
Zastupitelstvo města Blovice 
Usnesení č. 04/09 

 
 

z jednání zastupitelstva města konaného dne 15.07.2009 
v zasedací místnosti radnice od 16.00 hodin 

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

 
 

ZM schvaluje: 
 
1) zapisovatelku pí Milotovou, zpravodaje Ing. Milfortovou a ověřovatele zápisu pí 

Alexyovou a p. Krále 
 

2) program jednání ZM včetně navržených změn 
 

3) uzavření a znění kupní smlouvy mezi městem Blovice a Sportovním klubem „Vodní 
sporty Blovice“, Masarykovo nám. 100, Blovice, zastoupeným předsedou Pavlem 
Polívkou, na prodej pozemku parc. č. st. 1411 o výměře 23 m2 (zastavěná plocha) 
v obci a k.ú. Blovice za cenu 100 Kč/m² + související poplatky 

zodpovídá: odbor vnitřních věcí 
 

4) uzavření a znění smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-0001149/005 mezi 
městem Blovice a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, na zřízení 
a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 34/1 a 304 v obci 
Blovice, k.ú. Hradišťský Újezd včetně změny v článku V. smlouvy (finanční náhrada 
ve výši 1.500 Kč bez DPH) 

zodpovídá: starosta 
 

5) vnitřní směrnici č. 3/2009 „Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické 
právo města Blovice k věcem nemovitým“ včetně přílohy č. 1 – sazebník úhrad pro 
zpoplatnění věcných břemen 

zodpovídá: starosta + ekonom 
 

6) smlouvu o dílo č. 5/2009 mezi městem Blovice a firmou ROYAL TECH s.r.o., 
Fáblovka 404, Pardubice, na stavební práce na akci „Rekonstrukce povrchu tělocvičny 
ZŠ Blovice“ za cenu 866.000,49 Kč včetně DPH s termínem dokončení akce 
14.09.2009 

zodpovídá: starosta 
 

7) smlouvu mandátní o obstarání záležitostí investora č. 062009 mezi městem Blovice a 
firmou Adestik s.r.o., Vrhaveč 99, Klatovy, na akci „Stavební úpravy objektu č.p. 78 
v Blovicích – zkvalitnění občanské vybavenosti“ – výkon autorského dozoru 
projektanta za cenu 99.960 Kč včetně DPH 

zodpovídá: starosta 
 

8) II. úpravu rozpočtu města Blovice na rok 2009 včetně rozpočtového výhledu 
zodpovídá: ekonom, č.j. 8422/09 



 
9) uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru mezi městem Blovice a Komerční 

bankou,a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33/969, s platností max. 12 měsíců dle 
Návrhu Smlouvy o úvěru vč. obecných úvěrových podmínek a zajištění a podmínky 
zajištění tohoto úvěru v rozsahu Návrhu smlouvy o poskytnutí zajištění s ujednáním o 
vystavení vlastní krycí blankosměnky 

zodpovídá: ekonom 
 

10) dofinancování akce „TJ Sokol Blovice – rekonstrukce sportovního areálu v Blovicích“ 
ve výši 2.273.000 Kč včetně DPH z rozpočtu města Blovice na rok 2010; finanční 
prostředky budou poskytnuty na účet TJ Sokol Blovice, která je investorem akce 

zodpovídá: starosta 
 

11) pořadí výběrového řízení na akci „Stavební úpravy objektu čp. 78 v Blovicích – 
zkvalitnění občanské vybavenosti“ 

zodpovídá: starosta 
 

12) návrh smlouvy o dílo na dodávku stavby „Stavební úpravy objektu čp. 78 v Blovicích 
– zkvalitnění občanské vybavenosti“ mezi městem Blovice a firmou SILBA – Elstav 
s.r.o., Letkov 155, Plzeň, za cenu 11.689.148,70 Kč včetně DPH 

zodpovídá: starosta 
 

13) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1809 na dodávku stavby „Rekonstrukce polikliniky 
ve městě Blovice“ mezi městem Blovice a firmou STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s 
r.o., Klatovská 7, Plzeň, za cenu 2.846.923 Kč včetně DPH; celková cena stavby činí 
23.670.425 Kč 

zodpovídá: starosta 
 

14) smlouvu mandátní č. 082009 o obstarání záležitostí investora na výkon technického 
dozoru stavby „Stavební úpravy objektu č.p. 78 v Blovicích – zkvalitnění občanské 
vybavenosti“ mezi městem Blovice a firmou Adestik s.r.o., Vrhaveč 99, Klatovy, za 
cenu 339.150 Kč včetně DPH 

zodpovídá: starosta 
 

15) s účinností od 01.09.2009 u své příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Blovice, 
okres Plzeň-jih, IČ: 699 79 375 se sídlem Tyršova 807, 336 01 Blovice zřízení 
odloučeného pracoviště, tj. rozšíření místa dalšího poskytovaného vzdělávání, a to ve 
Spáleném Poříčí v ulici Tyršova čp. 31 

zodpovídá: oddělení školství a pam. péče  
 

 
 

ZM bere na vědomí: 
 

16) zprávu starosty a místostarostky o jejich činnosti a o činnosti rady města 
 
17) výhledovou rozvahu „Vývoj natality v Blovicích v následujících letech“ 

 
18) zprávu o realizaci výkonu veřejné služby v Blovicích v souladu se zákonem o hmotné 

nouzi 



 
19) zprávu o provedeném průzkumu vyřazených septiků ve vnitrobloku ul. 5.května 

firmou 1.JVS, a.s., České Budějovice 
 

 
 

Ověřovatelé: 
 
 
………………………………… 
Jana Alexyová 
 
 
……………………………….. 
Pavel Král 
 
 
 
Starosta: 
 
 
…………………………………. 
Jan Poduška 


