Zastupitelstvo města Blovice
Usnesení č. 03/09
z jednání zastupitelstva města konaného dne 20.5.2009
v zasedací místnosti radnice od 16.00 hodin

Usnesení obsahuje:4 strany, body č. 1 – 27

ZM schvaluje:
1) ověřovatele zápisu p. Zelenku, p. Krále a p. Šneberka a zpravodaje pí Alexyovou
2) program jednání ZM včetně jeho změn
3) uzavření a znění kupní smlouvy uzavřené mezi městem Blovice a manžely J. a B. P.,
Blovice na prodej pozemku parc. č. 299/54 o výměře 120 m² v obci a k.ú. Blovice za
cenu 100,- Kč/m² + související poplatky
zodpovídá : OSaVV
4) uzavření a znění kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 436/50 o výměře 13 m²
v obci a k.ú. Blovice p. Ing. M. B. Blovice za cenu 100,- Kč/m² + související poplatky
zodpovídá : OSaVV
5) uzavření a znění Smlouvy o zřízení věcného břemene na akci Blovice – Setecká, p.
Kepka – přípojka do 50 m na pozemku parc. č. 1421/2 v obci a k.ú. Blovice mezi
městem Blovice a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, zast. spol. JH Projekt
s.r.o., Národních mučedníků 196, Klatovy za jednorázovou úhradu 500,- Kč
zodpovídá : OSaVV
6) prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. st. 1449 o výměře 67 m² a
pozemek parc. č. st. 632 o výměře 57 m² vše v obci a k.ú. Blovice společnosti ČEZ
Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín za celkovou cenu 12.400,- Kč
zodpovídá : OSaVV
7) prodej a uzavření kupní smlouvy na budovu vysokotlaké regulační stanice plynu (
budovy bez č.p. ) umístěné na pozemku parc. č. 692/2 v obci Blovice, k.ú. Vlčice u
Blovic
zodpovídá : OSaVV

8) prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. st. 174 o výměře 7 m², pozemek
parc. č. 692/7 o výměře 56 m² a pozemek parc. č. 692/8 o výměře 6 m² v obci Blovice,
k.ú. Vlčice u Blovice distribuční společnosti ZPČ Net s.r.o., se sídlem E. Beneše
2439/70 – 2438/72, Plzeň za cenu celkem 7.500,- Kč
zodpovídá : OSaVV

9) výsledek poptávkového řízení na předfinancování dotace na akci „ Rekonstrukce
polikliniky ve městě Blovice „
zodpovídá : ekonom
10) návrh smlouvy o poskytnutí úvěru mezi městem Blovice a Komerční bankou, a.s. se
sídlem Na Příkopě 33, č.p. 969, Praha 1 na poskytnutí úvěru v celkové výši
23.250.000,- Kč se splatností 12 měsíců na akci „ Rekonstrukce polikliniky ve městě
Blovice „
zodpovídá : ekonom
11) závěrečný účet města Blovice za rok 2008 bez výhrad
zodpovídá : ekonom
12) závěrečný účet za r. 2008 – výsledek hospodaření příspěvkových organizací města
Blovice za r. 2008 a převedení hospodářského výsledku dle návrhu
zodpovídá : ekonom
13) I. úpravu rozpočtu města Blovice na r. 2009
zodpovídá : ekonom
14) Nabídku na poskytovatele přezkumu hospodaření obcí firmy HZ Plzeň s.r.o.,
Nepomucká 10, Plzeň za cenu 119.000,- Kč včetně DPH
zodpovídá : ekonom
15) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu vodohospodářského majetku ve vlastnictví města
Blovice mezi městem Blovice a firmou 1. JVS a.s., se sídlem Severní 8/2264, České
Budějovice
zodpovídá : ekonom
16) výsledek poptávkového řízení na akci „ Oživení vnitrobloku – ulice 5. května,
Blovice „
zodpovídá : ekonom
17) návrh smlouvy o dílo mezi městem Blovice a firmou Tomovy parky s.r.o., se sídlem
Karlovice, Radvánovice 11, Turnov na akci „ Oživení vnitrobloku – ulice 5. května,
Blovice „ za cenu 319.987,- Kč včetně DPH
zodpovídá : ekonom
18) výsledek poptávkového řízení na akci „ Oprava hrobky Kolowratů – I. etapa „
zodpovídá : ekonom

19) návrh smlouvy o dílo mezi městem Blovice a firmou PEGISAN s.r.o. se sídlem
K Merfánům 47, Plzeň na akci „ Hrobka u kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích „
za cenu 355.785,- Kč včetně DPH
zodpovídá : ekonom
20) výsledek poptávkového řízení na akci „ MŠ Družstevní 749, Blovice – Projekt úspory
energie „
zodpovídá : ekonom

21) návrh smlouvy o dílo mezi městem Blovice a firmou ZEDSTAV s.r.o. se sídlem
Luční 611, Blovice na akci „ MŠ Družstevní 749, Blovice, projekt úspory energie „ za
cenu 4.398.685,- Kč
zodpovídá : ekonom
22) Smlouvu o dílo č. 0943016 mezi městem Blovice a firmou GeoVision, s.r.o, se sídlem
Chodovická 472, Praha 9, reg. Pracoviště Částkova 73, Plzeň na zhotovení díla : Plán
ÚSES na správním území města Blovice ( celková plocha 2893 ha ) včetně prověření
návazností do sousedních území za cenu 61.404,- Kč včetně DPH
zodpovídá : OSD
23) žádost p. J. Z. a pí J. D. o realizaci fotovoltaické elektrárny a souhlasí se záměrem
umístit fotovoltaické panely na pozemku v areálu bývalého ČSAD Blovice, Na Dubí
563
zodpovídá : starosta

ZM bere na vědomí:
24) zprávu starosty a místostarostky o jejich činnosti a o činnosti rady města
25) výsledek hospodaření města Blovice za 4/2009

ZM ukládá:
26) prozkoumat vyřazené septiky v ul. 5. května ve vnitrobloku firmou 1. JVS České
Budějovice
zodpovídá : starosta
27) vypracovat demografickou studii v souvislosti s umísťováním dětí do MŠ
zodpovídá : tajemník

Ověřovatelé:

…………………………………

………………………………..
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Starosta:

………………………………….

