
Zastupitelstvo města Blovice 
Usnesení č. 05/09 

 

z jednání zastupitelstva města konaného dne 16.9.2009 
v zasedací místnosti radnice od 16.00 hodin 

 
 
 
Usnesení obsahuje: 3 strany, body č. 1-24 

 
ZM schvaluje: 

 
1) ověřovatele zápisu  pí Hrubou a pí Milfortovou a zpravodaje p. Skřivana  

 
2) program jednání ZM včetně jeho změn 

 
3) III. úpravu rozpočtu města včetně rozpočtového výhledu obsahující doplnění o částku 

60.000 Kč pro Sokol Blovice a navýšení výdajů na lesy o částku 440.000 Kč  
zodpovídá : ekonom 

 
4) uzavření a znění kupní smlouvy mezi městem Blovice a Římskokatolickou farností 

Blovice na koupi pozemku parc. č. PK 833/1 ( pozemek vedený ve zjednodušené 
evidenci – původ pozemkový katastr ) o výměře 9953 m2  v obci a k.ú. Blovice za 
cenu 126.010,- Kč   

zodpovídá : OSaVV 
 

5) uzavření a znění kupní smlouvy mezi městem Blovice a pí J. Č., trv. byt. Malšice  na 
kupi pozemku parc. č. KN 415/2 o výměře 14282 m2  v obci Blovice, k.ú. Štítov u 
Blovic za cenu 125.000,- Kč 

zodpovídá : OSaVV 
 

6) uzavření a znění kupní smlouvy mezi městem Blovice a pí D. M. na koupi pozemku 
parc. č. PK 548/2 ( pozemek vedený ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový 
katastr ) o výměře 8596 m2 v obci a k.ú. Blovice za cenu 125.240,- Kč  + související 
poplatky 

zodpovídá : OSaVV 
 

7) uzavření a znění kupní smlouvy mezi městem Blovice a pí J. J. byt. Plzeň a p. V. Š. 
byt. Plzeň na koupi pozemku parc. č. Pk 406/2 ( pozemek vedený ve zjednodušené 
evidenci ) o výměře 5081 m2 v obci Blovice, k.ú. Hradiště u Blovic za cenu 80.000,- 
Kč   

zodpovídá : OSaVV 
 

8) uzavření a znění kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 918/8 o výměře 2352 m2,  

parc. č. 876/6 díl „a“ o výměře 436 m2 a parc. č. st. 1674 díl „g“ o výměře 12 m2  vše 
v obci a k.ú. Blovice mezi městem Blovice p. K. H. trv. byt. Seč za cenu 40.730,- Kč 
+ související poplatky 

zodpovídá : OSaVV 
 



9) uzavření a znění kupní smlouvy na koupi pozemku parc. č. 863/1 ( pozemek vedený 
ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr ) o výměře 6870 m2  v obci a 
k.ú. Blovice od p. K. H. byt. Seč  za cenu 40.730,- Kč + související poplatky    

zodpovídá : OSaVV 
 

10) uzavření a znění kupní smlouvy mezi městem Blovice a p. F. B. byt. Vlčice  na prodej 
pozemku parc. č. 406/21 o výměře 1520 m2  v obci Blovice, k.ú.Vlčice u Blovic za 
cenu 30,- Kč/m2 + související poplatky 

zodpovídá : OSaVV 
 

11) uzavření a znění kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. st. 1673 díl „a“ o výměře 
9 m2 v obci a k.ú. Blovice mezi městem Blovice a p. J. Š. byt. Blovice za cenu 100,- 
Kč/m2 + související poplatky   

zodpovídá : OSaVV 
 

12) uzavření a znění kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. st. 1524 o výměře 4 m2  
v obci a k.ú. Blovice mezi městem Blovice a p. P. K. byt. Blovice za cenu 100,- Kč/m2 

+ související poplatky 
zodpovídá : OSaVV 

 
13) uzavření a znění kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. st. 749/5 o výměře 23 m2  

v obci a k.ú. Blovice mezi městem Blovice a manželi. M. a I. S.oba trv. byt. Plzeň za 
cenu 100,- Kč/m2 + související poplatky   

zodpovídá : OSaVV 
 

14) uzavření a znění darovací smlouvy mezi městem Blovice a TJ Sokol Blovice, zast. p. 
Jiřím Vokurkou – starostou a p. F. Horníkem – jednatelem na darování pozemků parc. 
č. 206/28 o výměře 22 m2 a parc. č. 206/29 o výměře 266 m2  v obci a k.ú. Blovice 

zodpovídá: OSaVV 
 

15) uzavření s znění Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Blovice a firmou 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/4 zast. p. Sýkorou na vzdušné 
vedení NN přes pozemek parc. č. 150 v obci Blovice, k.ú. Komorno za cenu 595,- Kč 
včetně DPH   

zodpovídá : OSaVV 
 

16) uzavření a znění Smlouvy o zhotovení zakázky  Manažer projektu „ Stavební úpravy  
č.p. 78 v Blovicích – zkvalitnění občanské vybavenosti „ mezi městem Blovice a 
Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje zast. p. Ing. F. Uhlíkem, ředitelem 
se sídlem Riegrova 1, Plzeň na výkon činnosti manažera projektu Stavební úpravy č.p. 
78 v Blovicích – zkvalitnění vybavenosti za cenu 150.000,- Kč + 19% DPH 

zodpovídá : ekonom 
 

17) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1298108 mezi městem Blovice a firmou Aqua 
Procon s.r.o. zast. Ing. J. Šebkem, se sídlem Palackého 12, Brno o navýšení ceny na 
celkovou částku 658.248,5 Kč včetně DPH 

zodpovídá : ekonom 
 
 
 



18) Smlouvu o dílo mezi městem Blovice a firmou GASSPO s.r.o. na zhotovení díla         
„ Plynofikace Blovice- Luční ulice „ za cenu 2.996.347,- Kč včetně DPH 

zodpovídá : ekonom 
 

19) záměr p. M. M. trv. byt. Plzeň vybudovat v k.ú. Hradišťský Újezd na pozemcích parc. 
č. 242, 300, 301/1, 301/2 výrobnu elektrické energie – FVE a zařazení záměru do 
nového územního plánu s tím, že záměr výstavby musí projít všemi dotčenými orgány 
v rámci schvalovacího řízení 

zodpovídá : starosta 
 

20) uzavření Mandátní smlouvy „Úprava provozní smlouvy města Blovice„ s firmou 
MOTT MACDONALD Praha s.r.o. zast. Ing. J. Petrákem se sídlem Národní 984/15, 
Praha s podmínkou zakotvení max. počtu hodin na 80 do čl. III – Platební podmínky – 
bod 1 a se změnou u podpisů obou účastníků smlouvy 

zodpovídá : ekonom 
 

21) záměr získat pozemky o velikosti cca 5 ha pro průmyslovou zónu do majetku města 
odkoupením od státu – správa – Pozemkový fond ČR prostřednictvím agentury 
CzechInwest a zapracování zbytkové severní části plochy pro výrobu do plochy pro 
bydlení v novém územním plánu a převod západní plochy rezerv do ploch výroby 
návrhu nového územního plánu 

zodpovídá : OERM 
 
 

 
ZM bere na vědomí: 

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

 
23) zprávu p. Šneberka o stavu veřejné zeleně v městě Blovice 

 
24) zprávu kontrolního výboru č. 01/2009 

 
 
 

 
Ověřovatelé: 
 
 
………………………………… 
 
 
 
……………………………….. 
 
 
Starosta: 
 
 
…………………………………. 


