Usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 12. prosince 2018
Usnesení č. 52/18
k žádosti firmy DURA Automotive CZ, k.s. o vyslovení souhlasu samosprávy.
ZM po projednání
neuděluje
souhlas firmě DURA Automotive CZ, k.s., Riegrova 495, 388 01 Blatná, se zaměstnáním
padesáti občanů Mongolska v předmětné firmě.
Usnesení č. 53/18
k žádosti o souhlas s podáním žádosti TJ Blatná z.s. a finanční spoluúčasti.
ZM po projednání
a) souhlasí
s podáním žádosti TJ Blatná z.s. o finanční podporu na akci „Oprava fotbalového hřiště s umělým
povrchem Blatná“ na pozemku p.č. 1468/7 k.ú. Blatná do programu Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy – Výzva V3 sport, investice 2019/2020, program 133 530, podprogram 133D 531 –
Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
se spoluúčastí města Blatná ve výši 1 500 000 Kč vč. DPH z podílu žadatele TJ Blatná z.s. na akci
„Oprava fotbalového hřiště s umělým povrchem Blatná“ z programu Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy – Výzva V3 sport, investice 2019/2020, program 133 530, podprogram 133D 531 –
Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ;
c) souhlasí
s realizací akce „Oprava fotbalového hřiště s umělým povrchem Blatná“ z programu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy – Výzva V3 sport, investice 2019/2020, program 133 530,
podprogram 133D 531 – Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 54/18
k žádosti o dotaci PREVENT 99 z.ú. – spolufinancování protidrogových služeb.
ZM po projednání
neschvaluje
poskytnutí dotace PREVENT 99 z.ú. na rok 2019.
Usnesení č. 55/18
k předloženému Dodatku č. 6 ke Smlouvě o zajišťování sociálních služeb – NZDM Station 17 Blatná.
ZM po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o zajišťování sociálních služeb v předloženém znění.
Usnesení č. 56/18
k rozpočtu na rok 2019.
ZM po projednání
a) schvaluje
předložený návrh rozpočtu na rok 2019 jako schodkový s příjmy ve výši 175 mil. Kč a výdaji ve výši
225 mil. Kč. Schodek a splátky úvěru budou hrazeny finančními prostředky z přebytků minulých let.
Závaznými ukazateli pro orgány města jsou třídy příjmů (minimální částky, které musí být
k 31.12.2019 splněny) a celkové výdaje ODPA jednotlivých ORJ (maximální částky, které mohou být
k 31.12.2019 vyčerpány). Rozpis rozpočtu a změny rozpisu v rámci schváleného závazného ukazatele
(bez vlivu na jeho výši) schvaluje rada města.
Závaznými ukazateli pro příspěvkové organizace města je výše příspěvku určená k naplnění
předloženého plánu a výsledek hospodaření, kterým nesmí být ztráta. Změny nákladových položek
v rámci plánované výše celkových nákladů (bez vlivu na jejich zvýšení) příspěvkových organizací
schvaluje rada města.
b) schvaluje
poskytnutí a neposkytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle návrhu.

Usnesení č. 57/18
k střednědobému výhledu rozpočtu 2020-2023.
ZM po projednání
a) schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu města Blatná 2020-2023 dle předloženého návrhu;
b) ruší
dnem schválení střednědobého výhledu rozpočtu města Blatná 2020-2023 platnost stávajícího
střednědobého výhled rozpočtu města Blatná 2019-2022.
Usnesení č. 58/18
ke změně rozpočtu na rok 2018.
ZM po projednání
a) schvaluje
rozpočtová opatření č. 59/18/Z-74/18/Z dle předloženého návrhu včetně změn závazných ukazatelů ke
zřizovaným příspěvkovým organizacím Základní škola T. G. Masaryka Blatná, Mateřská škola Blatná,
Vrchlického a Centrum kultury a vzdělávání Blatná;
b) schvaluje
předložený návrh příspěvkové organizace Centrum kultury a vzdělávání Blatná na změny rozpočtu;
c) schvaluje
předložené návrhy příspěvkové organizace Mateřské školy Blatná, Vrchlického na změny rozpočtu;
d) schvaluje
mimořádný členský příspěvek Svazku obcí Blatenska ve výši 1 750 Kč.
Usnesení č. 59/18
k majetkoprávnímu vypořádání - záměr směny pozemku p.č. 2083/5 v k.ú. Blatná.
ZM po projednání
schvaluje
záměr směny pozemku p.č. 2083/5 v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 60/18
k prodeji pozemku p.č.507/43 v k.ú. Blatná.
ZM po projednání
schvaluje
prodej pozemku p.č. 507/43 v katastrálním území a obci Blatná do podílového spoluvlastnictví ve výši
spoluvlastnického podílu ½ ideální vzhledem k celku a to do společného jmění manželů manželům M.
S. a M. S., Čechova 1092, Blatná a do podílového spoluvlastnictví ve výši spoluvlastnického podílu ½
ideální vzhledem k celku panu L. R., Brigádnická 828, Blatná za cenu ve výši 150 Kč/m2 dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 61/18
k návrhu na odkoupení pozemku p.č. 846/133 v k.ú. Blatná, ul. Za Malým vrchem.
ZM po projednání
schvaluje
odkoupení pozemku p.č. 846/133 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Strakonice, na LV č. 5263 v k.ú. Blatná ve vlastnictví paní M. S. a paní L. S. za kupní cenu
686.720,- Kč s podmínkou, že prodávající zajistí výmaz zástavního práva smluvního, sjednaného na
základě smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 17. 7. 2018, které bylo do katastru nemovitostí
zapsáno pod č.j. V-3854/2018 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Strakonice.
Usnesení č. 62/18
k osadním výborům na funkční období 2018 až 2022.
ZM po projednání
a) bere na vědomí
výsledky voleb do osadních výborů na jednotlivých osadách – místních částech města Blatná;
b) zřizuje
Osadní výbor Jindřichovice v počtu členů 3 a ve složení Ladislav Řanda, Jindřichovice 6, Jaroslav
Blažek, Jindřichovice 22 a Kateřina Blažková, Jindřichovice 22;

c) volí
za předsedu Osadního výboru Jindřichovice pana Ladislava Řandu, Jindřichovice 6;
d) zřizuje
Osadní výbor Milčice v počtu členů 3 a ve složení Jaroslav Laňka, Milčice 8, Miroslava Bláhová,
Milčice 14 a Helena Ježková, Milčice 2;
e) volí
za předsedu Osadního výboru Milčice pana Jaroslava Laňku, Milčice 8;
f) zřizuje
Osadní výbor Skaličany v počtu členů 5 a ve složení Ing. Václav Cheníček, Skaličany 3, Stanislav
Solar, Skaličany 37, Jiří Blovský, Skaličany 6, Jaroslav Fořt ml., Skaličany 44 a Ing. Karel Dlabač,
Skaličany 1;
g) volí
za předsedu Osadního výboru Skaličany Ing. Václava Cheníčka, Skaličany 3;
h) zřizuje
Osadní výbor Hněvkov v počtu členů 5 a ve složení Miroslav Kostohryz, Hněvkov 1, Martin Tůma,
Hněvkov 51, Miloslav Maleček, Hněvkov 42, Radka Tůmová, Hněvkov 51 a Václav Matějka,
Hněvkov 27;
ch) volí
za předsedu Osadního výboru Hněvkov pana Miroslava Kostohryze, Hněvkov 1;
i) zřizuje
Osadní výbor Blatenka v počtu členů 5 a ve složení Petr Vacík, Blatenka 31, Ivana Šejvarová,
Blatenka 12, Josef Dlouhý, Blatenka 13, Roman Kohout, Blatenka 25 a Jakub Čadek, Blatenka 20;
j) volí
za předsedu Osadního výboru Blatenka pana Romama Kohouta, Blatenka 25;
k) zřizuje
Osadní výbor Drahenický Málkov v počtu členů 5 a ve složení Luboš Kylián st., Drahenický Málkov
53, Milan Král ml., Drahenický Málkov 28, Václav Fous, Drahenický Málkov 6, Josef Pazderník st.,
Drahenický Málkov 32, Václav Vrátný, Drahenický Málkov 44;
l) volí
za předsedu Osadního výboru Drahenický Málkov pana Luboše Kyliána, Drahenický Málkov 53;
m) zřizuje
Osadní výbor Čekanice v počtu členů 5 a ve složení Milan Hrubý, Čekanice 71, Marek Surý, Čekanice
41, Václav Březina, Čekanice 9, Jiří Dobřemysl, Čekanice 55 a Milan Klukner, Čekanice 22;
n) volí
za předsedu Osadního výboru Čekanice pana Marka Surého, Čekanice 41;
o) zřizuje
Osadní výbor Řečice v počtu členů 3 a ve složení Miloš Rozhoň, Řečice 1, Petra Kuparová, Řečice 12
a Michal Tvrdý, Řečice 16;
p) volí
za předsedkyni Osadního výboru Řečice paní Petru Kuparovou, Řečice 12.
Usnesení č. 63/18
ke jmenování členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blatná.
ZM po projednání
jmenuje
členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blatná pana Luboše Kallmünzera, paní Mgr. Zdeňku
Lojdovou, paní Annu Matějkovou, pana Bc. Antonína Synka, pana Zdeňka Vondru a paní Mgr. Lenku
Žihlovou.
Usnesení č. 64/18
ke jmenování členů Finančního výboru Zastupitelstva města Blatná.
ZM po projednání
jmenuje
členy Finančního výboru Zastupitelstva města Blatná pana Mgr. Pavla Kozlovského, pana Ing. Petra
Linharta, pana Pavla Maška, paní Ing. Martinu Michalovou, pana Ing. Bohumíra Papáčka a paní Ing.
Barboru Zdychyncovou.
Usnesení č. 65/18

ke stanovení kompetencí starostky a místostarosty.
ZM po projednání
schvaluje
podíl kompetencí pro místostarostu do oblastí:
- krizové řízení, bezpečnostní rada města, požární ochrana, povodňová komise
- rozvoj a výstavba
- životní prostředí
- doprava
- Technické služby města Blatné s.r.o. a příspěvkové organizace zřizované městem Blatná
- rozvoj sportu.
Usnesení č. 66/18
k návrhu Směrnice č. 9/2018.
ZM po projednání
schvaluje
Směrnici č. 9/2018 Pravidla pro poskytování zaměstnaneckých benefitů z rozpočtu města s účinností
od 01. 01. 2019.
Usnesení č. 67/18
k Manuálu k prostorové regulaci Územního plánu Blatná.
ZM po projednání
bere na vědomí,
že byl vyhotoven Manuál k prostorové regulaci Územního plánu Blatná.
Usnesení č. 68/18
k pořízení Změny č. 1 územního plánu Blatná.
ZM po projednání
a) rozhoduje
o pořízení Změny č. 1 územního plánu Blatná, které není rozhodnutím o pořízení ve smyslu § 6 odst. 5
písm. a) stavebního zákona v návaznosti na § 55a stavebního zákona;
b) ukládá
odboru výstavby a územního plánování zahájit práce na pořizování Změny č. 1 územního plánu
Blatná.

