Usnesení
z 30. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 16. května 2018
Usnesení č. 20/18
ke změně rozpočtu na rok 2018.
ZM po projednání
a) schvaluje
rozpočtová opatření č. 14/18/Z-31/18/Z dle předloženého návrhu;
b) bere na vědomí
zápis z jednání finančního výboru ze dne 02.05.2018.
Usnesení č. 21/18
ke schválení závěrečného účtu města za rok 2017.
ZM po projednání závěrečného účtu za rok 2017
souhlasí
s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad.
Usnesení č. 22/18
ke schválení účetní závěrky za rok 2017.
ZM po projednání
schvaluje
účetní závěrku města Blatná sestavenou k 31.12.2017.
Usnesení č. 23/18
k žádosti o prodej částí pozemků v ul. Vorlíčkova, k.ú. Blatná.
ZM po projednání
nesouhlasí
s jednáním ve věci záměru prodeje částí pozemků p.č. 1984/26, p.č. 181/2, p.č. 2232 a p.č. 2233
v katastrálním území a obci Blatná za účelem realizace výstavby obchodního objektu dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 24/18
k bezúplatnému převodu pozemků pod komunikacemi v k.ú. Blatná do majetku města.
ZM po projednání
a) schvaluje
bezúplatný převod pozemků p.č. 2190, p.č. 851/3, p.č. 855/17, p.č. 2191, p.č. 859/6, p.č. 859/7, p.č.
852/10, p.č. 852/11, p.č. 976/16, p.č. 2056/32 a p.č. 852/8 v katastrálním území a obci Blatná do
majetku města;
b) souhlasí
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 44/CST/2018
mezi městem Blatná a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111 dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 25/18
k prodeji částí pozemků p.č. 971/8 a p.č. 964/18 v k.ú. Blatná, lokalita Vinice.
ZM po projednání
schvaluje
prodej části pozemku p.č. 971/8 o výměře 86 m2 (jedná se o pozemek p.č. 971/59 oddělený od
pozemku p.č. 971/8) a části pozemku p.č. 964/18 o výměře 32 m2 (jedná se o pozemek p.č. 964/28
oddělený od pozemku p.č. 964/18) vše v katastrálním území a obci Blatná, podle geometrického plánu
č. 2822-164/2017, který vyhotovila společnost Ingera Písek s.r.o., manželům M. S. a MUDr. J. S.,
Bezdědovice 93, Blatná do společného jmění manželů za cenu ve výši 150,- Kč/m2 dle předloženého
návrhu.

Usnesení č. 26/18
k účasti města v dražbě – k.ú. Blatná.
ZM po projednání
ve věci účasti města Blatná jako účastníka dražby v rámci usnesení o nařízení elektronického
dražebního jednání (dražební vyhláška) č.j. 070 Ex 4587/14-38 Exekutorského úřadu Nymburk, soudní
exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal a to dražby elektronické, která se má konat dne 24. 5. 2018 v 10:30
hodin prostřednictvím internetového portálu www.e-drazby.cz, jehož předmětem je dražba
spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 ideální vzhledem k celku na pozemcích p.č. 1772/2 a p.č. 1810/5
v katastrálním území a obci Blatná
a) souhlasí
s účastí města Blatná na výše uvedené dražbě;
b) bere na vědomí
výslednou cenu pozemků (spoluvlastnického podílu) ve výši 112.000,- Kč, nejnižší podání ve výši
75.000,-- Kč a povinnost složit dražební jistotu ve výši 25.000,- Kč, jakož i další podmínky dražby
uvedené v dražební vyhlášce;
c) pověřuje
Městský úřad Blatná, odbor majetku, investic a rozvoje, k provedení všech nezbytných úkonů k účasti
na předmětné dražbě, zejména zajištění registrace do dražby, zaplacení stanovené jistoty a přímou
účastí na dražbě, přičemž činit podání za město Blatná je oprávněn do maximální výše 112.000,- Kč.
Usnesení č. 27/18
k účasti města v dražbě – k.ú. Hněvkov u Mačkova.
ZM po projednání
ve věci účasti města Blatná jako účastníka dražby v rámci usnesení o nařízení elektronického
dražebního jednání (dražební vyhláška) č.j. 067 EX 258948/09-345, soudní exekutor JUDr. Juraj
Podkonický a to dražby elektronické, která se má konat dne 23. 5. 2018 v 10:00 hodin prostřednictvím
internetového portálu www.exdrazby.cz, jehož předmětem je dražba spoluvlastnického podílu ve výši
3/8 ideálních vzhledem k celku na pozemcích vedených ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový
katastr (PK) p.č. 228/15 a p.č. 251/1 v katastrálním území Hněvkov u Mačkova, obec Blatná
a) souhlasí
s účastí města Blatná na výše uvedené dražbě;
b) bere na vědomí
výslednou cenu pozemků (spoluvlastnického podílu) ve výši 109.400,- Kč, nejnižší podání ve výši
72.933,-- Kč a povinnost složit dražební jistotu ve výši 8.000,- Kč, jakož i další podmínky dražby
uvedené v dražební vyhlášce;
c) pověřuje
Městský úřad Blatná, odbor majetku, investic a rozvoje, k provedení všech nezbytných úkonů k účasti
na předmětné dražbě, zejména zajištění registrace do dražby, zaplacení stanovené jistoty a přímou
účastí na dražbě, přičemž činit podání za město Blatná je oprávněn do maximální výše 150.000,- Kč.

