Usnesení
z 3. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 23. ledna 2019
Usnesení č. 1/19
ke změně rozpočtu na rok 2018.
ZM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 75/18/Z dle předloženého návrhu;
b) bere na vědomí
zápis z jednání finančního výboru ze dne 14.01.2019.
Usnesení č. 2/19
ke stavu rozpočtu k 31.12.2018.
ZM po projednání
a) bere na vědomí
předložený stav rozpočtu k 31.12.2018 a
b) schvaluje
převod 16 mil. Kč z přebytku rozpočtu za rok 2018 do fondu rezerv a rozvoje.
Usnesení č. 3/19
ke změně rozpočtu na rok 2019.
ZM po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/19/Z a 2/19/Z dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 4/19
k záměru prodeje plynárenského zařízení v k.ú. Blatná.
ZM po projednání
schvaluje
záměr prodeje plynárenského zařízení (STL plynovody) 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 “ dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 5/19
k majetkoprávnímu vypořádání - směna pozemku p.č. 2083/5 v k.ú. Blatná.
ZM po projednání
a) schvaluje
směnu pozemku p.č. 2083/5 za pozemky p.č. 2068/7, p.č. 1307/3 a p.č. 2017/13 v katastrálním území a
obci Blatná dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením směnné smlouvy mezi městem Blatná a panem O. S., Řečice 4, Blatná.
Usnesení č. 6/19
k vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům v katastrálním území Blatná.
ZM po projednání
a) schvaluje
vypořádání podílového spoluvlastnictví zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště Strakonice na listu vlastnictví č. 3265 pro obec a k.ú. Blatná odkoupením
spoluvlastnického podílu;
b) schvaluje
odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši ¼ ideální vzhledem k celku na pozemcích p.č. 39/4, st.p.č.
49/2 a st.p.č. 49/3 v katastrálním území a obci Blatná za kupní cenu ve výši 279.825,- Kč dle
předloženého návrhu;
c) souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi panem prof. RNDr. L. K., DrSc., Granátová 152/24, Praha.
Usnesení č. 7/19

k nabídce na využití předkupního práva – prodej stavby v zahrádkářské kolonii Jezárky.
ZM po projednání
schvaluje
nevyužití předkupního práva k objektu paní M. F., Dlouhá 915, Blatná, který je umístěn na pozemku
st.p.č. 2335 v katastrálním území Blatná za nabídkou cenu objektu ve výši 65.000,- Kč dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 8/19
k budoucímu převodu pozemků v lokalitě Na Růžových plantážích – dodatek ke smlouvě.
ZM po projednání
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, spočívající v budoucím převodu pozemku p.č. 1264/83 v katastrálním území a obci Blatná do
majetku města formou darování a ve změně termínů uzavření vlastní darovací smlouvy a to do 31. 12.
2019 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 9/19
k žádosti o schválení podání žádosti o poskytnutí dotace do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
dotační titul 117d8220A Podpora obnovy místních komunikací na akci „Rekonstrukce komunikace
Milčice“.
ZM po projednání
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dotační titul
117d8220A Podpora obnovy místních komunikací na akci „Rekonstrukce komunikace Milčice“.

