
Zastupitelstvo města Blovice 
Usnesení č. 01/09 

 

z jednání zastupitelstva města konaného dne 28.1.2009 
v zasedací místnosti radnice od 16.00 hodin 

 
 
Usnesení obsahuje: 4 strany, body č. 1 - 36  

 
ZM schvaluje: 

 
1) ověřovatele zápisu p. Pilze a p. Skřivana a  zpravodaje p. Plojhara  

 
2) program jednání ZM včetně jeho změn 

 
3) uzavření a znění Smlouvy mandátní na obstarání záležitostí investora mezi městem 

Blovice a firmou Adestik s.r.o., se sídlem Vrhaveč 99, Klatovy zastoupené Ing. D. 
Kourou na akci „ Rekonstrukce polikliniky ve městě Blovice „ za cenu 149.940,- Kč 
včetně DPH 

zodpovídá : starosta 
 

4) uzavření a znění Smlouvy mandátní o obstarání záležitostí investora mezi městem 
Blovice a firmou Adestik s.r.o., se sídlem Vrhaveč 99, Klatovy zastoupené Ing. D. 
Kourou na akci „ Rekonstrukce polikliniky ve městě Blovice „ na výkon autorského 
dozoru projektanta za cenu 79.730,- Kč včetně DPH 

zodpovídá : starosta 
 

5) Smlouvu na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi mezi městem Blovice a Drahoslavem Kourou DK Projekt, Vrhaveč 99, 
Klatovy, zast. Ing. D. Kourou na akci „ Rekonstrukce polikliniky ve městě Blovice „ 
za cenu 55.000,- Kč 

zodpovídá : starosta 
 

6) uzavření a znění Smlouvy o zhotovení zakázky – Manažer projektu „ Rekonstrukce 
polikliniky ve městě Blovice „ mezi městem Blovice Regionální rozvojovou 
agenturou Plzeňského kraje, Riegrova 1, Plzeň, zast. Ing. F. Uhlíkem za cenu 
126.050,- kč + 19% DPH 

zodpovídá : starosta 
 

7) uzavření a znění Smlouvy mandátní o obstarání záležitostí investora mezi městem 
Blovice a firmou Adestik s.r.o., Vrhaveč 99, Klatovy, zast. Ing. D. Kourou na akci „ 
Stavební úpravy objektu č.p. 78 v Blovicích – zkvalitnění občanské vybavenosti „ za 
cenu 499.800,- Kč včetně DPH 

zodpovídá : ekonom 
 

8) prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek  parc.č. 871/3 o výměře 374 m2 a stp. č. 
808 o výměře 42 m2 v obci a k.ú. Blovice paní H.M. byt. Plzeň za cenu 100,- Kč/m2  + 
související poplatky (1.500,- Kč – vypracování smlouvy, poplatek za vklad na katastr ) 

zodpovídá : OSaVV 



9) schvaluje prodej pozemku parc. č. 857/8 o výměře 372 m2 a pozemku stp.p. 737 o 
výměře 32 m2 v obci a k.ú. Blovice manželům Z.Č. a P.Č., oba trv. byt.  Plzeň 
zodpovídá : OSaVV 

 
10)  revokaci usnesení ZM  č. 05/08/4 bod g) 22.10.2008 

zodpovídá : OSaVV 
 

11)  Plán příjmů a výdajů v bytovém a nebytovém hospodářství na rok 2009 a Plán oprav 
pro rok 2009 předložený firmou TEBYT – BTZ s.r.o. 

zodpovídá : místostarostka+Tebyt 
 

12)  příspěvek města Blovice Mikroregionu Úslava ve výši 30,- Kč/osoba na rok 2009 
zodpovídá:místostarostka+ekonom 

 
13)   nabídku společnosti ENVIROS s.r.o., Na Rovnosti 1, Praha 3, zast. Ing. J. Víchem   

  pro veřejnou zakázku malého rozsahu „ Energetický audit DDM „ za cenu 59.500,-  
  Kč včetně DPH   
       zodpovídá : ekonom 

 
14)   Veřejnoprávní smlouvu na výkon agendy městské policie mezi městem Blovice a   

   městem Nepomuk  na dobu do 31.12.2009   
       zodpovídá : tajemník 

 
15) Dodatek č. 1 k Zásadám pro použití prostředků sociálního  fondu města Blovice 

zodpovídá : tajemník+ekonom 
 

16) schvaluje metodickou a koordinační pomoc Městského úřadu Blovice obcím na svém 
území obce s rozšířenou působností v souvislosti s jejich povinnostmi dle zákona č. 
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 

zodpovídá : tajemník 
 

17) tajemníka Městského úřadu Blovice jako osobu oprávněnou k dalším jednáním 
s Krajským úřadem a Ministerstvem vnitra o vzájemné spolupráci při implementaci 
eGovernmentu v území a pí Elišku Pečenkovou, pracovnici informatiky jako 
pověřeného zaměstnance obce, tj. implementátora eGON Centra v obci s rozšířenou 
působností                                                                  zodpovídá : tajemník 

 
18) podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na rozšíření stávajícího pracoviště Czech 

Point na MěÚ Blovice z programu IOP, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1, výzva č. 
02 – „eGovernment v obcích – CzechPOINT“         zodpovídá : tajemník 

 
19) rozpočet města Blovice na rok 2009 včetně rozpočtového výhledu do roku 2013 

zodpovídá : ekonom 
 

20) výši odměn neuvolněným zastupitelům od 1.1.2009 v nejvyšší možné výši dle Přílohy 
č. 1 nařízení vlády č. 20/2009 Sb. ze dne 5.1.2009 

zodpovídá : tajemník 
 



21) nabídku ceny na vypracování projektové dokumentace na stavbu Plynofikace Blovice 
– Luční ul. od J. Vyletové – projekční činnost ve výstavbě, Baarova 8 Plzeň za cenu 
110.800,- Kč bez DPH ( není plátcem DPH ) 

zodpovídá : ekonom 
 

22) zveřejnění opraveného záměru na prodej pozemku parc. č. 299/54 o výměře 120 m2 

v obci a k.ú. Blovice 
zodpovídá : OSaVV 

 
23) zveřejnění opraveného záměru na prodej pozemku parc. č. 1431/12 o výměře 100 m2 

v obci a k.ú. Blovice 
zodpovídá : OSaVV 

 
24) uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě mezi městem Blovice a manželi Keslovými ze 

dne 22.9.2208 
zodpovídá : OSaVV 

 
25) revokaci usnesení ZM č. 01/08/3 ze dne 30.1.2008 

zodpovídá : OSaVV 
 

26) prodej pozemků parc. č. parc. č. 925/7 o výměře 322 m2, 848/4 o výměře  513 m2 , 
1558  o výměře  191 m2   vše v obci a k.ú. Blovice panu M. V. trv. byt. Blovice za 
celkovou cenu 51.300,- Kč + související poplatky 

zodpovídá : OSaVV 
 

27) uzavření a znění Dohody o ukončení nájmu na pozemky parc. č. 869/3 o výměře     
330 m2 a  stp. č. 1032 o výměře 49 m2 mezi městem Blovice a manželi A. J., byt. 
Netunice a J.J., byt. Plzeň 

zodpovídá : OSaVV 
 

28) uzavření a znění Dohody o ukončení nájmu na pozemky parc. č. 857/4 o výměře     
443 m2 a  stp. č. 733 o výměře 43 m2 mezi městem Blovice a manželi D.P. a M.P. byt. 
Plzeň 

zodpovídá : OSaVV 
 

29) pověřeného zastupitele p. J. Podušku pro připravovanou změnu územního plánu 
zodpovídá : OSD 

 
       

 
ZM bere na vědomí: 

 
30) zprávu starosty o jeho činnosti a o činnosti rady města 
 
31) strategii implementace eGovernmentu dle přílohy č. 1 usnesení a povinnosti obcí a 

kraje v souvislosti se zák. č. 300/2008 Sb, o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů 
 



32) žádost p. M. M. o vydání souhlasu se záměrem vybudovat v  Hradišťském Újezdě 
výrobnu elektrické energie – fotovoltaickou ( solární) elektrárnu na pozemcích parc. . 
č. 242, 300, 301/1, 301/2 v k.ú. Hrad. Újezd 

 
 

ZM ukládá: 
 

33) vypracovat návrh nového znění Veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy městské 
policie mezi městem Blovice a městem Nepomuk účinné od 1.1.2010 

zodpovídá : tajemník 
 

34)  dohodnout s Ministerstvem vnitra a Krajským úřadem vzájemnou spolupráci při 
implementaci eGovernmentu v území 

zodpovídá : tajemník, informatik 
 

35) monitorovat výzvy z Integrovaného operačního programu a Operačního programu 
lidské zdroje a zaměstnanost související se zaváděním eGovernmentu 

zodpovídá : ekonom,informatik 
 

36) vyrozumět žadatele o souhlas obce s výstavbou výrobny p. M. M. o faktu, že jejich 
žádost bude zařazena do připravovaného zadání změny  územního plánu 

zodpovídá : OSD 
 
 

 
 

 
 
 

Ověřovatelé: 
 
 
………………………………… 
 
 
 
……………………………….. 
 
 
 
 
Starosta: 
 
 
…………………………………. 
 
 


