Usnesení
z 9. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 11. prosince 2019
Usnesení č. 61/19
k sociální službě NZDM Station 17, Blatná.
ZM po projednání
a) schvaluje
uzavření „Dodatku č. 7 ke Smlouvě o zajišťování sociálních služeb“ dle upraveného návrhu;
b) bere na vědomí
rozšíření služby NZDM v roce 2019.
Usnesení č. 62/19
ke změně rozpočtu na rok 2019.
ZM po projednání
a) schvaluje
rozpočtová opatření č. 67/19/Z - 80/19/Z dle předloženého návrhu;
b) stanovuje
radě města kompetenci provádět rozpočtová opatření za rok 2019 v plném rozsahu včetně změn
závazných ukazatelů příspěvkových organizací tak, aby nedocházelo ke zvýšení celkového schodku
rozpočtu;
c) bere na vědomí
zápisy z jednání finančního výboru ze dne 18.11.2019 a ze dne 02.12.2019.
Usnesení č. 63/19
k rozpočtu na rok 2020.
ZM po projednání
a) schvaluje
upravený návrh rozpočtu na rok 2020 jako schodkový s příjmy ve výši 203 mil. Kč a výdaji ve výši
222 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 31.12.2020 splněny) a celkové výdaje ODPA jednotlivých ORJ (maximální částky, které mohou být
k 31.12.2020 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. 64/19
k střednědobému výhledu rozpočtu 2021-2023.
ZM po projednání
a) schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu města Blatná 2021-2023 dle předloženého návrhu;
b) ruší
dnem schválení střednědobého výhledu rozpočtu města Blatná 2021-2023 platnost stávajícího
střednědobého výhled rozpočtu města Blatná 2020-2023.
Usnesení č. 65/19
k obecně závazným vyhláškám o místních poplatcích.
ZM po projednání
a) vydává
obecně závaznou vyhláška města č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
b) vydává
obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2019, o místním poplatku ze psů;

c) vydává
obecně závaznou vyhlášku města č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Usnesení č. 66/19
k Prohlášení vlastníka čp. 1261, Blatná.
ZM po projednání
a) souhlasí
s předloženým návrhem Prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k
jednotkám na pozemku par. č. st. 2317, jehož součástí je budova č. p. 1261 – objekt k bydlení, vše
zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice na LV č. 1 pro
obec a k. ú. Blatná dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
založení „Společenství vlastníků pro dům čp. 1261 v Blatné“, se sídlem Nad Lomnicí 1261, 388 01
Blatná;
c) souhlasí
s předloženým návrhem stanov „Společenství vlastníků pro dům čp. 1261 v Blatné“, které jsou
obsaženy v čl. E) Prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo
k jednotkám;
d) schvaluje
záměr prodeje následujících jednotek vzniklých na základě Prohlášení vlastníka o rozdělení práva k
nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám:
jednotky č. 1261/1 o výměře 31,7 m2, způsob využití – byt,
jednotky č. 1261/2 o výměře 54,6 m2, způsob využití – byt,
jednotky č. 1261/3 o výměře 69,8 m2, způsob využití – byt,
jednotky č. 1261/4 o výměře 52,4 m2, způsob využití – byt,
jednotky č. 1261/5 o výměře 54,6 m2, způsob využití – byt,
jednotky č. 1261/6 o výměře 69,8 m2, způsob využití – byt,
jednotky č. 1261/7 o výměře 52,4 m2, způsob využití – byt,
jednotky č. 1261/8 o výměře 54,6 m2, způsob využití – byt,
jednotky č. 1261/9 o výměře 69,8 m2, způsob využití – byt,
jednotky č. 1261/10 o výměře 52,4 m2, způsob využití – byt,
jednotky č. 1261/11 o výměře 54,6 m2, způsob využití – byt,
jednotky č. 1261/12 o výměře 69,8 m2, způsob využití – byt,
jednotky č. 1261/13 o výměře 52,4 m2, způsob využití – byt,
jednotky č. 1261/14 o výměře 54,6 m2, způsob využití – byt,
vše vymezeno v pozemku par. č. st. 2317, a to včetně společných částí nemovité věci - pozemku par.
č. st. 2317 o výměře 237 m2, jehož součástí je budova č. p. 1261 – objekt k bydlení a společných částí
budovy - domu č. p. 1261, vše zapsané na LV č. 1 pro k. ú. Blatná, dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 67/19
k záměru darovat části pozemků v souvislosti se stavbami komunikací v k.ú. Blatná.
ZM po projednání
schvaluje
záměr darovat pozemek p.č. 153/8 o výměře 1 m2, p. č. 153/9 o výměře 26 m2, pozemek p.č. 153/10 o
výměře 101 m2, oddělené geometrickým plánem č. 2745 – 2191/2016 ze dne 11. 7. 2017 z pozemku
p.č. 153/1; pozemek p.č. 1984/85 o výměře 1 m2, a díl „a“ o výměře 0,06 m2, oddělené geometrickým
plánem č. 2745 – 2191/2016 ze dne 11. 7. 2017 z pozemku p.č. 1984/17; pozemek p.č. 1984/79 o
výměře 26 m2, pozemek p.č. 1984/80 o výměře 38 m2, pozemek p.č. 1984/81 o výměře 85 m2,
oddělené geometrickým plánem č. 2745 – 2191/2016 ze dne 11. 7. 2017 z pozemku p.č. 1984/18; a
pozemek p.č. 1984/78 o výměře 24 m2, oddělený geometrickým plánem č. 2745 – 2191/2016 ze dne
11. 7. 2017 z pozemku p.č. 1984/20, všechny v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 68/19
k majetkoprávnímu vypořádání - záměr prodeje části pozemku p.č. 971/10 v k.ú. Blatná.
ZM po projednání
schvaluje

záměr prodeje části pozemku p.č. 971/10 o výměře 25 m2 v katastrálním území a obci Blatná dle
upřesněného návrhu.
Usnesení č. 69/19
k záměru směny částí pozemku p.č. 53/1 v k.ú. Blatná.
ZM po projednání
schvaluje
záměr směny částí pozemku p.č. 53/1 o výměře cca 1 m2 a cca 4 m2 v katastrálním území a obci
Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 70/19
k majetkoprávnímu vypořádání - prodej části pozemku p.č. 1016/2 a části pozemku p.č. 1016/4 v k.ú.
Blatná.
ZM po projednání
a) schvaluje
prodej 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 panu Ing. F. Ř., U Elektrárny 357, 252 46 Vrané
nad Vltavou za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2 dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Blatná a panem Ing. F. Ř.
Usnesení č. 71/19
k výhradě vlastnického práva k upevněnému zařízení.
ZM po projednání
a) schvaluje
výhradu vlastnického práva k upevněnému zařízení - dobíjecí stanice pro elektromobily typ Garo, LS4
společnosti E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České
Budějovice, IČO 26078201 na pozemku p.č. 2233 v katastrálním území a obci Blatná dle
předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením souhlasného prohlášení mezi městem Blatná a společností E.ON Energie, a.s., IČO
26078201 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 72/19
k návrhu na výmaz předkupního práva k pozemku p.č. 855/22 v k.ú. Blatná.
ZM po projednání
a) schvaluje
výmaz předkupního práva z veřejného seznamu (z katastru nemovitostí) k pozemku p.č. 855/22
v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením dohody o zrušení předkupního práva mezi městem Blatná a panem J. M.
Usnesení č. 73/19
k provedené kontrole KV ZM Blatná.
ZM po projednání
a) bere na vědomí
kontrolu na příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání Blatná provedenou Kontrolním
výborem Zastupitelstva města Blatná dne 12. 11. 2019 dle předloženého protokolu;
b) bere na vědomí
kontrolu na Tělocvičné jednotě Sokol Blatná provedenou Kontrolním výborem Zastupitelstva města
Blatná dne 4. 12. 2019 dle předloženého protokolu.
Usnesení č. 74/19
k žádosti o schválení podání žádosti o poskytnutí dotace do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR
v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2020, podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000

obyvateli, dotačního titulu 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury na akci „Vybudování
školního hřiště u kuželny pro ZŠ T. G. Masaryka Blatná“.
ZM po projednání
schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu
Podpora rozvoje regionů 2020, podprogramu Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvateli, dotačního
titulu 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury na akci „Vybudování školního hřiště u
kuželny pro ZŠ T. G. Masaryka Blatná“.
Usnesení č. 75/19
ke schválení Strategického dokumentu smart city Blatná „Blatná – moderní a chytré město“.
ZM po projednání
schvaluje
Strategický dokument smart city Blatná „Blatná – moderní a chytré město“.

