Příloha: Převody obecního majetku v roce 2020:
Předmět převodu: pozemek p.č. 1307/2 v katastrálním území a obci Blatná
Druh převodu: směna – směnná smlouva
Podpis smlouvy dne: 31.1.2020
Návrh na vklad do KN podán dne: 31.1.2020
Datum provedení vkladu: 25.2.2020
Sp. zn. řízení na katastrálním úřadě: V-389/2020
Cena převodu: směna, bez platby, ocenění ve výši 5.000,- Kč
Identita smluvní strany: Tomáš Rozhoň, Lucie Hrubá
Zveřejnění záměru převodu: ANO, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
Rozhodnutí usnesením: ZM č. 44/19, 25.9.2019
Stanovení ceny: kalkulace hodnoty směny dle účetní hodnoty
Důkaz zveřejnění:
https://www.mesto-blatna.cz/urad-blatna/uredni-deska/zamer-smeny-pozemku-pc-1307-2-vkatastralnim-uzemi-a-obci-blatna-2612.html?kshow=74&hledej=&search-wordstype=allWords&kde_hledat=sekce&kateg%5B7%5D=7&sortby=created&cas=all&doba=1&casod
=&casdo=&sort=1&order=0&show=1&archiv_rok=2019&typdok=0
Předmět převodu: pozemky p.č. 1016/38 a p.č. 1016/36 v katastrálním území a obci Blatná
Druh převodu: prodej – kupní smlouva
Podpis smlouvy dne: 13.2.2020
Návrh na vklad do KN podán dne: 18.2.2020
Datum provedení vkladu: 11.3.2020
Sp. zn. řízení na katastrálním úřadě: V-719/2020
Cena převodu: 31.800,- Kč
Identita smluvní strany: Ing. František Řimnáč
Zveřejnění záměru převodu: ANO, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
Rozhodnutí usnesením: ZM č. 70/19, 11.12.2019
Stanovení ceny: obvyklá městem realizovaná
Důkaz zveřejnění:
https://www.mesto-blatna.cz/urad-blatna/uredni-deska/zamer-prodeje-casti-pozemku-pc-1016-2-acasti-pozemku-pc-1016-4-v-katastralnim-uzemi-a-obci-blatna2688.html?kshow=74&hledej=&search-wordstype=allWords&kde_hledat=sekce&kateg%5B7%5D=7&sortby=created&cas=all&doba=1&casod
=&casdo=&sort=1&order=0&show=1&archiv_rok=2019&typdok=0
Předmět převodu: pozemek p.č. 971/61 v katastrálním území a obci Blatná
Druh převodu: prodej – kupní smlouva
Podpis smlouvy dne: 23.3.2020
Návrh na vklad do KN podán dne: 31.3.2020
Datum provedení vkladu: 22.4.2020
Sp. zn. řízení na katastrálním úřadě: V-1412/2020
Cena převodu: 7.500,- Kč
Identita smluvní strany: manželé František Čadek a Michaela Čadková
Zveřejnění záměru převodu: ANO, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
Rozhodnutí usnesením: ZM č. 6/20, 26.2.2020
Stanovení ceny: obvyklá městem realizovaná
Důkaz zveřejnění:
https://www.mesto-blatna.cz/urad-blatna/uredni-deska/zamer-prodeje-casti-pozemku-pc-971-10-vkatastralnim-uzemi-blatna-2738.html?kshow=74&hledej=&search-words1

type=allWords&kde_hledat=sekce&kateg%5B7%5D=7&sortby=created&cas=all&doba=1&casod
=&casdo=&sort=1&order=0&show=1&archiv_rok=2019&typdok=0
Předmět převodu: jednotky v domě č.p. 1261 v katastrálním území a obci Blatná
Druh převodu: prodej – kupní smlouva
Podpis smlouvy dne: 17.3.2020
Návrh na vklad do KN podán dne: 15.4.2020
Datum provedení vkladu: 6.5.2020
Sp. zn. řízení na katastrálním úřadě: V-1593/2020
Cena převodu (jednotlivé jednotky): 264.997,- Kč, 452.074,- Kč, 591.644,- Kč, 426.808,-Kč,
460.168,- Kč, 591.644,- Kč, 426.808,-Kč, 460.168,- Kč, 591.644,- Kč, 426.808,-Kč, 460.168,- Kč,
591.644,- Kč, 426.808,-Kč a 460.168,- Kč
Identita smluvní strany: Mgr. Dušan Havlena, Stanislav Matoušek, Miroslava Čadková, Miroslav
Novotný, Miroslav Šorna, Hana Novotná, Jiří Rádr, Mgr. Karel Petrán, Miroslav Formánek, Marie
Švecová, manželé Mgr. Jaroslav Doležal a Marie Doležalová, Adam Lávička, Jana Hejlová, Luboš
Skuhravý
Zveřejnění záměru převodu: ANO, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
Rozhodnutí usnesením: ZM č. 6/20, 26.2.2020
Stanovení ceny: na základě smluvních ujednání ze smluv o smlouvách budoucích
Důkaz zveřejnění:
https://www.mesto-blatna.cz/urad-blatna/uredni-deska/zamer-prodeje-bytovych-jednotek-v-cp1261-v-blatne-2737.html?kshow=74&hledej=&search-wordstype=allWords&kde_hledat=sekce&kateg%5B7%5D=7&sortby=created&cas=all&doba=1&casod
=&casdo=&sort=1&order=0&show=1&archiv_rok=2019&typdok=0
Předmět převodu: část pozemku p.č. 381/11 v katastrálním území a obci Blatná
Druh převodu: směna – směnná smlouva
Podpis smlouvy dne: 26.5.2020
Návrh na vklad do KN podán dne: 18.6.2020
Datum provedení vkladu: 10.7.2020
Sp. zn. řízení na katastrálním úřadě: V-2770/2020
Cena převodu: směna, bez platby, ocenění ve výši 18.250,- Kč
Identita smluvní strany: Bc. Petr Blovský, Mgr. Nina Švehlová
Zveřejnění záměru převodu: ANO, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
Rozhodnutí usnesením: ZM č. 17/20, 20.5.2020
Stanovení ceny: kalkulace hodnoty směny dle účetní ceny
Důkaz zveřejnění:
https://www.mesto-blatna.cz/urad-blatna/uredni-deska/zamer-smeny-casti-pozemku-pc-381-11-vkatastralnim-uzemi-a-obci-blatna-2832.html?kshow=74&hledej=&search-wordstype=allWords&kde_hledat=sekce&kateg%5B7%5D=7&sortby=created&cas=all&doba=1&casod
=&casdo=&sort=1&order=0&show=1&archiv_rok=2020&typdok=0
Předmět převodu: pozemek p.č. 386/49 v katastrálním území Drahenický Málkov, obec Blatná
Druh převodu: prodej – kupní smlouva
Podpis smlouvy dne: 20.7.2020
Návrh na vklad do KN podán dne: 30.7.2020
Datum provedení vkladu: 21.8.2020
Sp. zn. řízení na katastrálním úřadě: V-3694/2020
Cena převodu: 31.800,- Kč
Identita smluvní strany: Milan Král
Zveřejnění záměru převodu: ANO, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
Rozhodnutí usnesením: ZM č. 31/20, 24.6.2020
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Stanovení ceny: obvyklá městem realizovaná
Důkaz zveřejnění:
https://www.mesto-blatna.cz/urad-blatna/uredni-deska/zamer-prodeje-casti-pozemku-pc-386-22-vku-drahenicky-malkov-2865.html?kshow=74&hledej=&search-wordstype=allWords&kde_hledat=sekce&kateg%5B7%5D=7&sortby=created&cas=all&doba=1&casod
=&casdo=&sort=1&order=0&show=1&archiv_rok=2020&typdok=0
Předmět převodu: část pozemku p.č. 846/34 v katastrálním území a obci Blatná
Druh převodu: směna – směnná smlouva
Podpis smlouvy dne: 29.7.2020
Návrh na vklad do KN podán dne: 30.7.2020
Datum provedení vkladu: 21.8.2020
Sp. zn. řízení na katastrálním úřadě: V-3695/2020
Cena převodu: směna, hodnoty pozemků stanoveny v městem obvykle realizovaných cenách;
doplatek rozdílu v hodnotách směňovaných pozemků ve výši 23.100,- Kč městu
Identita smluvní strany: MVDr. Viktor Stošek, Martina Karbanová
Zveřejnění záměru převodu: ANO, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
Rozhodnutí usnesením: ZM č. 32/20, 24.6.2020
Stanovení ceny: kalkulace hodnoty směny dle cen obvykle městem uplatňovaných
Důkaz zveřejnění:
https://www.mesto-blatna.cz/urad-blatna/uredni-deska/zamer-smeny-casti-pozemku-pc-846-34-vku-blatna-2863.html?kshow=74&hledej=&search-wordstype=allWords&kde_hledat=sekce&kateg%5B7%5D=7&sortby=created&cas=all&doba=1&casod
=&casdo=&sort=1&order=0&show=1&archiv_rok=2020&typdok=0
Předmět převodu: části pozemku p.č. 896/1 v katastrálním území a obci Blatná
Druh převodu: prodej – kupní smlouva
Podpis smlouvy dne: 2.8.2020
Návrh na vklad do KN podán dne: 12.8.2020
Datum provedení vkladu: 3.9.2020
Sp. zn. řízení na katastrálním úřadě: V-3939/2020
Cena převodu: 1.500,- Kč, 600,- Kč, 600,- Kč
Identita smluvní strany: Dušan Říha, manželé Jaroslav Matoušek a Hana Matoušková, manželé
Ing. Miroslav Čapek a Jitka Čapková
Zveřejnění záměru převodu: ANO, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
Rozhodnutí usnesením: ZM č. 30/20, 24.6.2020
Stanovení ceny: obvyklá městem realizovaná
Důkaz zveřejnění:
https://www.mesto-blatna.cz/urad-blatna/uredni-deska/zamer-prodeje-casti-pozemku-pc-896-1-vku-blatna-2864.html?kshow=74&hledej=&search-wordstype=allWords&kde_hledat=sekce&kateg%5B7%5D=7&sortby=created&cas=all&doba=1&casod
=&casdo=&sort=1&order=0&show=1&archiv_rok=2020&typdok=0
Předmět převodu: pozemek p.č. 1442/58 v katastrálním území a obci Blatná
Druh převodu: prodej – kupní smlouva
Podpis smlouvy dne: 4.11.2020
Návrh na vklad do KN podán dne: 11.11.2020
Datum provedení vkladu: 3.12.2020
Sp. zn. řízení na katastrálním úřadě: V-5572/2020
Cena převodu: 15.000,- Kč
Identita smluvní strany: Marie Oříšková, Miroslav Horváth
Zveřejnění záměru převodu: ANO, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
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Rozhodnutí usnesením: ZM č. 44/20, 21.10.2020
Stanovení ceny: obvyklá městem realizovaná
Důkaz zveřejnění:
https://www.mesto-blatna.cz/urad-blatna/uredni-deska/zamer-prodeje-casti-pozemku-pc-1442-2-vku-a-obci-blatna-2902.html?kshow=74&hledej=&search-wordstype=allWords&kde_hledat=sekce&kateg%5B7%5D=7&sortby=created&cas=all&doba=1&casod
=&casdo=&sort=1&order=0&show=1&archiv_rok=2020&typdok=0
Předmět převodu: pozemky díl „a“ z p.č. 1984/17, p.č. 1984/85, p.č. 153/8, p.č. 153/9, p.č. 153/10,
p.č. 1984/79, p.č. 1984/80, p.č. 1984/81, p.č. 1984/78 v katastrálním území a obci Blatná
Druh převodu: darování – darovací smlouva
Podpis smlouvy dne: 1.10.2020
Návrh na vklad do KN podán dne: 14.10.2020
Datum provedení vkladu: 12.11.2020
Sp. zn.. řízení na katastrálním úřadě: V-5101/2020
Cena převodu: bez ceny, vzájemné darování
Identita smluvní strany: Jihočeský kraj, IČO 70890650
Zveřejnění záměru převodu: ANO, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
Rozhodnutí usnesením: ZM č. 4/20, 26.2.2020
Stanovení ceny: bez ceny, jednalo se o vzájemné darování
Důkaz zveřejnění:
https://www.mesto-blatna.cz/urad-blatna/uredni-deska/zamer-darovani-casti-pozemku-podpozemnimi-komunikacemi-v-ku-blatna-2736.html?kshow=74&hledej=&search-wordstype=allWords&kde_hledat=sekce&kateg%5B7%5D=7&sortby=created&cas=all&doba=1&casod
=&casdo=&sort=1&order=0&show=1&archiv_rok=2019&typdok=0
Předmět převodu: pozemek st.p.č. 2128, jehož součástí je stavba bez čp/če – garáž v katastrálním
území a obci Blatná
Druh převodu: prodej – kupní smlouva
Podpis smlouvy dne: 11.9.2020
Návrh na vklad do KN podán dne: 16.9.2020
Datum provedení vkladu: 8.10.2020
Sp. zn. řízení na katastrálním úřadě: V-4544/2020
Cena převodu: 200.200,- Kč
Identita smluvní strany: Tomáš Cmunt
Zveřejnění záměru převodu: ANO, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
Rozhodnutí usnesením: ZM č. 37/20, 9.9.2020
Stanovení ceny: výběrové řízení se stanovením minimálního podání
Důkaz zveřejnění:
https://www.mesto-blatna.cz/urad-blatna/uredni-deska/zamer-prodeje-radove-garaze-v-lokalitepodskalska-blatna-2903.html?kshow=74&hledej=&search-wordstype=allWords&kde_hledat=sekce&kateg%5B7%5D=7&sortby=created&cas=all&doba=1&casod
=&casdo=&sort=1&order=0&show=1&archiv_rok=2020&typdok=0
Předmět převodu: pozemek p.č. 129/6 v katastrálním území Milčice u Čekanic, obec Blatná
Druh převodu: prodej – kupní smlouva
Podpis smlouvy dne: 27.11.2020
Návrh na vklad do KN podán dne: 17.12.2020
Datum provedení vkladu: ke dni 30.12.2020 (dokončení tvorby tohoto materiálu) vklad
neproveden
Sp. zn. řízení na katastrálním úřadě: V-6314/2020
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Cena převodu: 1.500,- Kč a 5.000,- Kč
Identita smluvní strany: Roman Urbánek, Jan Kadečka
Zveřejnění záměru převodu: ANO, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
Rozhodnutí usnesením: ZM č. 45/20, 21.10.2020
Stanovení ceny: obvyklá městem realizovaná
Důkaz zveřejnění:
https://www.mesto-blatna.cz/urad-blatna/uredni-deska/zamer-prodeje-pozemku-pc-129-6-vkatastralnim-uzemi-milcice-u-cekanic-2901.html?kshow=74&hledej=&search-wordstype=allWords&kde_hledat=sekce&kateg%5B7%5D=7&sortby=created&cas=all&doba=1&casod
=&casdo=&sort=1&order=0&show=1&archiv_rok=2020&typdok=0
Předmět převodu: pozemky p.č. 1045/2 a p.č. 1047/2 v katastrálním území a obci Blatná
Druh převodu: prodej – kupní smlouva
Podpis smlouvy dne: 14.12.2020
Návrh na vklad do KN podán dne: ke dni 30.12.2020 (dokončení tvorby tohoto materiálu) návrh
nepodán
Datum provedení vkladu: ke dni 30.12.2020 (dokončení tvorby tohoto materiálu) vklad
neproveden
Sp. zn. řízení na katastrálním úřadě: --Cena převodu: 310.183,- Kč
Identita smluvní strany: Jana Thorovská
Zveřejnění záměru převodu: ANO, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
Rozhodnutí usnesením: ZM č. 58/20, 9.12.2020
Stanovení ceny: výběrové řízení se stanovením minimálního podání
Důkaz zveřejnění:
https://www.mesto-blatna.cz/urad-blatna/uredni-deska/zamer-prodeje-pozemku-pc-1047-2-apozemku-pc-1045-2-v-ku-a-obci-blatna-pozemky-vhodne-k-realizaci-zahradky2968.html?kshow=74&hledej=&search-wordstype=allWords&kde_hledat=sekce&kateg%5B7%5D=7&sortby=created&cas=all&doba=1&casod
=&casdo=&sort=1&order=0&show=1&archiv_rok=2020&typdok=0
Předmět převodu: OA Škoda Roomster RZ 4C2 6334, OA Škoda Roomster RZ 4C2 6333
Druh převodu: prodej – kupní smlouva
Podpis smlouvy dne: objednávka 18. a 25.2.2020, smlouva 21.2.2020
Cena převodu: 75.000,- Kč, 94.964,- Kč
Identita smluvní strany: HS Auto Staněk s.r.o., IČO 26069351, Autospol Plus spol. s r.o., IČO
62618296
Zveřejnění záměru převodu: NE, ANO – objednávky, smlouvy
Rozhodnutí usnesením: RM č. 71/20, 26.2.2020
Stanovení ceny: protiplnění – odpočet z hodnot nově objednaných vozů
Důkaz zveřejnění:
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11773788?backlink=b5qb3
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11713456?backlink=ns8km
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11785580?backlink=tbs90
Vysvětlivky zkratek:
URL (Uniform Resource Locator) = soubor znaků, který slouží k identifikaci přesného umístění
informací na internetu
IČO = identifikační číslo organizace
ZM = zastupitelstvo města
RM = rada města
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OA = osobní automobil
p.č. = parcelní číslo
st.p.č. = stavební parcelní číslo
Sp. zn. = spisová značka
RZ = registrační značka
KN = katastr nemovitostí
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