Usnesení
z 11. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 20. května 2020
Usnesení č. 11/20
ke změně rozpočtu na rok 2020.
ZM po projednání
a) schvaluje
rozpočtová opatření č. 9/20/Z - 15/20/Z dle předloženého návrhu;
b) bere na vědomí
zápis z jednání finančního výboru ze dne 30.04.2020 a 11.05.2020.
Usnesení č. 12/20
k záměru prodeje části pozemku p.č. 386/22 v k.ú. Drahenický Málkov.
ZM po projednání
schvaluje
záměr prodeje části pozemku p.č. 386/22 o výměře cca do 250 m2 v katastrálním území Drahenický
Málkov, obec Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 13/20
k majetkoprávnímu vypořádání - záměr prodeje částí pozemku p.č. 896/1 v k.ú. Blatná.
ZM po projednání
schvaluje
záměr prodeje částí pozemku p.č. 896/1 o výměře cca 2 m2 (část přiléhající k pozemku p.č. 896/143),
o výměře cca 2 m2 (část přiléhající k pozemku p.č. 896/142) a o výměře cca 5 m2 (část přiléhající
k pozemku p.č. 896/141) v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 14/20
k záměru směny části pozemku p.č. 846/34 v k.ú. Blatná.
ZM po projednání
schvaluje
záměr směny části pozemku p.č. 846/34 o výměře do cca 420 m2 v katastrálním území a obci Blatná
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 15/20
k darování pozemku na budoucí komunikaci do majetku města – ul. Chlumská, k.ú. Blatná.
ZM po projednání
a) schvaluje
přijetí části pozemku p.č. 1062/5 o výměře 161 m2 (pozemek p.č. 1062/12 oddělený od pozemku p.č.
1062/5 geometrickým plánem č. 2966-33/2020) v katastrálním území a obci Blatná do majetku města
formou darování dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Blatná a manželi P. a J. Ch.
Usnesení č. 16/20
k bezúplatnému převodu pozemku p.č. 2192 v k.ú. Blatná do majetku města.
ZM po projednání
a) schvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 2192 v katastrálním území a obci Blatná do majetku města;
b) souhlasí
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného
práva č. 66/CST/2020 mezi městem Blatná a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČO 69797111 dle předloženého návrhu;
c) schvaluje
zřízení věcného práva k pozemku p.č. 2192 v katastrálním území a obci Blatná spočívající v závazku
města Blatná nezcizit pozemek p.č. 2192 a nezatížit jej zástavním právem a to po dobu 5 let od
okamžiku právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle předloženého
návrhu.

Usnesení č. 17/20
ke směně části pozemku p.č. 381/11 v k.ú. Blatná.
ZM po projednání
a) schvaluje
směnu části pozemku p.č. 381/11 o výměře 365 m2 (díl „a“ oddělený od pozemku p.č. 381/1
geometrickým plánem č. 2976-43/2020) za část pozemku p.č. 380/31 o výměře 74 m2 (nově utvořený
pozemek p.č. 380/33) a za část pozemku p.č. 381/10 o výměře 291 m2 (díl „c“ oddělený geometrickým
plánem č. 2976-43/2020 od pozemku p.č. 381/10) v katastrálním území a obci Blatná dle
předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením směnné smlouvy mezi městem Blatná a panem P. B., Písecká 1121, Blatná a sl. N. Š.,
Šilhova 1023, Blatná.
Usnesení č. 18/20
k odkoupení pozemků v katastrálním území Čekanice.
ZM po projednání
a) schvaluje
odkoupení pozemku p.č. 70/1 a části pozemku p.č. 66/1 (geometrickým plánem č. 245-37/2020 nově
utvořený pozemek p.č. 66/6) v katastrálním území Čekanice, obec Blatná za kupní cenu ve výši 80,Kč/m2 dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Blatná a panem R. G., Čekanice 24, Blatná.
Usnesení č. 19/20
k účasti města v dražbě – k.ú. Blatenka.
ZM po projednání
ve věci účasti města Blatná jako účastníka dražby v rámci usnesení o nařízení dalšího dražebního
jednání (dražební vyhláška) č.j. 120 EX 2120/17-98 Exekutorského úřadu Klatovy, soudní exekutor
JUDr. Dalimil Mika a to dražby elektronické, která se má konat dne 10. 6. 2020 v 11:00 hodin
prostřednictvím internetového portálu www.drazby-exekutori.cz, jehož předmětem je dražba pozemků
p.č. 21/4, p.č. 33, p.č. 81, p.č. 299/1, p.č. 299/2, p.č. 340, p.č. 564/15, p.č. 570/2 a p.č. 570/4
v katastrálním území Blatenka, obec Blatná
a) souhlasí
s účastí města Blatná na výše uvedené dražbě;
b) bere na vědomí
výslednou cenu pozemků (nemovitých věcí) ve výši 581.455,- Kč, nejnižší podání ve výši 290.700,-Kč a povinnost složit dražební jistotu ve výši 100.000,- Kč, jakož i další podmínky dražby uvedené
v dražební vyhlášce;
c) pověřuje
Městský úřad Blatná, odbor majetku, investic a rozvoje, k provedení všech nezbytných úkonů k účasti
na předmětné dražbě, zejména zajištění registrace do dražby, zaplacení stanovené jistoty a přímou
účastí na dražbě, přičemž činit podání za město Blatná je oprávněn do maximální výše 390.700,- Kč
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 20/20
k dohodě o společném postupu při přemístění objektu občanské vybavenosti.
ZM po projednání
a) neschvaluje
uzavření dohody o společném postupu při přemístění objektu občanské vybavenosti (stavba občanské
vybavenosti bez č.p./č.e., která je součástí pozemku st.p.č. 2673 v k.ú. a obci Blatná) dle návrhu
JUDr. Ivy Horoškové;
b) schvaluje
pověření JUDr. Mrázka a vedení města k dalšímu jednání ve věci dohody o společném postupu při
přemístění objektu občanské vybavenosti.

Usnesení č. 21/20
k Výroční zprávě o realizaci protidrogové politiky v Blatné za rok 2019.
ZM po projednání
bere na vědomí
předloženou Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v Blatné za rok 2019.
Usnesení č. 22/20
ke schválení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Blatná na období 2020 – 2022.
ZM po projednání
schvaluje
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Blatná na období 2020 – 2022.

