Zastupitelstvo města Blovice
Usnesení č. 03/10
z jednání zastupitelstva města konaného dne 28.4.2010
v zasedací místnosti radnice od 16.00 hodin

Usnesení obsahuje: 2 strany, body č. 1 - 14

ZM schvaluje:
1) ověřovatele zápisu a a zpravodaje
2) program jednání ZM včetně jeho změn
3) uzavření a znění kupní smlouvy mezi městem Blovice a p. J. M., Blovice na prodej
pozemku parc. č. 333 o výměře 1695 m2 v obci Blovice, k.ú. Hrad. Újezd ze cenu 8,Kč/m2, tedy celkem 13.560 Kč + související poplatky
zodpovídá : OSVV
č.j. 18638/2008
4) revokaci usnesení č. 05/09/7 ze dne 16.9.2009 o koupi pozemku parc. č. PK 406/2
( pozemek vedený ve zjednodušené evidenci ) o výměře 5081 m2 v obci Blovice, k.ú.
Hradiště u Blovice za cenu 80.000 Kč od pana M. Š. a paní J.J., Plzeň
zodpovídá : OSVV
č.j. 4983/2010
5) uzavření a znění kupní smlouvy mezi Sdružením sportovních svazů ČR a městem
Blovice na nákup budovy – objektu občanské vybavenosti č.p. 87 postavené na
pozemku parc. č. st. 141/3 v obci a k.ú. Blovice za cenu 600.000 Kč zaplacenou ve
třech splátkách v případě, že cena již zahrnuje DPH
zodpovídá : tajemník
č.j. 2565/2010
6) Dohodu o upřesnění pravidel tvorby ceny pro vodné a stočné na roky 2011 a 2012
mezi městem Blovice a 1. JVS a.s., se sídlem Severní 8/2264, České Budějovice, zast.
Ing. J. Heřmanem a Ing. M. Trnkou ( změna názvu společnosti na ČEVAK a.s. od
1.5.2010 )
zodpovídá : ekonom
č.j. 5343/210
7) Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu vodohospodářského majetku ve vlastnictví města
Blovice ze dne 28.5.2004 v platném znění mezi městem Blovice a 1. JVS a.s., se
sídlem Severní 8/2264, České Budějovice, zast. Ing. J. Heřmanem a Ing. M. Trnkou
( změna názvu společnosti na ČEVAK a.s. od 1.5.2010 )
zodpovídá : ekonom
č.j. 5343/2010

8) Aktualizaci 2010 Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací vypracovanou
spol. 1. JVS a.s.
zodpovídá : ekonom
č.j. 5343/2010
9) zaplacení faktury č. 41100091 firmě SILBA – Elstav s.r.o. za rekonstrukci vinárny
v objektu Lidového domu v Blovicích v částce 298.000 Kč včetně DPH
zodpovídá : ekonom
10) I. úpravu rozpočtu města Blovice na rok 2010 včetně rozpočtového výhledu
zodpovídá : ekonom
č.j. 5949/2010
11) Dodatek č. 2, jehož předmětem je posunutí termínu ukončení stavby, ke Smlouvě o
dílo č. 4008/2009 mezi městem Blovice a s firmou SILBA - Elstav, se sídlem Letkov
155, Plzeň, zast. Ing. J. Jirkou
zodpovídá : ekonom
12) Smlouvu o dílo na kompletní restaurování malířské výzdoby klenby včetně pásu
iluzivní římsy v horní části stěn v hrobní kapli v areálu kostela sv. Jana Evangelisty
v Blovicích , okr. Plzeň-jih mezi městem Blovice a p. Zdeňkem Novotným, akad.
mal., U Zvoničky 3/13, Praha 6 za cenu 250.000 Kč včetně DPH
zodpovídá : místostarostka

ZM bere na vědomí:
13) zprávu starosty a místostarostky o jejich činnosti a o činnosti rady města
14) zprávu pí Polívkové z RK Pubec o prodeji stavebních pozemků v Blovicích

Ověřovatelé:

…………………………………

………………………………..

Starosta:

………………………………….

