Usnesení
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 27. března 2019
Usnesení č. 10/19
ke změně rozpočtu na rok 2019.
ZM po projednání
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/19/Z - 8/19/Z dle předloženého návrhu;
b) bere na vědomí
zápis z jednání finančního výboru ze dne 18.03.2019.
Usnesení č. 11/19
k záměru prodeje stavebního pozemku v ulici Za Malým vrchem, Blatná.
ZM po projednání
a) schvaluje
záměr prodeje pozemku p.č. 846/133 v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
Zásady prodeje obecního pozemku pro výstavbu rodinného domu v lokalitě Za Malým vrchem
v katastrálním území Blatná s podmínkou minimálního podání ve výši 750 Kč/m2 dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 12/19
k majetkoprávnímu vypořádání - záměr prodeje pozemku st.p.č. 304/4 a části pozemku p.č. 2079/4
v k.ú. Blatná.
ZM po projednání
schvaluje
záměr prodeje pozemku st.p.č. 304/4 a části pozemku p.č. 2079/4 (pozemek p.č. 2079/5 o výměře
27 m2 oddělený geometrickým plánem č. 2888-245/2018 od pozemku p.č. 2079/4) v katastrálním
území a obci Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 13/19
k záměru prodeje části pozemku p.č. 2071/5 v k.ú. Blatná.
ZM po projednání
schvaluje
záměr prodeje části pozemku p.č. 2071/5 o výměře cca do 1090 m2 v katastrálním území a obci Blatná
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 14/19
k záměru prodeje části pozemku p.č. 682 v k.ú. Drahenický Málkov.
ZM po projednání
neschvaluje
záměr prodeje části pozemku p.č. 682 o výměře cca 65 m2 v katastrálním území Drahenický Málkov,
obec Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 15/19
k záměru prodeje pozemku p.č. 49/1 a p.č. 49/2 v k.ú. Hněvkov u Mačkova.
ZM po projednání
neschvaluje
záměr prodeje pozemků 49/1 a p.č. 49/2 v katastrálním území Hněvkov u Mačkova, obec Blatná dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 16/19
k návrhu na převod pozemku na budoucí rozšíření komunikací v ul. Na Hřebeni, Blatná.
ZM po projednání
a) schvaluje
převod části pozemku p.č. 926/43 (pozemek p.č. 926/50 dle geometrického plánu č. 2886-244/2018) o
výměře 74 m2 v katastrálním území a obci Blatná do majetku města formou darování za účelem
budoucího rozšíření komunikace v ul. Na Hřebeni v Blatné dle předloženého návrhu;

b) souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy na převod pozemku p.č. 926/50 dle geometrického plánu č. 2886244/2018 v k.ú. a obci Blatná mezi Ing. K. M., CSc., M. M., oba bytem Lamačova 909/25, 152 00
Praha 5 - Hlubočepy a městem Blatná.
Usnesení č. 17/19
k rozšíření předmětů podnikání a navýšení základního kapitálu obchodní společnosti Technické
služby města Blatné, s.r.o., se sídlem T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná, IČ 63250748, na základě
předložených listin (částečný výpis z LV č. 1 pro obec a k.ú. Blatná, znalecký posudek č. 143009/2019 vyhotovený soudním znalcem Ing. Robertem Flanderou, Dukelské nábřeží 446, 388 01
Blatná, geometrický plán č. 2889-7/2019 ze dne 22.1.2019 vypracovaný Geodetickou kanceláří
Plavec-Michalec, Budovcova 2530, 397 01 Písek).
ZM po projednání
a) souhlasí
se zvýšením základního kapitálu společnosti Technické služby města Blatné, s.r.o., z majetku jediného
společníka města Blatná v podobě nepeněžitého vkladu představující nemovitosti zapsané v katastru
nemovitostí vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Strakonice na
LV č. 1 pro obec a k.ú. Blatná: pozemek p.č. 1064/8, pozemek p.č. 1064/16 a pozemek p.č. 1071/9
oddělené geometrickým plánem č. 2889-7/2019 ze dne 22.1.2019 vypracovaným Geodetickou
kanceláří Plavec-Michalec, Budovcova 2530, 397 01 Písek;
b) souhlasí
se započtením nepeněžitého vkladu dle předchozího bodu na emisní kurs jediného společníka města
Blatná rovnající se navýšení základního kapitálu o částku 1.220.000,- Kč, rozdíl mezi částkou
započítávanou na vklad a hodnotou vkladu určenou znaleckým posudkem ve výši 8.450,- Kč bude
stanoveno jako vkladové ážio;
c) souhlasí
s rozšířením předmětů podnikání této společnosti o živnost Podnikání v oblasti nakládání s
nebezpečnými odpady;
d) pověřuje
starostku paní Bc. Kateřinu Malečkovou k udělení plné moci pro zastupování města Blatná jako
jediného společníka společnosti Technické služby města Blatné, s.r.o., ve věcí pořízení notářského
zápisu o rozhodnutí jediného společníka o zvýšení základního kapitálu a předmětů podnikání
společnosti výše uvedeným způsobem panu Mgr. Danielu Šenkyříkovi, advokátovi se sídlem v Blatné,
Jana Wericha 576, ev. č. ČAK 15098.
Usnesení č. 18/19
k nabídce na převod pozemků v katastrálním území Blatná.
ZM po projednání
bere na vědomí
nabídku na převod pozemků zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Strakonice na listu vlastnictví číslo 1749 pro katastrální území a obec Blatná.
Usnesení č. 19/19
k návrhu na opravu usnesení ZM č. 5/19 ze dne 23. 1. 2019.
ZM po projednání
souhlasí
s opravou bodu a) usnesení ZM č. 5/19 ze dne 23. 1. 2019 a to tak, že správné znění usnesení je:
schvaluje směnu pozemku p.č. 2083/5 za pozemky p.č. 2068/7, p.č. 1307/3 a p.č. 2070/13
v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 20/19
k vydání OZV č. 1/2019.
ZM po projednání
vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství,
k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a ruší obecně závaznou vyhlášku č. 7/2005 o
zabezpečení ochrany životního prostředí a veřejné zeleně na území města.

Usnesení č. 21/19
k plánu kontrol na I. pololetí roku 2019 a provedené kontrole KV ZM Blatná.
ZM po projednání
a) bere na vědomí
kontrolu zápisů ze zasedání ZM a zápisů ze schůzí RM provedenou Kontrolním výborem
Zastupitelstva města Blatná dne 28. 1. 2019 dle předloženého zápisu;
b) schvaluje
plán kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blatná na I. pololetí roku 2019 dle
předloženého zápisu.
Usnesení č. 22/19
k Výroční zprávě o realizaci protidrogové politiky v Blatné za rok 2018.
ZM po projednání
bere na vědomí
předloženou Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v Blatné za rok 2018.

