Usnesení
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 25. září 2019
Usnesení č. 38/19
k plnění závazných ukazatelů rozpočtu k 30.06.2019.
ZM po projednání
bere na vědomí
plnění závazných ukazatelů rozpočtu k 30.06.2019.
Usnesení č. 39/19
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 34 703 Kč a uzavření darovacích smluv dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 40/19
ke změně rozpočtu na rok 2019.
ZM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 38/19/Z - 55/19/Z dle předloženého návrhu;
b) bere na vědomí
zápis z jednání finančního výboru ze dne 09.09.2019.
Usnesení č. 41/19
k harmonogramu realizace akce Sběrný dvůr Blatná.
ZM po projednání
bere na vědomí
předložený harmonogram realizace akce Sběrný dvůr Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 42/19
k záměru směny pozemku p.č. 428/1 v k.ú. Blatná.
ZM po projednání
neschvaluje
záměr směny pozemku p.č. 428/1 v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 43/19
k záměru směny části pozemku p.č. 381/11 v k.ú. Blatná.
ZM po projednání
schvaluje
záměr směny části pozemku p.č. 381/11 o výměře cca do 500 m2 v katastrálním území a obci Blatná
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 44/19
k majetkoprávnímu vypořádání - směna pozemku p.č. 1307/2 v k.ú. Blatná.
ZM po projednání
a) schvaluje
směnu pozemku p.č. 1307/2 za pozemek p.č. 1307/4 oddělený geometrickým plánem č. 2924-62/2019
od pozemku p.č. 1307/1, vše v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením směnné smlouvy mezi městem Blatná, T. R. a L. H.
Usnesení č. 45/19
k prodeji části pozemku p.č. 2071/5 v k.ú. Blatná.
ZM po projednání
a) schvaluje

prodej části pozemku p.č. 2071/5 (pozemek p.č. 2071/5 podle geometrického plánu č. 2905-74/2019,
který vyhotovila Geodetická kancelář Plavec – Michalec) o výměře 1077 m2 v katastrálním území a
obci Blatná obci Hajany za kupní cenu ve výši 20,- Kč/m2 dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy na převod pozemku p.č. 2071/5 dle geometrického plánu č. 2905-74/2019
v k.ú. a obci Blatná mezi městem Blatná a obcí Hajany.
Usnesení č. 46/19
k prodeji plynárenského zařízení v k.ú. Blatná.
ZM po projednání
a) schvaluje
prodej plynárenského zařízení (STL plynovodů) v ulicích Za Malým vrchem, Lipová a Habrová
v katastrálním území a obci Blatná, které byly realizovány v rámci stavby „STL plynovody, obytná
zóna Vishay, Blatná“ a ,,STL plynovody ul. Lipová a ul. Habrová, Blatná “ za kupní ceny ve výši
681.300,- Kč a ve výši 772.600,- Kč bez DPH dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením kupních smluv na prodej plynárenského zařízení mezi městem Blatná a společností E.ON
Distribuce, a.s., IČO 28085400 dle předložených návrhů.
Usnesení č. 47/19
k oddělení pozemku p.č. 2424 – ostatní plocha z pozemku p.č. st. 1098 zastavěná plocha a nádvoří v
majetku města Blatná, který je součástí majetku svěřeného příspěvkové organizaci Mateřská škola
Blatná, Vrchlického, se sídlem Vrchlického 726, 388 01 Blatná, IČO 75048523, geometrickým
plánem č. 2918-46/2019, vypracovaným geodetickou kanceláří Geoteka s.r.o., z důvodu existující
veřejně přístupné komunikace.
ZM po projednání
a) schvaluje
oddělení pozemku p.č. 2424 – ostatní plocha z pozemku p.č. st. 1098 zastavěná plocha a nádvoří, který
je součástí svěřeného majetku příspěvkové organizace Mateřská škola Blatná, Vrchlického, se sídlem
Vrchlického 726, 388 01 Blatná, IČO 75048523, geometrickým plánem č. 2918-46/2019,
vypracovaným geodetickou kanceláří Geoteka s.r.o., a jeho vyjmutí z majetku svěřeného k
hospodaření;
b) souhlasí
s tím, aby nedocházelo ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Blatná,
Vrchlického, se sídlem Vrchlického 726, 388 01 Blatná, IČO 75048523, tj. ve svěřeném majetku
obsaženém v příloze č. 1 zřizovací listiny zůstane pouze pozemek p.č. st. 1098 zastavěná plocha a
nádvoří a nikoli nově oddělený pozemek p.č. 2424 – ostatní plocha, takže k tomuto pozemku nemá
výše uvedená příspěvková organizace právo v podobě hospodaření se svěřeným majetkem obce.
Usnesení č. 48/19
ke změně hranic obcí mezi k.ú. Chlum u Blatné a k.ú. Blatná.
ZM po projednání
a) schvaluje
změnu obecní hranice v rámci Komplexní pozemkové úpravy Chlum u Blatné mezi městem Blatná a
obcí Chlum mezi katastrálním územím Chlum u Blatné a katastrálním územím Blatná dle
předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením dohody o změně obecní hranice mezi k.ú. Chlum u Blatné a k.ú. Blatná.
Usnesení č. 49/19
k infrastruktuře v lokalitě Na Růžových plantážích.
ZM po projednání
a) ruší
usn. ZM č. 8/19 ze dne 23. 1. 2019;
b) schvaluje
uzavření protokolu o předání novostavby vodního díla „ČOV, splaškové kanalizační řady a
kanalizační přípojky, 2. etapa, 1. část, obytná zóna RD Jezárky ulice Řečická a Na Růžových

plantážích v k.ú. Blatná“ mezi městem Blatná, V. P., Ing. L. J. a společností ČEVAK, a.s. dle
předloženého návrhu;
c) schvaluje
uzavření dohody o majetkovém vypořádání novostavby vodního díla v lokalitě Na Růžových
plantážích/Řečická v Blatné mezi městem Blatná, V. P., Ing. L. J. dle předloženého návrhu;
d) schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě darovací se zřízením služebnosti vedení
kanalizace pro dešťovou vodu uzavřené dne 29. 11. 2017 mezi paní V. P., panem Ing. L. J. a městem
Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 50/19
k záměru dostavby nám. J. A. Komenského, Blatná.
ZM po projednání
a) souhlasí
s výstavbou nového objektu veřejných WC na části pozemku p.č. 1984/13 v k.ú. a obci Blatná dle
návrhu Ing. Miloslava Víta dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s demolicí stávajících veřejných WC (objekt bez čp/če, který je součástí pozemku st.p.č. 2673 v k.ú. a
obci Blatná) dle předloženého návrhu;
c) souhlasí
s provedením zadláždění prostoru po demolici veřejných WC, včetně realizace nových chodníků podél
novostaveb domů, realizací výsadby stromů a přesunem elektronabíječky, rozvodného el. pilíře a
veškerého stávajícího mobiliáře a zeleně a s demolicí stávajících zdí nacházejících se na části
pozemku p.č. 1984/13 v k.ú. a obci Blatná dle předloženého návrhu;
d) požaduje
realizaci výše popsaných činností na náklady Ing. L. V. a manželů M. P. a MVDr. P. P. dle
předloženého návrhu;
e) požaduje
smluvní ošetření realizace výše popsaných činností.
Usnesení č. 51/19
k vydání OZV č. 2/2019.
ZM po projednání
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,
k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a ruší obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019.
Usnesení č. 52/19
k plánu kontrol na II. pololetí roku 2019 a provedeným kontrolám KV ZM Blatná.
ZM po projednání
a) schvaluje
plán kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blatná na II. pololetí roku 2019 dle
předloženého zápisu;
b) bere na vědomí
kontrolu zápisů ze zasedání ZM a zápisů ze schůzí RM provedenou Kontrolním výborem
Zastupitelstva města Blatná dne 16. 9. 2019 dle předloženého zápisu;
c) bere na vědomí
kontrolu na příspěvkové organizaci Mateřská škola Blatná, Vrchlického provedenou Kontrolním
výborem Zastupitelstva města Blatná dne 18. 6. 2019 dle předloženého protokolu.

