Usnesení
z 32. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 5. září 2018
Usnesení č. 35/18
ke změně rozpočtu na rok 2018.
ZM po projednání
a) schvaluje
mimořádný členský příspěvek Svazku obcí Blatenska ve výši 16 233 Kč a zaplacení podílu k dotaci
na účet Svazku měst a obcí okresu Strakonice ve výši 4 500 Kč;
b) ruší
poskytnutí dotace 40 tis. Kč J. Š. na mezinárodní zážitkový tábor Blatná–Vacha 2018;
c) schvaluje
rozpočtová opatření č. 40/18/Z-58/18/Z dle předloženého návrhu;
d) schvaluje
předložený návrh CKVB na změnu rozpočtu KCAŽ;
e) bere na vědomí
zápis z jednání finančního výboru ze dne 27.08.2018.
Usnesení č. 36/18
k plnění závazných ukazatelů rozpočtu k 30.06.2018 a k doplnění usnesení č. 77/17a).
ZM po projednání
a) bere na vědomí
plnění závazných ukazatelů rozpočtu k 30.06.2018;
b) schvaluje
doplnění vysvětlení závazných ukazatelů pro orgány města v usnesení č. 77/17a):
Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018 pro orgány města jsou na straně příjmů minimální částky,
které musí být k 31.12.2018 splněny, na straně výdajů se jedná o maximální částky, které mohou
být k 31.12.2018 vyčerpány.
Usnesení č. 37/18
k záměru prodeje pozemku p.č. 507/43 v k.ú. Blatná.
ZM po projednání
schvaluje
záměr prodeje pozemku p.č. 507/43 v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 38/18
k záměru prodeje části pozemku p.č. 1020/2 v k.ú. Blatná.
ZM po projednání
neschvaluje
záměr prodeje části pozemku p.č. 1020/2 o výměře cca 900 m2 v katastrálním území a obci Blatná
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 39/18
k vypořádání k pozemkům v podílovém spoluvlastnictví v katastrálním území Blatná.
ZM po projednání
a) schvaluje
podání návrhu na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví zapsaném u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice na listu vlastnictví č. 3265 pro obec a k.ú.
Blatná soudní cestou;
b) pověřuje
Advokátní kancelář JUDr. Jana Mrázka zastupováním ve věci zrušení a vypořádání podílového
spoluvlastnictví dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 40/18
ke Komplexní pozemkové úpravě Hněvkov a Mačkov – nové uspořádání pozemků.
ZM po projednání
a) schvaluje

soupis nových pozemků města Blatná v rámci komplexní pozemkové úpravy Hněvkov u Mačkova
v tomtéž katastrálním území dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s úhradou rozdílu ceny pozemků ve výši 46.224,- Kč dle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. dle
předloženého návrhu;
c) schvaluje
soupis nových pozemků města Blatná v rámci komplexní pozemkové úpravy Mačkov
v navazujícím katastrálním území Blatná dle předloženého návrhu;
d) souhlasí
s úhradou rozdílu ceny pozemků ve výši 35.460,80 Kč dle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. dle
předloženého návrhu;
e) schvaluje
soupis nových pozemků města Blatná v rámci komplexní pozemkové úpravy Mačkov
v navazujícím katastrálním území Blatenka dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 41/18
k nabídce na převod pozemků pod komunikací Chlumská, Blatná – návrh dalšího postupu.
ZM po projednání
a) souhlasí
s budoucím přijetím pozemků p.č. 1061/1, p.č. 2049/1, p.č. 2049/2 a p.č. 2049/3 v katastrálním
území a obci Blatná, včetně součástí, příslušenství a staveb na pozemcích se nacházejících do
majetku města formou darování s podmínkou zřízení věcných břemen na uložení inženýrských sítí
na odvod dešťových a povrchových vod přes pozemky p.č. 1062/5, p.č. 1044/43, p.č. 1062/9, p.č.
1062/8, p.č. 1062/1 a p.č. 1044/37 v k.ú. a obci Blatná;
b) pověřuje
OMIR, MěÚ Blatná dalším jednáním a přípravou potřebných dokumentů v této záležitosti.
Usnesení č. 42/18
k postupu ve věci inženýrských sítí v ul. Na Růžových plantážích/Řečická v Blatné.
ZM po projednání
bere na vědomí
postup ve věci realizace inženýrských sítí v ul. Na Růžových plantážích/Řečická v Blatné a v II.
etapě plánované zástavby v těchto lokalitách dle upraveného návrhu.
Usnesení č. 43/18
k dražbě pozemků v k.ú. Hněvkov u Mačkova – spoluvlastnický podíl 1/7.
ZM po projednání
bere na vědomí
usnesení o odročení dražby č.j. 203 Ex 41757/12-114 ze dne 11. 7. 2018 jehož předmětem měla být
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.
Usnesení č. 44/18
k provedené kontrole KV ZM Blatná.
ZM po projednání
bere na vědomí
kontrolu na Centru kultury a vzdělávání Blatná v Infocentru provedenou Kontrolním výborem
Zastupitelstva města Blatná dne 19. 6. 2018 dle předloženého zápisu.
Usnesení č. 45/18
k odměnám členům KV, FV a předsedům osadních výborů.
ZM po projednání
souhlasí
s vyplacením odměn členům Kontrolního výboru, Finančního výboru a předsedům osadních výborů
podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 46/18
ke schválení Programu rozvoje sportu města Blatná na období 2018 – 2023.
ZM po projednání
schvaluje
Program rozvoje sportu města Blatná na období 2018 – 2023.
Usnesení č. 47/18
k poskytnutí peněžitých darů – ocenění organizačního zajištění blatenské poutě.
ZM po projednání
schvaluje
poskytnutí peněžitých darů spolkům DUHOVÉ JEŠTĚRKY, z.s. a SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Blatná ve výši 31 034 Kč a uzavření darovacích smluv dle předloženého návrhu.

