
 
Zastupitelstvo města Blovice 

Usnesení č. 06/09 
 
 
 

z jednání zastupitelstva města konaného dne 26.10.2009 
v zasedací místnosti radnice od 16.00 hodin 

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

 
 

ZM schvaluje: 
 
1) zpravodaje p. Václava Šneberka a ověřovatele zápisu pí Janu Alexyovou a Mgr. 

Vladimíra Pavla 
 

2) program jednání ZM včetně jeho změn 
 

3) uzavření a znění kupní smlouvy mezi městem Blovice a panem T. B., Plzeň, na prodej 
dílu „e“ pozemku parc.č. 869/1 (pozemek vedený v ZE) o výměře 53 m2 a dílu „f“ 
pozemku parc.č. 1476 díl 2 (pozemek vedený v ZE) o výměře 50 m2, sloučených 
geometrickým plánem do pozemku nově označeného parc.č. 869/7 o výměře 103 m2, 
vše v obci a k.ú. Blovice, za cenu 100 Kč/m2 + související poplatky 

zodpovídá: odbor správní a vnitřních věcí 
 

4) uzavření a znění smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Blovice a p. T. B., 
Plzeň, na věcné břemeno práva chůze a jízdy po části pozemků parc.č. 869/1 a parc.č. 
1476 díl 2 (oba vedené v ZE) v obci a k.ú. Blovice dle geometrického plánu 

zodpovídá: odbor správní a vnitřních věcí 
 

5) dodatek č. 1 ke zřizovací listině Městského kulturního střediska Lidový dům Blovice 
zodpovídá: ekonom 

 
6) dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní umělecké školy Blovice, okres Plzeň-jih 

zodpovídá: oddělení kultury a památkové péče 
 

7) dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domu dětí a mládeže Blovice, okres Plzeň-jih 
zodpovídá: oddělení kultury a památkové péče 

 
8) dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Blovice, okres Plzeň-jih 

zodpovídá: oddělení kultury a památkové péče 
 

9) dodatek č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy Blovice, okres Plzeň-jih 
zodpovídá: oddělení kultury a památkové péče 

 



10) obecně závaznou vyhlášku (včetně předložených změn), kterou se upravují pravidla 
pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Blovice a vymezují se prostory pro 
volné pobíhání psů, pohyb psů na veřejném prostranství 

zodpovídá: tajemník 
    

11) IV. úpravu rozpočtu města na rok 2009 včetně rozpočtového výhledu na r. 2009 - 
2013 

zodpovídá: ekonom, č.j.: MUBlov 15821/09 
 

12) smlouvu o dílo č. 1000034 mezi městem Blovice a Západočeskými komunálními 
službami, a.s., Koterovská 522, Plzeň, zastoupenou Mgr. Pavlem Thurnwaldem, na 
vývoz směsného komunálního odpadu na rok 2010 

zodpovídá: starosta 
 

13) smlouvu č. 5262/2009 o výhradním zprostředkování prodeje nemovitosti mezi městem 
Blovice a Realitní kanceláří Pubec, s.r.o. pro prodej stavebních pozemků v lokalitě 
Hradiště II. 

zodpovídá: ekonom + starosta 
 

14) navýšení limitu revolvingového do výše 7,5 mil. Kč a zajištění této pohledávky 
blankosměnkou ve výši 7,5 mil. Kč, a to na období do 31.12.2009, na základě 
Smlouvy o revolvingovém úvěru a Smlouvy o zajištění blankosměnkou ze dne 
22.07.2009 mezi Komerční bankou, a.s. a městem Blovice 

zodpovídá: ekonom, č.j.: MUBlov 15822/09 
 

15) předčasnou úhradu faktury č. 3190428 firmě SILBA – Elstav s.r.o. na akci „Stavební 
úpravy objektu čp. 78 v Blovicích“ ve výši 5.820.387 Kč vč. DPH 

zodpovídá: ekonom, č.j.: MUBlov 15824/09 
 

 
 

ZM bere na vědomí: 
 

16) zprávu starosty o jeho činnosti a o činnosti rady města 
 
17) informace o nevýhodnosti zřizování fotovoltaických elektráren 

 
 
 

ZM neschvaluje: 
 

18) protinávrh nepřijmout obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví závazné 
podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a 
kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném 
k zajištění veřejného pořádku 

zodpovídá: tajemník 
 



19) návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví závazné podmínky pro pořádání, 
průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně 
tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 

zodpovídá: tajemník 
 

 
 

Ověřovatelé: 
 
 
………………………………… 
Jana Alexyová 
 
 
……………………………….. 
Mgr. Vladimír Pavel 
 
 
 
 
Starosta: 
 
 
…………………………………. 
Jan Poduška 


