Usnesení
z 21. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 8. prosince 2021
Usnesení č. 74/21
ke stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
ZM po projednání
vydává
obecně závaznou vyhlášku města Blatná č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.
Usnesení č. 75/21
k obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
ZM po projednání
vydává
obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
Usnesení č. 76/21
k rozpočtu na rok 2022.
ZM po projednání
a) schvaluje
předložený návrh rozpočtu na rok 2022 jako schodkový s příjmy ve výši 206 mil. Kč a výdaji ve výši
236 mil. Kč. Schodek rozpočtu 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 31.12.2022 splněny) a celkové výdaje ODPA jednotlivých ORJ (maximální částky, které mohou
být k 31.12.2022 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. 77/21
k střednědobému výhledu rozpočtu 2023-2024.
ZM po projednání
a) schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu města Blatná 2023-2024 dle předloženého návrhu;
b) ruší
dnem schválení střednědobého výhledu rozpočtu města Blatná 2023-2024 platnost stávajícího
střednědobého výhled rozpočtu města Blatná 2022-2023.
Usnesení č. 78/21
k žádosti TJ BLATNÁ z.s. o mimořádnou dotaci pro fotbalový oddíl TJ.
ZM po projednání
neschvaluje
poskytnutí dotace TJ BLATNÁ z.s. na financování náhlých oprav zařízení fotbalového stadionu
ve výši 150 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 79/21
ke změně rozpočtu na rok 2021.
ZM po projednání
a) schvaluje
rozpočtová opatření č. 57/21/Z-66/21/Z dle upraveného návrhu včetně změn závazných ukazatelů
příspěvkových organizací města;
b) bere na vědomí
zápisy z jednání finančního výboru ze dne 08.11.2021 a 29.11.2021;

c) stanovuje
radě města kompetenci provádět rozpočtová opatření za rok 2021 v plném rozsahu včetně změn
závazných ukazatelů příspěvkových organizací tak, aby nedošlo ke vzniku schodku rozpočtu.
Usnesení č. 80/21
k prohlášení vlastníka č.p. 1259, k.ú. Blatná.
ZM po projednání
souhlasí
s návrhem Prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám
v budově č.p. 1259 (objekt bydlení), která je součástí pozemku st.p.č. 2427, vše zapsáno
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice na listu vlastnictví č. 1 pro
obec a k. ú. Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 81/21
k záměru prodeje jednotek v domě č.p. 1259, k. ú. Blatná.
ZM po projednání
schvaluje
záměr prodeje jednotek, které vzniknou na základě Prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité
věci na vlastnické právo k jednotkám podle usnesení ZM č. 80/21 ze dne 8.12.2021: jednotky
č. 1259/1 o výměře 82 m2, jednotky č. 1259/2 o výměře 69,7 m2, jednotky č. 1259/3 o výměře 59,5 m2,
jednotky č. 1259/4 o výměře 69,7 m2, jednotky č. 1259/5 o výměře 69,7 m2, jednotky č. 1259/6
o výměře 59,5 m2, jednotky č. 1259/7 o výměře 69,7 m2, jednotky č. 1259/8 o výměře 69,7 m2,
jednotky č. 1259/9 o výměře 59,5 m2, jednotky č. 1259/10 o výměře 69,7 m2, jednotky č. 1259/11
o výměře 69,7 m2, jednotky č. 1259/12 o výměře 59,5 m2, jednotky č. 1259/13 o výměře 69,7 m2,
jednotky č. 1259/14 o výměře 69,7 m2, jednotky č. 1259/15 o výměře 59,5 m2, jednotky č. 1259/16
o výměře 69,7 m2, jednotky č. 1259/17 o výměře 78,1 m2, jednotky č. 1259/18 o výměře 78,1 m2,
všechny způsob využití – byt, vymezených v budově č.p. 1259 (objekt bydlení), která je součástí
pozemku st.p.č. 2427, a to včetně společných částí nemovité věci - pozemku st.p.č. 2427, o výměře
252 m2 a společných částí budovy - domu č.p. 1259, doposud zapsaných u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice na listu vlastnictví č. 1 pro obec a k. ú. Blatná,
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 82/21
k založení Společenství vlastníků pro dům čp. 1259 v Blatné.
ZM po projednání
a) schvaluje
založení „Společenství vlastníků pro dům čp. 1259 v Blatné“, se sídlem K Jatkám 1259, 388 01
Blatná;
b) schvaluje
stanovy „Společenství vlastníků pro dům čp. 1259 v Blatné“ dle předloženého návrhu;
c) určuje
prvním předsedou „Společenství vlastníků pro dům čp. 1259 v Blatné“ město Blatná;
d) pověřuje
tajemnici Městského úřadu Blatná paní Ing. Simonu Sedláčkovou k zastupování města Blatná jako
vlastníka bytových jednotek v čp. 1259 v Blatné a předsedy společenství vlastníků ve „Společenství
vlastníků pro dům čp. 1259 v Blatné“.
Usnesení č. 83/21
k prodeji části pozemku p.č. 561/6 v katastrálním území Skaličany.
ZM po projednání
a) schvaluje
prodej části pozemku p.č. 561/6 o výměře 26 m2 (jedná se o nově utvořený pozemek p.č. 561/12
oddělený od pozemku p.č. 561/6 geometrickým plánem č. 166-98/2021) v katastrálním území
Skaličany, obec Blatná za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2 dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi městem Blatná a paní XXXXX, XXXXX a městem Blatná dle
předloženého návrhu.

Usnesení č. 84/21
k prodeji pozemků v katastrálním území Jindřichovice u Blatenky.
ZM po projednání
a) schvaluje
prodej pozemku p.č. 234/2 o výměře 2333 m2 odděleného geometrickým plánem č. 75-250/2021
od pozemku p.č. 234 a pozemku p.č. 233/2 o výměře 1723 m2 odděleného stejným geometrickým
plánem od pozemku p.č. 233 v katastrálním území Jindřichovice u Blatenky zapsanému spolku Junák
– český skaut, středisko Prosek Praha, z.s., IČO 41690036, sídlem Na vyhlídce 411/36, 190 00 Praha –
Prosek za cenu ve výši 50 Kč/m2 s podmínkou zřízení předkupního práva a práva zpětné koupě
dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi městem Blatná a zapsaným spolkem Junák – český skaut, středisko
Prosek Praha, z.s., IČO 41690036, sídlem Na vyhlídce 411/36, 190 00 Praha – Prosek
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 85/21
k darování pozemků v k.ú. a obci Blatná.
ZM po projednání
a) schvaluje
darování pozemků p.č. 238/85, p.č. 238/86, p.č. 1939/23, p.č. 1939/24, p.č. 1939/31 a p.č. 2416/2
vše v katastrálním území a obci Blatná Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci,
IČO 65993390 v souvislosti s realizací stavby „I/20 OK Blatná“ dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi městem Blatná a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou
organizací, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 4.
Usnesení č. 86/21
k odkoupení pozemků u ČOV v Blatné.
ZM po projednání
a) schvaluje
odkoupení pozemků p.č. 1959/5, p.č. 2093/14, p.č. 2093/15 a p.č. 2094/27 v katastrálním území a obci
Blatná za kupní cenu ve výši 265.800, - Kč dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
uzavření kupní smlouvy č. 243/CST/2021 mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČO 69797111 a městem Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 87/21
k žádostem o prodej částí pozemku p.č. 971/10 v k.ú. Blatná.
ZM po projednání
bere na vědomí
žádosti o prodej částí pozemku p.č. 971/10 v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 88/21
podnět k pořízení Územní studie pro plochu Z15 (ÚP Blatná).
ZM po projednání
a) dává
odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Blatná podnět k pořízení územní studie
pro plochu Z15 (ÚP Blatná);
b) volí
starostku města Blatná, Bc. Kateřinu Malečkovou jako určeného zastupitele pro spolupráci
se zpracovatelem a pořizovatelem.
Usnesení č. 89/21
k rozhodnutí o pořízení Změny č. 3 územního plánu Blatná.
ZM po projednání

a) bere na vědomí
stanovisko pořizovatele a uplatněné stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje;
b) rozhoduje
dle § 6 odst. (5) písm. a) stavebního zákona v samostatné působnosti o pořízení Změny č. 3 územního
plánu Blatná;
c) rozhoduje
o obsahu změny následovně: Prověřit změnu funkčního využití pozemku parcelní č. 10/1
v k. ú. Jindřichovice u Blatenky, z plochy Z – zahrady a sady na plochu s rozdílným způsobem využití
BV – bydlení venkovské;
d) stanovuje
že Změna č. 3 územního plánu Blatná bude pořizována zkráceným způsobem dle § 55a stavebního
zákona;
e) podmiňuje
pořízení změny územního plánu úplnou úhradou nákladů na zpracování změny a vyhotovení úplného
znění ÚP Blatná po změně č. 3 s odkazem na § 45 odst. 4 stavebního zákona;
f) volí
starostku města Blatná, Bc. Kateřinu Malečkovou jako určeného zastupitele.
Usnesení č. 90/21
k návrhu Směrnice č. 3/2021
ZM po projednání
schvaluje
Směrnici č. 3/2021 Pravidla pro poskytování zaměstnaneckých benefitů z rozpočtu města s účinností
od 01. 01. 2022.
Usnesení č. 91/21
ke schválení Zřizovací listiny v úplném znění pro Mateřskou školu Blatná, Šilhova.
ZM po projednání
schvaluje
uzavření Zřizovací listiny v úplném znění s příspěvkovou organizací, dle upraveného návrhu.
Usnesení č. 92/21
ke schválení Zřizovací listiny v úplném znění pro Mateřskou školu Blatná, Vrchlického.
ZM po projednání
schvaluje
uzavření Zřizovací listiny v úplném znění s příspěvkovou organizací, dle upraveného návrhu.
Usnesení č. 93/21
ke schválení Zřizovací listiny v úplném znění pro Základní školu J. A. Komenského Blatná.
ZM po projednání
schvaluje
uzavření Zřizovací listiny v úplném znění s příspěvkovou organizací, dle upraveného návrhu.
Usnesení č. 94/21
ke schválení Zřizovací listiny v úplném znění pro Základní školu T. G. Masaryka Blatná.
ZM po projednání
schvaluje
uzavření Zřizovací listiny v úplném znění s příspěvkovou organizací, dle upraveného návrhu.
Usnesení č. 95/21
ke schválení Zřizovací listiny v úplném znění pro Kulturní Plantáž Blatná.
ZM po projednání
schvaluje
uzavření Zřizovací listiny v úplném znění s příspěvkovou organizací Kulturní Plantáž Blatná,
dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 96/21
ke schválení Zřizovací listiny v úplném znění pro Domov pro Seniory.
ZM po projednání
schvaluje
uzavření Zřizovací listiny v úplném znění s příspěvkovou organizací, dle upraveného návrhu.
Usnesení č. 97/21
k odměnám členům komisí, FV, KV a předsedům osadních výborů.
ZM po projednání
souhlasí
s vyplacením odměn členům Kontrolního výboru, Finančního výboru, Komisí a předsedům osadních
výborů.
Usnesení č. 98/21
ke zvolení přísedící pro Okresní soud ve Strakonicích.
ZM po projednání
volí
paní XXXXX, XXXXX, přísedící pro Okresní soud ve Strakonicích.

