- Kč, nejnižší podání ve výši
22.000,- Kč a povinnost složit dražební jistotu ve výši 16.500,- Kč, jakož i další podmínky dražby
uvedené v dražební vyhlášce;
c) pověřuje
Městský úřad Blatná, odbor majetku, investic a rozvoje, k provedení všech nezbytných úkonů k účasti
na předmětné dražbě, zejména zajištění registrace do dražby, zaplacení stanovené jistoty a přímou
účastí na dražbě, přičemž činit podání za město Blatná je oprávněn do maximální výše ,- Kč.

Usnesení č. 32/18
k možnosti odkoupení části pozemku st. p.č. 26/1 v k.ú. Milčice u Čekanic.
ZM po projednání
neschvaluje
odkoupení části pozemku st.p.č. 26/1 o výměře cca 40 m2 v katastrálním území Milčice u Čekanic,
obec Blatná za cenu ve výši 500,- Kč/m2 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 33/18
k návrhu na pořízení změny Územního plánu Blatná.
ZM po projednání
zamítá
v samostatné působnosti návrh na pořízení Změny č. 1 územního plánu Blatná dle § 6 odst. 5 písm. a)
stavebního zákona.
Usnesení č. 34/18
k provedeným kontrolám KV ZM Blatná.
ZM po projednání
bere na vědomí
a) kontrolu na Správě bytů provedenou Kontrolním výborem Zastupitelstva města Blatná dne 9. 5.
2018 dle předloženého zápisu;
b) kontrolu na Centru kultury a vzdělávání Blatná v knihovně provedenou Kontrolním výborem
Zastupitelstva města Blatná dne 23. 5. 2018 dle předloženého zápisu.

