Usnesení
z 24. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 22. června 2022
Usnesení č. 25/22
k záměru prodeje pozemků p.č. 2026 a p.č. 958/2 v katastrálním území Blatná.
ZM po projednání
schvaluje
záměr prodeje pozemku p.č. 2026 a p.č. 958/2 v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 26/22
k záměru prodeje části pozemku p.č. 896/150 v katastrálním území Blatná.
ZM po projednání
schvaluje
záměr prodeje části pozemku p.č. 896/150 o výměře cca do 100 m2 v katastrálním území a obci Blatná
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 27/22
k záměru prodeje částí pozemku p.č. 483/40 v katastrálním území Blatná.
ZM po projednání
schvaluje
záměr prodeje částí pozemku p.č. 896/150 o výměře cca do 130 m2 a cca do 90 m2 v katastrálním
území a obci Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 28/22
ke směně pozemků související s vodními plochami v k.ú. a obci Blatná.
ZM po projednání
a) ruší
usnesení ZM č. 26/21 ze dne 21.4.2021 dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
směnu pozemků p.č. 483/46, p.č. 483/50, p.č. 483/51, p.č. 1988/38, p.č. 720/49, p.č. 720/54
a p.č. 478/28 za pozemky p.č. 483/53, p.č. 219/2 a p.č. 1506/2 (vzniklých na základě oddělení
z pozemků p.č. 483/43, p.č. 219/1 a p.č. 1506 podle geometrických plánů č. 3037-22/2021 a č. 303823/2021), vše v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu;
c) schvaluje
uzavření směnné smlouvy mezi městem Blatná, panem Janem Hildprandtem, Svážná 939, 252 29
Dobřichovice a společností Liqui B Zámecký ovocný lihovar Blatná s.r.o., IČO 46682708, Plzeňská
315, 388 01 Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 29/22
k nabídce na odkoupení spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. a obci Blatná.
ZM po projednání
a) neschvaluje
odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/10 ideální vzhledem k celku na pozemku p.č. 1546/56,
spoluvlastnického podílu ve výši 1/16 ideální vzhledem k celku na pozemcích p.č. 1545/4,
p.č. 1546/17, p.č. 1546/18, p.č. 1546/19, p.č. 1556/13, p.č. 2085/7, p.č. 2085/9, p.č. 2085/13,
spoluvlastnického podílu ve výši 1/32 ideální vzhledem k celku na pozemcích p.č. 1546/3,
p.č. 1546/27, p.č. 1546/28, p.č. 1546/36 a p.č. 1546/48 za kupní cenu ve výši 50,- Kč/m2,
spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 ideální vzhledem k celku na pozemcích p.č. 1546/43,
p.č. 1546/50, p.č. 1556/14 a p.č. 1556/15 za kupní cenu ve výši 350,- Kč/m2, vše v katastrálním území
a obci Blatná dle předloženého návrhu;
b) neschvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi městem Blatná a společností VIAGEM s.d., IČO 04817320, Sokolovská
131/86, Praha.

Usnesení č. 30/22
k návrhu na zrušení usnesení ZM.
ZM po projednání
a) schvaluje
zrušení usnesení ZM č. 31/18 ze dne 20.6.2018 dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
zrušení usnesení ZM č. 69/21 ze dne 20.10.2021 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 31/22
k žádosti o schválení Blatná – Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022
až 2031.
ZM po projednání
schvaluje
Blatná – Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 až 2031 - aktualizace 2022
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 32/22
k vydání Změny č. 3 územního plánu Blatná.
ZM po projednání
vydává
v samostatné působnosti dle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona Změnu č. 3 územního plánu
Blatná.
Usnesení č. 33/22
k rozhodnutí o pořízení Změny č. 4 územního plánu Blatná.
ZM po projednání
a) bere na vědomí
stanovisko pořizovatele, Osadního výboru Drahenický Málkov a uplatněné stanovisko Krajského
úřadu Jihočeského kraje;
b) rozhoduje
dle § 6 odst. (5) písm. a) stavebního zákona v samostatné působnosti o pořízení Změny č. 4 územního
plánu Blatná;
c) rozhoduje
o obsahu změny následovně: Prověřením změny funkčního využití pozemků parc. Č. st. 40/3, st. 40/4
a parc. Č. 654/1, 873/3, 871, 696 v k.ú. Drahenický Málkov na plochu VH – venkovské hospodářství
nebo BV – bydlení venkovské (případně jinou obdobnou plochu, která umožňuje realizaci záměru –
stavba pro bydlení s více byty, cca 5-7). Dále případně prověřit změnu prostorové regulace, tak
aby výše uvedený záměr byl přípustný.
d) stanovuje
že změna č. 4 územního plánu Blatná bude pořizována zkráceným postupem dle § 55b stavebního
zákona;
e) podmiňuje
pořízení změny územního plánu úplnou úhradou nákladů na zpracování změny a vyhotovení úplného
znění ÚP Blatná po změně č. 4 s odkazem na § 45 odst. 4 stavebního zákona;
f) volí
starostku města Blatná, Bc. Kateřinu Malečkovou jako určeného zastupitele.
Usnesení č. 34/22
ke schválení závěrečného účtu města za rok 2021.
ZM po projednání
souhlasí
s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad.

Usnesení č. 35/22
ke schválení účetní závěrky za rok 2021.
ZM po projednání
schvaluje
účetní závěrku města Blatná sestavenou k 31.12.2021.
Usnesení č. 36/22
k poskytnutí darů na podporu Ukrajiny.
ZM po projednání
a) schvaluje
poskytnutí daru organizaci Člověk v tísni, o.p.s. ve výši 50 tis. Kč na účet veřejné sbírky (Přímá
pomoc obětem mimořádných událostí) SOS UKRAJINA - 0093209320/0300;
b) schvaluje
poskytnutí daru ve výši 50 tis. Kč na účet Velvyslanectví Ukrajiny v České republice
č. 304452700/0300.
Usnesení č. 37/22
k žádosti Českých drah o finanční podporu jízdy parních vlaků v oblasti Blatenska.
ZM po projednání
schvaluje
poskytnutí finančního daru firmě České dráhy ve výši 45 000,00 Kč a uzavření darovací smlouvy
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 38/22
ke změnám rozpočtu na rok 2022.
ZM po projednání
a) schvaluje
rozpočtová opatření č. 19/22/Z-25/22/Z dle upraveného návrhu;
b) bere na vědomí
zápis z jednání finančního výboru ze dne 13.06.2022.

