
Zastupitelstvo města Blovice 
Usnesení č. 02/10 

 

z jednání zastupitelstva města konaného dne 29.03.2010 
v zasedací místnosti radnice od 16.00 hodin 

 
 
Usnesení obsahuje: 3 strany, body č. 1 - 19  

 
ZM schvaluje: 

 
1) ověřovatele zápisu pí Hrubou a p. Pilze a zpravodaje p. Pavla 

 
2) program jednání ZM včetně jeho změn 

 
3) uzavření úvěrové smlouvy – investičního úvěru KA 1000489 mezi bankou Volksbank 

CZ, a.s. se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle a městem Blovice na 
poskytnutí investičního úvěru ve výši 25 mil. Kč za účelem financování akce „Čistá 
Berounka, etapa II.“ včetně zajištění úvěru biancosměnkou 

zodpovídá: ekonom + starosta 
 

4) revokaci usnesení ZM č. 07/09/6 ze dne 16.12.2009 
zodpovídá: odbor správní a vnitřních věcí, 

č.j.: MUBlov 03280/2010 
 

5) prodej pozemků uzavření a znění kupní smlouvy mezi městem Blovice a p. K. H., 
bytem Seč , na prodej pozemků: parc.č. 918/9 o výměře 2352 m², parc.č. 876/6 díl „a“ 
o výměře 428 m², parc.č. 876/6 díl „b“ o výměře 13 m², parc.č. 876/6 díl „c“ o výměře 
18 m², parc.č. st. 1674 díl „g“ o výměře 12 m² a PK st. 207 o výměře 71 m², vše v obci 
a k.ú. Blovice, za cenu 40.730 Kč + související poplatky 

zodpovídá: odbor správní a vnitřních věcí, 
č.j.: MUBlov 03280/2010 

  
6) znovuzvolení přísedící Okresního soudu Plzeň-jih pí Zdeňky Vránkové, bytem, 

Blovice, pro další volební období 
zodpovídá: starosta, č.j.: MUBlov 02813/2010 

  
7) smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 3, 5, 7, 9 (pozemky vedené 

v zjednodušené evidenci – původní přídělový plán) v k.ú. Hradiště u Blovic, obec 
Blovice mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem 
Blovice 

zodpovídá: starosta, č.j.: MUBlov 01678/2010 
 
8) dodatek č. 1 k mandátní smlouvě ze dne 17.09.2009 mezi městem Blovice a firmou 

MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., se sídlem Národní 984/15, Praha 1 
zodpovídá: starosta 

 
9) plán příjmů a výdajů v bytovém a nebytovém hospodářství na rok 2010 

zodpovídá: místostarostka + TEBYT BTZ, s.r.o. 
 



10) změnu výše splátek hypotečního úvěru manželů D.  a J. S. za byt v ul. Americká , 
bytové družstvo „Blovice – družstvo“ na částku 1.858 Kč s účinností od března 2010 
na dobu do dubna 2023 

zodpovídá: finanční odbor 
 

11) ukončení členství města Blovice ve Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové 
hospodářství 

zodpovídá: místostarostka 
 

12) uzavření a znění smlouvy o dílo č. 2009711 mezi městem Blovice a společností 
PREOS-WEST a.s., se sídlem Luční 4, 301 00 Plzeň na akci „Objekt občanského 
vybavení, Štítov č.p. 54“  

zodpovídá: starosta 
 

13) snížení ceny za prodej stavebních parcel v lokalitě Hradiště II. na částku 849 Kč/m² 
(na základě předložené kalkulace) 

zodpovídá: ekonom + starosta, 
č.j.: MUBlov 03451/2010 

 
14) uzavření a znění smlouvy o dílo mezi městem Blovice a firmou ZEDSTAV s.r.o., se 

sídlem Luční 611, Blovice na akci „Pokládka zámkové dlažby Setecká ulice, Blovice“ 
za cenu 201.770 Kč vč. DPH 

zodpovídá: starosta 
 

15) cenový návrh pro výkon technického dozoru stavby „25 RD vč. komunikace + 
infrastruktury, Blovice – Hradiště“ panem Václavem Kirchnerem, bytem Lidická , 
Blovice, za cenu 150 tis. Kč 

zodpovídá: starosta, č.j.: MUBlov 03524/2010 
 
16) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4008/2009 uzavřené mezi městem Blovice a firmou 

SILBA – Elstav s.r.o., se sídlem Letkov 155, Plzeň na akci „Stavební úpravy objektu 
č.p. 78 v Blovicích – zkvalitnění občanské vybavenosti“ 

zodpovídá: starosta 
 

17) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 1/2009 uzavřené dne 27.03.2009 mezi městem Blovice 
a Ing. Tomášem Kostohryzem, Rubešova 23, Plzeň (změna sazby DPH) 

zodpovídá: starosta 
 
 
 

 
ZM bere na vědomí: 

 
18) zprávu starosty a místostarostky o jejich činnosti a o činnosti rady města 
 
 
 
 
 

ZM neschvaluje: 



 
 
19) protinávrh na snížení ceny za prodej stavebních parcel v lokalitě Hradiště II. na částku 

900 Kč/m² 
zodpovídá: ekonom + starosta, 

č.j.: MUBlov 03451/2010 
 
 
 

 
…………………………………. 

Jan Poduška, starosta města 
 
 

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

 
 
 

Ověřovatelé: 
 
 
 

………………………………… 
Mgr. Ivana Hrubá 

 
 

 
…………………………………. 

Miloslav Pilz 


