Usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 15. května 2019
Usnesení č. 23/19
ke změně rozpočtu na rok 2019.
ZM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/19/Z - 26/19/Z dle předloženého návrhu;
b) bere na vědomí
zápis z jednání finančního výboru ze dne 06.05.2019.
Usnesení č. 24/19
ke schválení závěrečného účtu města za rok 2018.
ZM po projednání závěrečného účtu za rok 2018
souhlasí
s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad.
Usnesení č. 25/19
ke schválení účetní závěrky za rok 2018.
ZM po projednání
schvaluje
účetní závěrku města Blatná sestavenou k 31.12.2018.
Usnesení č. 26/19
k příspěvku na opravy děkanského kostela v Blatné.
ZM po projednání
schvaluje
poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Blatná ve výši 50 000 Kč a uzavření darovací
smlouvy dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 27/19
k nabídce na využití předkupního práva – prodej stavby v zahrádkářské kolonii Jezárky.
ZM po projednání
schvaluje
nevyužití předkupního práva k objektu manželů V. a M. M., Šilhova 1028, Blatná, který je umístěn na
pozemku st.p.č. 2337 v katastrálním území Blatná za nabídkou cenu objektu ve výši 70.000,- Kč dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 28/19
k majetkoprávnímu vypořádání - prodej pozemku st.p.č. 304/4 a části pozemku p.č. 2079/4 v k.ú.
Blatná.
ZM po projednání
a) schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 304/4 a části pozemku p.č. 2079/4 (pozemek p.č. 2079/5 o výměře 27 m 2
oddělený geometrickým plánem č. 2888-245/2018 od pozemku p.č. 2079/4) v katastrálním území a
obci Blatná panu P. C., Řečice 3, Blatná za cenu ve výši 100,- Kč/m2 dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi městem Blatná a panem P. C., Řečice 3, Blatná.
Usnesení č. 29/19
k prodeji stavebního pozemku v ulici Za Malým vrchem, Blatná.
ZM po projednání
a) schvaluje
prodeje pozemku p.č. 846/133 v katastrálním území a obci Blatná panu T. Č., bytem Hálova 1055,
Blatná za kupní cenu ve výši 1.073,- Kč/m2 dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi městem Blatná a panem T. Č., Hálova 1055, Blatná;
c) schvaluje

zřízení předkupního práva a práva zpětné koupě dle čl. 8. a čl. 9 „Zásad prodeje obecního pozemku
pro výstavbu rodinného domu v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná“ k pozemku
p.č. 846/133 v katastrálním území a obci Blatná.
Usnesení č. 30/19
k provedeným kontrolám 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 17. 4. 2019 dle předloženého zápisu z jednání;
b) bere na vědomí
kontrolu na příspěvkové organizaci Domov pro seniory provedenou Kontrolním výborem
Zastupitelstva města Blatná dne 29. 4. 2019 dle předloženého protokolu.
Usnesení č. 31/19
k žádosti Českých drah o finanční podporu jízd parního vlaku.
ZM po projednání
schvaluje
poskytnutí finančního daru firmě České dráhy ve výši 30.000 Kč a uzavření darovací smlouvy dle
předloženého návrhu.

