Usnesení
z 15. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 9. prosince 2020
Usnesení č. 55/20
ke změně rozpočtu na rok 2020.
ZM po projednání
a) schvaluje
rozpočtová opatření č. 44/20/Z - 54/20/Z dle předloženého návrhu včetně změn závazných ukazatelů
příspěvkových organizací města a ponechání částky 15 490 tis. Kč ve Fondu rezerv a rozvoje;
b) bere na vědomí
zápisy z jednání finančního výboru ze dne 16.11.2020 a 30.11.2020;
c) stanovuje
radě města kompetenci provádět rozpočtová opatření za rok 2020 v plném rozsahu včetně změn
závazných ukazatelů příspěvkových organizací tak, aby nedocházelo ke zvýšení plánovaného schodku
rozpočtu;
d) schvaluje
předložený návrh příspěvkové organizace Centrum kultury a vzdělávání Blatná na změny rozpočtu
2020;
e) schvaluje
předložený návrh příspěvkové organizace Domov pro seniory na změny rozpočtu 2020.
Usnesení č. 56/20
k rozpočtu na rok 2021.
ZM po projednání
a) schvaluje
předložený návrh rozpočtu na rok 2021 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 197 mil. Kč. Splátky
úvěru budou hrazeny finančními prostředky z přebytků minulých let.
Závaznými ukazateli pro orgány města jsou třídy příjmů (minimální částky, které musí být
k 31.12.2021 splněny) a celkové výdaje ODPA jednotlivých ORJ (maximální částky, které mohou být
k 31.12.2021 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. 57/20
k střednědobému výhledu rozpočtu 2022-2023.
ZM po projednání
a) schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu města Blatná 2022-2023 dle předloženého návrhu;
b) ruší
dnem schválení střednědobého výhledu rozpočtu města Blatná 2022-2023 platnost stávajícího
střednědobého výhled rozpočtu města Blatná 2021-2023.
Usnesení č. 58/20
k prodeji pozemků p.č. 1047/2 a p.č. 1045/2 v k.ú. a obci Blatná.
ZM po projednání
a) schvaluje
prodej pozemků p.č. 1047/2 a p.č. 1045/2 v katastrálním území a obci Blatná paní J. T., U Čertova
kamene 816, Blatná za cenu ve výši 313,- Kč/m2 dle předloženého návrhu;
b) schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi městem Blatná a paní J. T. dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 59/20
ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě „I/20 Blatná – odstranění závad, Sladovna“.
ZM po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Blatná
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 60/20
k návrhu na změnu předsedy Osadního výboru Čekanice.
ZM po projednání
a) bere na vědomí
odstoupení pana Marka Surého z postu předsedy Osadního výboru Čekanice s tím, že nadále zůstává
členem výboru;
b) volí
za předsedu Osadního výboru Čekanice pana Milana Hrubého, Čekanice 71 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 61/20
k obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
ZM po projednání
vydává
obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška města č. 3/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 62/20
ke schválení Koncepce prevence kriminality na období 2021 – 2023.
ZM po projednání
schvaluje
předloženou Koncepci prevence kriminality na období 2021 – 2023.
Usnesení č. 63/20
k návrhu na převod nemovitých věcí do majetku města.
ZM po projednání
a) schvaluje
převod pozemku st.p.č. 2214, jehož součástí je stavba bez čp/če garáž, pozemku st.p.č. 2318, jehož
součástí je stavba bez čp/če garáž, stavby bez čp/če (jiná stavba) na pozemku st.p.č 29/3, stavby bez
čp/če (administrativa) na pozemku st.p.č 29/4, stavby bez čp/če (garáž) na pozemku st.p.č 2213/1,
stavby bez čp/če (garáž) na pozemku st.p.č 2213/2, stavby bez čp/če (garáž) na pozemku st.p.č 2213/3
a stavby bez čp/če (garáž) na pozemku st.p.č 2213/4 vše v katastrálním území a obci Blatná formou
darování do majetku města dle předloženého návrhu;
b) souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Blatná a společností Technické služby města Blatné s.r.o.

