Zastupitelstvo města Blovice
Usnesení č. 02/09
z jednání zastupitelstva města konaného dne 18.03.2009
v zasedací místnosti radnice od 16.00 hodin

Usnesení obsahuje: 4 strany, body č. 1 - 26

ZM schvaluje
1) zapisovatelku pí Milotovou, zpravodaje RNDr.Vlacha, Ph.D. a ověřovatele zápisu pí
Alexyovou a Mgr. Hrubou
2) program jednání včetně předložených změn
3) prodej a uzavření kupní smlouvy mezi městem Blovice a manželi E a M. H. na prodej
pozemku parc.č. 436/21 díl „a“ o výměře 106 m2 v obci a k.ú. Blovice za cenu 100
Kč/m2 + související poplatky
zodpovídá: odbor OsaVV
4) prodej a uzavření kupní smlouvy mezi městem Blovice a T. B. na pozemek parc. č.
869/3 o výměře 330 m2 a stp. č. 1032 o výměře 49 m2 v obci a k.ú. Blovice za cenu
100,- Kč/m2 + související poplatky
zodpovídá: odbor OsaVV
5) prodej a uzavření kupní smlouvy mezi městem Blovice a manželi J.a O. B. na
pozemek parc.č. 857/17 o výměře 467 m2 a pozemku parc.č. st. 793 o výměře 40 m2,
vše v obci a k.ú. Blovice, za cenu 100 Kč/m2 + související poplatky (1.500 Kč za
vypracování kupní smlouvy, poplatek za vklad na katastr)
zodpovídá: odbor OsaVV
6) bezúplatný převod pozemku parc. č. 441/2 o výměře 900 m2 v obci a k.ú. Blovice
městu Blovice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
zodpovídá: odbor OsaVV
7) Ing. Jitku Láskovou do funkce přísedící Okresního soudu Plzeň-jih na další volební
období
zodpovídá: starosta
8) smlouvu o umožnění uložení části kanalizačního výtlaku a smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene parc.č. 902/57 v k.ú. Vlčice u Blovic se
Zemědělskou vodohospodářskou správou, Hlinky 60, 603 00 Brno, zastoupenou
JUDr. Josefem Šímou
zodpovídá: starosta
9) navýšení poplatků na obyvatele z 20 Kč na 30 Kč za osobu na rok do Svazku obcí
okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
zodpovídá: místostarostka

10) smlouvu o dílo č. 1/2009 mezi městem Blovice a Ing. Tomášem Kostohryzem,
Koterovská 9, Plzeň, na vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy
budovy radnice za cenu 101.745 Kč vč. DPH
zodpovídá: starosta + tajemník
11) kupní smlouvu č.32/09/KS mezi městem Blovice a ZČP Net, s.r.o. se sídlem Ed.
Beneše 2439/70–2438/72, Plzeň, zastoupenou Ing. Pavlem Káčerem a Ing. Pavlem
Auingerem, na úplatný převod plynárenského zařízení v rámci stavby Středotlaké
plynovody a přípojky Vlčice – plynofikace obce
zodpovídá: starosta
12) kupní smlouvu č.25/09/KS mezi městem Blovice a ZČP Net, s.r.o. se sídlem Ed.
Beneše 2439/70–2438/72, Plzeň, zastoupenou Ing. Pavlem Káčerem a Ing. Pavlem
Auingerem, na úplatný převod plynárenského zařízení v rámci stavby Nízkotlaké
plynovody a přípojky 22 RD Blovice – Hradiště
zodpovídá: starosta
13) návrh ceny na prodej pozemků s infrastrukturou pro 25 RD v lokalitě Hradiště II. ve
výši 990 Kč/m2
zodpovídá: starosta + ekonom
14) smlouvu č. 4120411447 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4,
Teplická 874/8, zastoupenou Ing. Josefem Čížkem a městem Blovice o smlouvě
budoucí o připojení 25 ks odběrných zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí
v lokalitě Hradiště II.
zodpovídá: starosta + ekonom
15) smlouvu č. Z_S14_12_8120018918 mezi ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4,
Teplická 874/8 zastoupenou Ing. Josefem Čížkem a městem Blovice o smlouvě
budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie v lokalitě Vlčice (pro Hradiště II.)
zodpovídá: starosta + ekonom
16) smlouvu o dílo mezi městem Blovice a p. Václavem Kirchnerem, Blovice na výkon
technického dozoru stavby „MŠ Blovice – projekt úspory energie“ za cenu 59.250 Kč
zodpovídá: starosta + ekonom
17) smlouvu o dílo č. 1809 mezi městem Blovice a firmou STAVEBNÍ MONTÁŽE s.r.o.,
Klatovská 7, čp. 73, Plzeň, statutární orgán: Ludvík Melis, jednatel společnosti, na
dodávku stavby „Rekonstrukce polikliniky ve městě Blovice“ za cenu 20.823.502 Kč
včetně DPH
zodpovídá: starosta + ekonom
18) smlouvu mandátní o obstarání záležitostí investora mezi městem Blovice a firmou
Adestik, s.r.o., se sídlem Vrhaveč 99, 339 01 Klatovy, zastoupenou Ing. Drahoslavem
Kourou, na výkon investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě pro stavbu
„Rekonstrukce polikliniky ve městě Blovice“ za cenu 398.650 Kč, vč. DPH
zodpovídá: starosta + ekonom

19) dodatek č.1/2009 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na
zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou
dopravou ve výši 121.110 Kč
zodpovídá: místostarostka
20) smlouvu o dílo mezi městem Blovice a Ing. arch. Oldřichem Fárou, Železniční 28,
Plzeň, na akci „Vypracování návrhu Územní plán Blovice“ v celkové výši 1.600.550
Kč vč. DPH
zodpovídá: starosta + ekonom

ZM bere na vědomí
21) zprávu starosty a místostarostky o jejich činnosti a o činnosti rady města
22) zápis z jednání kontrolního výboru č. 2/2008
23) žádost Ing. J. J., Ing. R. D., J. H. a Mgr. P. J. o zapracování záměru budoucího využití
pozemků do územního plánu
zodpovídá: odbor stavební a dopravní

ZM odkládá
24) projednání prodeje pozemků parc. č. 333 o výměře 1695 m2, parc. č. 293 o výměře
2400 m2 , parc. č. 294 o výměře 800 m2 v obci Blovice, k.ú. Hradišťský Újezd a
pozemků parc. č. 27 o výměře 7842 m2 a parc. č. 263 o výměře 6 m2 v obci Blovice,
k.ú. Hradišťská Lhotka panu J. M. za cenu 10 Kč/m2 + související poplatky
zodpovídá: odbor OSaVV

ZM neschvaluje
25) záměr J. Z. a J. D. Blovice vystavět fotovoltaickou výrobnu elektrické energie v areálu
bývalého ČSAD v Blovicích – Na Dubí
zodpovídá: starosta
26) návrh kupní smlouvy se smlouvou o zřízení zástavního práva a smlouvou o zřízení
věcného předkupního práva na nemovitosti popsané v bodu I. této smlouvy mezi
městem Blovice a ČEZ Správa majetku, s.r.o., se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín
IV., zastoupenou jednateli společnosti Ing. Janem Kalinou a Ing. Janou Lavingerovou
zodpovídá: starosta + ekonom

Ověřovatelé:

…………………………………
Jana Alexyová

…………………………………
Mgr. Ivana Hrubá

Starosta:

…………………………………
Jan Poduška

