Zastupitelstvo města Blovice
Usnesení č. 07/09
z jednání zastupitelstva města konaného dne 16.12.2009
v zasedací místnosti radnice od 16.00 hodin

Usnesení obsahuje: 3 strany, body č. 1 – 21

ZM schvaluje:
1) ověřovatele zápisu p. Ing. Fialu a p. Bystřického a zpravodaje p. Pilze
2) program jednání ZM včetně jeho změn
3) uzavření a znění Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Blovice a firmou
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/4 na vedení kabelu NN přes
pozemky parc. č. PK 568 a parc. č. 568/1 v obci Blovice, k.ú. Hradiště u Blovic za
cenu 2.454 Kč včetně DPH
zodpovídá : odbor správní a vnitřních věcí
4) uzavření a znění kupní smlouvy mezi městem Blovice a manžely J.a D. S. oba trv. byt.
Blovice na prodej pozemku parc. č. 222/5 o výměře 45 m2 v obci a k.ú. Blovice za
cenu 100,- Kč/m2 + související poplatky
zodpovídá : odbor správní a vnitřních věcí
5) revokaci usnesení ZM č. 05/09/8 ze dne 16.9.2009
zodpovídá : odbor správní a vnitřních věcí
6) uzavření a znění kupní smlouvy mezi městem Blovice a p. K. H. trv. byt. Seč 336 01
Blovice na prodej pozemků : parc. č. 918/8 o výměře 2352 m2, parc. č. 876/6 díl „a“ o
výměře 436 m2, parc. č. 876/6 díl „b“ o výměře 13 m2, parc. č. 876/6 díl „c“ o výměře
18 m2 a parc. č. st. 1674 díl „g“ o výměře 12 m2 vše v obci a k.ú. Blovice za cenu
40.730,- Kč + související poplatky
zodpovídá : odbor správní a vnitřních věcí
7) návrh Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Blovice a městem Nepomuk na výkon
agendy městské policie
zodpovídá : tajemník
8) V. úpravu rozpočtu města včetně rozpočtového výhledu s navrženými změnami
zodpovídá : ekonom
9) navržená pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2010
zodpovídá : ekonom

10) Smlouvu o dílo č. 622/2009 mezi městem Blovice a firmou STAVMONTA spol.
s r.o., se sídlem Hřbitovní 33, Plzeň, zast. Ing. M. Leškou, jednatelem společnosti na
dodávku stavby „Technická infrastruktura pro výstavbu 25 RD“ za cenu 7 074 494
Kč + DPH včetně navrhované změny u ceny
zodpovídá : ekonom
11) Dodatek č. 1 ke stanovám Dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky
zodpovídá : ekonom
12) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1809 ze dne 25.3.2009 s firmou Stavební montáže
spol. s r.o., se sídlem Klatovská 7, Plzeň, zast. L. Melisem a cenou 24.099.276 Kč
včetně DPH
zodpovídá : ekonom
13) žádost p. V. Š., Komorno o souhlas s výstavbou rodinného domu na pozemku parc. č.
7/8 v k.ú. Komorno za podmínky, že stavebník na vlastní náklady vybuduje dopravní a
technickou infrastrukturu pro stavbu rodinného domu
zodpovídá : odbor stavební a dopravní
14) Smlouvu o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady mezi městem Blovice a
firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Rumunská 1, Praha 2,
provozovna Hankova 2759/14, Plzeň, zast. Dr. P. Hodeckem a Mgr. R. Mužíkem na
likvidaci separovaného odpadu na rok 2010 včetně navrhované změny v čl. VI odst. 2
písm. a) dané smlouvy
zodpovídá : místostarostka
15) uzavření a znění kupní smlouvy mezi městem Blovice a manžely L. a P. H. trv. Byt.
Blovice na prodej pozemku parc. č. 94/5 o výměře 78 m2 v obci a k.ú. Blovice za cenu
100 Kč/m2 + související poplatky
zodpovídá : odbor správní a vnitřních věcí
16) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Blovice a firmou GASSPO spol. s r.o. se
sídlem Domažlická 210, Klatovy, zast. p. B. Němcem na akci Plynofikace Blovice –
Luční ul.
zodpovídá : ekonom
17) předloženou aktualizaci plánu financování obnovy VaK
zodpovídá : ekonom
18) předloženou kalkulaci vodného a stočného na rok 2010 dle návrhu 1. JVS, a.s.
upravený ekonomem s pevnou složkou dle návrhu a pohyblivou složkou – vodné
42,69 Kč, stočné 19,62 Kč, celkem 62,31 Kč; cena stočného pro odpadní vody
z jiných zdrojů – 20,59 Kč ( ceny bez DPH )
zodpovídá : ekonom

ZM bere na vědomí:
19) zprávu starosty a místostarostky o jejich činnosti a o činnosti rady města
20) neuzavření dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru s KB, a.s. resp. nečerpání
navýšeného úvěru dle usnesení ZM ze dne 26.10.2009

ZM ukládá:
21) dále jednat o možnosti vybudování přechodu pro chodce na pozemní komunikaci
v prostoru vedle restaurace U Anglána
zodpovídá : starosta

Ověřovatelé:

…………………………………

………………………………..

Starosta:

………………………………….

