
Zastupitelstvo města Blovice 
Usnesení č. 01/10 

 
 

z jednání zastupitelstva města konaného dne 27.01.2010 
v zasedací místnosti radnice od 16.00 hodin 

 
 
 
Usnesení obsahuje: 3 strany, body č. 1 - 18 

 
 

ZM schvaluje: 
 
 
1) ověřovatele zápisu p. Pilze a p. Skřivana a zpravodaje p. Krále 

 
2) program jednání ZM včetně jeho změn 

 
3) rozpočet města Blovice na rok 2010 včetně rozpočtového výhledu 2010 – 2014 

zodpovídá: ekonom, č.j.: MUBlov 00060/10 
 

4) výsledek poptávkového řízení na nákup didaktické techniky pro projekt „Vzdělávání 
v eGON centru Blovice“ 

zodpovídá: ekonom 
 

5) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity 
zodpovídá: tajemník 

 
6) uzavření kupní smlouvy mezi městem Blovice a firmou KODA CZ s.r.o., Barrandova 

543/3, Plzeň na nákup didaktické techniky pro projekt „Vzdělávání v eGON centru 
Blovice“ za cenu 200.762 Kč vč. DPH 

zodpovídá: ekonom 
 

7) s účinností od 28.01.2010 si zastupitelstvo města Blovice nevyhrazuje rozhodování o 
záležitostech týkajících se schvalování smluv o zřízení věcných břemen na 
nemovitostech ve vlastnictví města 

zodpovídá: tajemník 
 

8) výsledek poptávkového řízení na dodávku vybavení interiéru v rámci projektu 
„Stavební úpravy objektu čp. 78 v Blovicích – zkvalitnění občanské vybavenosti“ 

zodpovídá: ekonom, č.j.: MUBlov 01507/10 
 

9) smlouvu o dílo mezi městem Blovice a firmou EXPO, IGC GROUP, s.r.o., Tržní 818, 
Blovice na výrobu a montáž interiéru v rámci projektu „Stavební úpravy objektu čp. 
78 v Blovicích – zkvalitnění občanské vybavenosti“ za cenu 1.839.888 Kč vč. DPH 

zodpovídá: ekonom, č.j.: MUBlov 01507/10 
 



10) výsledek poptávkového řízení na dodávku ICT techniky a dalšího zařízení pro 
Městské kulturní středisko v Blovicích v rámci projektu „Stavební úpravy objektu čp. 
78 v Blovicích – zkvalitnění občanské vybavenosti“ 

zodpovídá: ekonom 
 

11) smlouvu mezi městem Blovice a společností RGO system spol. s r.o., Komenského 
401, Přeštice na dodávku ICT techniky a dalšího zařízení pro Městské kulturní 
středisko v Blovicích v rámci projektu „Stavební úpravy objektu čp. 78 v Blovicích – 
zkvalitnění občanské vybavenosti“ 

zodpovídá: ekonom + starosta 
 

12) dodatek ke smlouvě o zhotovení zakázky Manažer projektu akce „Rekonstrukce 
polikliniky ve městě Blovice“, uzavřené mezi městem Blovice a Regionální 
rozvojovou agenturou Plzeňského kraje (změna sazby DPH) 

zodpovídá: ekonom + starosta 
 

13) dodatek ke smlouvě o zhotovení zakázky Manažer projektu akce „Stavební úpravy čp. 
78 v Blovicích – zkvalitnění občanské vybavenosti“, uzavřené mezi městem Blovice a 
Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje (změna sazby DPH) 

zodpovídá: ekonom + starosta 
 

14) dodatek č. 1 ke smlouvě mandátní č. 032009 o obstarání záležitostí investora akce 
„Rekonstrukce polikliniky ve městě Blovice“ – TDI, uzavřené mezi městem Blovice a 
firmou Adestik s.r.o., Vrhaveč 99, Klatovy (změna sazby DPH) 

zodpovídá: ekonom + starosta 
 

15) dodatek č. 1 ke smlouvě mandátní č. 032009 o obstarání záležitostí investora akce 
„Rekonstrukce polikliniky ve městě Blovice“ – AD, uzavřené mezi městem Blovice a 
firmou Adestik s.r.o., Vrhaveč 99, Klatovy (změna sazby DPH) 

zodpovídá: ekonom + starosta 
 

16) dodatek č. 1 ke smlouvě mandátní č. 082009 o obstarání záležitostí investora akce 
„Stavební úpravy objektu čp. 78 v Blovicích – zkvalitnění občanské vybavenosti“ – 
TDI, uzavřené mezi městem Blovice a firmou Adestik s.r.o., Vrhaveč 99, Klatovy 
(změna sazby DPH)   

zodpovídá: ekonom + starosta 
 

17) dodatek č. 1 ke smlouvě mandátní č. 062009 o obstarání záležitostí investora akce 
„Stavební úpravy objektu čp. 78 v Blovicích – zkvalitnění občanské vybavenosti“ – 
AD, uzavřené mezi městem Blovice a firmou Adestik s.r.o., Vrhaveč 99, Klatovy 
(změna sazby DPH) 

zodpovídá: ekonom + starosta 
 

 
 
 
 
 
 
 



ZM bere na vědomí: 
 

18) zprávu starosty o jeho činnosti a o činnosti rady města 
 
 

 
…………………………………. 

Jan Poduška, starosta města 
 
 

 
……………………………………... 
Jana Alexyová, místostarostka 

 
 
 

Ověřovatelé: 
 
 

………………………………… 
Miloslav Pilz 

 
 

…………………………………. 
Václav Skřivan 


