Zastupitelstvo města Blovice
Usnesení č. 06/10
z jednání zastupitelstva města konaného dne 24.06.2010
v zasedací místnosti radnice od 16.00 hodin

Usnesení obsahuje: 3 strany, body č. 1 - 22

ZM schvaluje:
1) ověřovatele zápisu p. Kopala a p. Pilze a zpravodaje p. Bystřického
2) program jednání ZM včetně jeho změn
3) uzavření a znění kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 881/4 o výměře 105 m2
v obci a k.ú. Blovice Pionýrské skupině Starý Plzenec, ul. Pionýrů 838, Starý Plzenec,
za cenu 100 Kč/m2 + související poplatky
zodpovídá: odbor správní a vnitřních věcí,
č.j.: MUBlov 05824/10
4) znění a uzavření dohody o narovnání vlastnických práv k pozemku parc.č. 145/3 o
výměře 97 m2 v obci Blovice, k.ú. Komorno, mezi městem Blovice a paní A. Š.
Komorno
zodpovídá: odd. ERM, č.j.: MUBlov 09100/10
5) znění a uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku st. parc. č. 1655 o výměře 15 m2
v obci a k.ú. Blovice paní D.L.Blovice, paní J.K., Zahrádka a panu K.Š., Blovice,
každému o velikosti 1/3 z celku, a to za cenu 100 Kč/m2 + související poplatky
zodpovídá: odd. ERM, č.j.: MUBlov 09140/10
6) znění a uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícími p. K. K. a pí V. K., oba bytem
Zdemyslice a kupujícím městem Blovice na pozemek parc. č. 292/73 o výměře 32 m2
v obci Blovice, k.ú. Hradiště u Blovic (pozemek vzniklý dle GP č. 289-85/2010) za
cenu 600 Kč/m2
zodpovídá: odd. ERM, č.j.: MUBlov 09119/10
7) bezúplatný převod pozemků KN parc. č. 118/1 a parc. č. 141/4 v k.ú. Komorno a
pozemků PK parc. č. 572/1 a parc. č. 572/2 v k.ú. Hradiště u Blovic od České
republiky - Úřadu pro zastupování státní ve věcech majetkových do majetku města
zodpovídá: odd. ERM, č.j.: MUBlov 09153/10
8) smlouvy uzavřené mezi Správou a údržbou silnic Starý Plzenec, Riegrova 533, Starý
Plzenec, zastoupenou Ing. Jaromírou Škublovou, a městem Blovice, o spolupráci
s cílem koordinace činností při realizaci projektu „II/117 Průtah Blovice, Husova
ulice“ a o spolupráci při výběru zhotovitele formou výběrového řízení na uvedenou
akci
zodpovídá: starosta

9) přistoupení města Blovice k projektu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj“ a souhlas se
spoluprací s Plzeňským krajem v této oblasti
zodpovídá: tajemník
10) stanovení počtu členů Zastupitelstva města Blovice pro následující volební období na
počet 15 zastupitelů
zodpovídá: tajemník + starosta
11) přijetí krátkodobého úvěru d České spořitelny, a.s. do výše 5 mil. Kč na financování
výdajů v souvislosti s projektem „Stavební úpravy objektu čp. 78 v Blovicích,
zkvalitnění občanské vybavenosti“ na základě návrhu smlouvy o úvěru č. 0103049499
mezi Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4 a městem
Blovice a zajištění tohoto úvěru ve formě blankosměnky na základě návrhu smlouvy o
vyplňovacím právu směnečném č. 0103049499-S1 mezi Českou spořitelnou, a.s., se
sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4 a městem Blovice
zodpovídá: ekonom, č.j: MUBlov 09047/10
12) závěrečný účet města Blovice za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města Blovice za rok 2009 bez výhrad
zodpovídá: ekonom + starosta,
č.j.: MUBlov 08643/10
13) v rámci závěrečného účtu města Blovice za rok 2009 výsledky hospodaření
příspěvkových organizací města Blovice za rok 2009 a čerpání hospodářských
výsledků do (z) fondu rezerv dle návrhu
zodpovídá: ekonom + starosta,
č.j.: MUBlov 08643/10
14) smlouvu o přezkoumání hospodaření města Blovice mezi společností HZ Plzeň, spol.
s r.o., Nepomucká 10, Plzeň, zastoupenou Ing. Michaelem Ledvinou, a městem
Blovice, na dobu neurčitou za cenu 100 tis. Kč + DPH
zodpovídá: ekonom
15) návrh II. úpravy rozpočtu města Blovice včetně rozpočtového výhledu 2010 – 2014
zodpovídá: ekonom, č.j. MUBlov 08642/10
16) podání žádosti Ministerstvu zemědělství ČR, Pozemkovému úřadu Plzeň-jih, o
provedení komplexních pozemkových úprav v k.ú.. Hradiště u Blovic
zodpovídá: odbor stavební a dopravní,
č.j.: MUBlov 09128/10
17) přijetí revolvingového úvěru do výše 3 mil. Kč od Komerční banky, a.s. na období od
15.07.2010 do 14.07.2011 na základě návrhu Smlouvy o revolvingovém úvěru reg. č.
7270010200158 mezi Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp.
969, PSČ 114 07 a městem Blovice a zajištění tohoto úvěru blankosměnkou mezi
Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 a
městem Blovice
zodpovídá: ekonom, č.j. MUBlov 09353/10

18) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností EXPO IGC GROUP, s.r.o., Tržní 818,
Blovice, zastoupenou M. Sýkorou, týkající se projektu ROP „Stavební úpravy objektu
čp. 78 v Blovicích, zkvalitnění občanské vybavenosti“ na posunutí termínu dokončení
díla na 30.06.2010
zodpovídá: ekonom, č.j.: MUBlov 09389/10
19) smlouvu o dílo mezi městem Blovice a Ing. Stanislavem Janským, Na Průhonu 12,
Plzeň, na vypracování lesního hospodářského plánu za cenu 135 tis. Kč + DPH
zodpovídá: ekonom, č.j.: MUBlov 09383/10
20) záměr bezúplatného převodu pozemků do majetku města od České republiky – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových: parc.č. 235/5 v k.ú. Hradišťská Lhotka;
parc. č. 97/3 v k.ú. Blovice; část parc.č. 546/4, část parc. č. 553/2, parc. č. 559/2,
parc.č. 560/4 a parc.č. 571, vše v k.ú. Hradiště u Blovic; parc. č. 853/12, parc.č.
853/18, parc.č. 856/9, část parc.č. 875/1, parc.č. 572/2, část parc.č. 875/6, parc.č.
875/7, parc.č. 875/39 a parc.č. 878/18, vše v k.ú. Vlčice u Blovic
zodpovídá: odd. ERM, č.j.: MUBlov 095/73/10

ZM bere na vědomí:
21) zprávu starosty o jeho činnosti a o činnosti rady města
22) zprávu kontrolního výboru ze dne 24.02.2010

………………………………….
Jan Poduška, starosta města

……………………………………...
Bc. Robert Zelenka, radní

Ověřovatelé:

…………………………………
Miloslav Pilz

………………………………….
Bc. Vladimír Kopal

