Usnesení
z 8. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 30. října 2019
Usnesení č. 53/19
ke změně rozpočtu na rok 2019.
ZM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 56/19/Z - 66/19/Z dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
změny závazného ukazatele příspěvkové organizace Domov pro seniory dle předloženého návrhu;
c) schvaluje
předložený návrh příspěvkové organizace Centrum kultury a vzdělávání na změny rozpočtu;
d) bere na vědomí
zápis z jednání finančního výboru ze dne 21.10.2019.
Usnesení č. 54/19
k záměru prodeje části pozemku p.č. 37/4 v k.ú Blatenka.
ZM po projednání
neschvaluje
záměr prodeje části pozemku p.č. 37/4 o výměře cca 500 m2 v katastrálním území Blatenka, obec
Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 55/19
k záměru prodeje pozemku p.č. 263/25 v k.ú Blatná.
ZM po projednání
neschvaluje
záměr prodeje pozemku p.č. 263/25 v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 56/19
k majetkoprávnímu vypořádání - záměr prodeje části pozemku p.č. 1016/2 a části pozemku p.č. 1016/4
v k.ú Blatná.
ZM po projednání
schvaluje
záměr prodeje části pozemku p.č. 1016/4 o výměře 81 m2 (nově utvořený pozemek p.č. 1016/38) a
části pozemku p.č. 1016/2 o výměře 25 m2 (nově utvořený pozemek p.č. 1016/36) dle geometrického
plánu č. 2916-108/2019 v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 57/19
k přijetí pozemků do majetku města – ul. Chlumská.
ZM po projednání
a) schvaluje
přijetí pozemků p.č. 1061/1, p.č. 2049/1, p.č. 2049/2 a p.č. 2049/3 v katastrálním území a obci Blatná
do majetku města formou darování dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Blatná a P. Ch., manželi P. a J. Ch., manželi Ing. J. a M.
F., manželi RNDr. P. a JUDr. A. K., D. V., Bc. J. S. a Ing. M. S.;
c) podmiňuje
převod pozemků dle bodu a) uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
(služebnosti) dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 58/19
k odkoupení pozemku p.č. 2425 v katastrálním území Blatná.
ZM po projednání
a) schvaluje
odkoupení pozemku p.č. 2425 v katastrálním území a obci Blatná za celkovou kupní cenu ve výši
26.220,- Kč bez DPH dle předloženého návrhu;
b) souhlasí

s uzavřením kupní smlouvy mezi společností E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gestnera
2151/6, 370 01 České Budějovice a městem Blatná.
Usnesení č. 59/19
k odkoupení pozemků v katastrálním území Blatná.
ZM po projednání
a) schvaluje
odkoupení pozemků p.č. 507/38, p.č. 636/1, p.č. 785/4, p.č. 786/1, p.č. 821/2, p.č. 846/80, p.č. 846/85
a p.č. 846/86 v katastrálním území a obci Blatná za celkovou kupní cenu ve výši 82.301,- Kč dle
předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi paní I. V., Nerudova 596, 388 01 Blatná a městem Blatná.
Usnesení č. 60/19
k odměnám členům KV, FV a předsedům osadních výborů.
ZM po projednání
souhlasí
s vyplacením odměn členům Kontrolního výboru, Finančního výboru a předsedům osadních výborů
podle předloženého návrhu.

