Usnesení
ze 13. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 9. září 2020
Usnesení č. 35/20
k plnění závazných ukazatelů rozpočtu k 30.06.2020.
ZM po projednání
bere na vědomí
plnění závazných ukazatelů rozpočtu k 30.06.2020.
Usnesení č. 36/20
ke změně rozpočtu na rok 2020.
ZM po projednání
a) schvaluje
rozpočtová opatření č. 22/20/Z - 32/20/Z dle předloženého návrhu;
b) bere na vědomí
zápis z jednání finančního výboru ze dne 31.08.2020.
Usnesení č. 37/20
k prodeji řadové garáže v lokalitě Podskalská, Blatná.
ZM po projednání
a) schvaluje
prodej pozemku st.p.č. 2128, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.– budova řadové garáže v lokalitě
Podskalská v katastrálním území a obci Blatná panu T. C., Pivovarská 1258, 388 01 Blatná za kupní
cenu ve výši 200.200,- Kč dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi městem Blatná a panem T. C., Pivovarská 1258, 388 01 Blatná dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 38/20
k možnosti odkoupení pozemků v k.ú. Hněvkov u Mačkova.
ZM po projednání
a) schvaluje
odkoupení pozemků p.č. 1033 a p.č. 1102 v katastrálním území Hněvkov u Mačkova za kupní cenu ve
výši 10,- Kč/m2 a pozemku p.č. 1017 v katastrálním území Hněvkov u Mačkova za kupní cenu ve výši
25,- Kč/m2 dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi městem Blatná a paní Mgr. J. T., Lesní 222, 267 29 Zadní Třebaň dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 39/20
k výsledku dražby v k.ú. Blatenka.
ZM po projednání
a) bere na vědomí
výsledek dražebního jednání č.j. 120 EX 2120/17-19, které se konalo dne 10. 6. 2020 prostřednictvím
internetového portálu www.drazby-exekutori.cz, jehož předmětem byla 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;
b) bere na vědomí
usnesení o příklepu vydražiteli městu Blatná na vydražené nemovité věci v katastrálním území
Blatenka, obec Blatná za nejvyšší podání ve výši 350.700,- Kč.

