Usnesení
z 19. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 8. září 2021
Usnesení č. 48/21
k poskytnutí darů obcím zasaženým tornádem.
ZM po projednání
a) schvaluje
poskytnutí daru obci Lužice ve výši 50 tis. Kč na účet veřejné sbírky (na pomoc obci Lužice postižené
živelní katastrofou – tornádem dne 24.6.2021) č. 123-3116370277/0100;
b) schvaluje
poskytnutí daru městysu Moravská Nová Ves ve výši 50 tis. Kč na účet veřejné sbírky (na humanitární
pomoc po živelní pohromě) č. 6013203349/0800.
Usnesení č. 49/21
ke změně rozpočtu na rok 2021.
ZM po projednání
a) schvaluje
rozpočtová opatření č. 35/21/Z-43/21/Z dle předloženého návrhu;
b) bere na vědomí
zápis z jednání finančního výboru ze dne 30.08.2021.
Usnesení č. 50/21
k plnění závazných ukazatelů rozpočtu k 30.06.2021.
ZM po projednání
bere na vědomí
plnění závazných ukazatelů rozpočtu k 30.06.2021.
Usnesení č. 51/21
k závěrečným účtům svazků obcí za rok 2020.
ZM po projednání
bere na vědomí
schválený závěrečný účet Svazu měst a obcí okresu Strakonice za rok 2020 a schválený závěrečný účet
Svazku obcí Blatenska za rok 2020.
Usnesení č. 52/21
k záměru prodeje části pozemku p.č. 2079/4, k.ú. a obec Blatná.
ZM po projednání
schvaluje
záměr prodeje části pozemku p.č. 2079/4 o výměře cca 90 m2 v katastrálním území a obci Blatná
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 53/21
k záměru směny části pozemku p.č. 815/11 v katastrálním území Čekanice.
ZM po projednání
schvaluje
záměr směny části pozemku p.č. 815/11 v katastrálním území Čekanice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 54/21
k prodeji části pozemku p.č. 1984/13 v k.ú. a obci Blatná.
ZM po projednání
a) schvaluje
prodej části pozemku p.č. 1984/13 o výměře 3 m2 (jedná se o nově utvořený pozemek p.č. 1984/95
podle geometrického plánu č. 3064-126/2021) v katastrálním území a obci Blatná panu XXXXX,
XXXXX za kupní cenu ve výši 2.000,- Kč/m2 dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi městem Blatná a panem XXXXX, XXXXX dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 55/21

ke směně pozemků v ul. B. Němcové, k.ú. Blatná podle usn. ZM č. 5/20 ze dne 26.2.2020.
ZM po projednání
a) souhlasí
s realizací směny pozemků podle geometrického plánu č. 2943-9/2020 v katastrálním území a obci
Blatná bez podmínky zřízení věcného břemene ve prospěch města dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením směnné smlouvy mezi městem Blatná a manželi XXXXX a XXXXX, oba bytem
XXXXX dle předloženého návrhu;
c) bere na vědomí
záměr realizace novostavby domu na pozemku p.č. 53/1 v katastrálním území a obci Blatná.
Usnesení č. 56/21
k výsledku dražby č.j. 117 EX 38/02-22.
ZM po projednání
bere na vědomí
usnesení o příklepu a výsledek dražby č.j. 117 EX 38/02-22.
Usnesení č. 57/21
k převodu mostních objektů do majetku města.
ZM po projednání
a) schvaluje
přijetí mostních objektů - most inv. č. 10600373, Blatná – Na Příkopech a most inv. č. 10600372,
Blatná – Na Slupi umístěných na částech pozemků 1944/1, p.č. 1944/3, p.č. 1984/24, p.č. 1944/6 a p.č.
1944/7 v katastrálním území a obci Blatná do majetku města Blatná formou darování dle předloženého
návrhu;
b) schvaluje
uzavření darovací smlouvy mezi městem Blatná a Jihočeským krajem, IČO 70890650, U Zimního
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 58/21
k nabídce na využití předkupního práva – prodej staveb v zahrádkářské kolonii Jezárky.
ZM po projednání
a) schvaluje
nevyužití předkupního práva ke stavbě – budově bez č.p./č.e. ve vlastnictví pana XXXXX, XXXXX,
který je umístěn na pozemku st.p.č. 1834 v katastrálním území a obci Blatná za nabídkou cenu ve výši
160.000,- Kč dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
nevyužití předkupního práva ke stavbě – budově bez č.p./č.e. ve vlastnictví paní XXXXX, XXXXX,
který je umístěn na části pozemku p.č. 1442/15 v katastrálním území a obci Blatná za nabídkou cenu
ve výši 150.000,- Kč dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 59/21
k vydání Změny č. 2 územního plánu Blatná.
ZM po projednání
vydává
v samostatné působnosti Změnu č. 2 územního plánu Blatná.
Usnesení č. 60/21
ke zvolení přísedící pro Okresní soud ve Strakonicích.
ZM po projednání
volí
paní Bc. Kateřinu Malečkovou, bytem XXXXX, přísedící pro Okresní soud ve Strakonicích.

