
Zastupitelstvo města Blovice 
Usnesení č. 07/10 

 

z jednání zastupitelstva města konaného dne 14.09.2010 
v zasedací místnosti radnice od 16.00 hodin 

 
 
Usnesení obsahuje: 3 strany, body č. 1 - 17 

 
ZM schvaluje: 

 
1) ověřovatele zápisu p. Plojhara a pí Alexyovou a zpravodaje p. Bystřického 

 
2) program jednání ZM včetně jeho změny 

 
3) uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc.č. 206/12 o výměře 734 m2, parc.č. 

206/29 o výměře 96 m2, stp.č. 336 o výměře 44 m2, stp.č. 1547/1 o výměře 170 m2, 
stp.č. 1547/2 o výměře 503 m2, budovy bez čp. postavené na pozemku parc.č. st. 336 a 
rozestavěné stavby postavené na pozemcích parc.č.st. 1547/1 a 1547/2, vše v obci a 
k.ú. Blovice firmě EXPO, IGC Group, s.r.o., IČ: 18240160, se sídlem Tržní 818 
Blovice, za cenu 1 Kč + související poplatky 

zodpovídá: odbor správní a vnitřních věcí, 
č.j.: 05515/2010 

 
4) prodej bytu 575/2 v přízemí budovy čp. 575, 576 v Husově ul., Blovice, p. I. R., 

Blovice, za cenu 840.000 Kč + související poplatky a zároveň uzavření smlouvy o 
úplatném převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu ke 
společným částem domu a pozemkům na byt č. 575/2 v přízemí budovy čp. 575, 576 
v Husově ul., Blovice, mezi městem Blovice a p. I. R., Blovice, za cenu 840.000 Kč + 
související poplatky 

zodpovídá: odbor správní a vnitřních věcí, 
č.j.: 11253/2010 
 

5) výši prodejní ceny pozemků v ul. Pod Tratí za cenu 10 Kč/m2 + související poplatky 
zodpovídá: oddělení ekonomické a rozvoje města, 
č.j.: 12927/2010 
 

6) znění a uzavření kupní smlouvy na koupi pozemků GP parc.č. 289/3, 289/4 a 289/5, 
vše v obci Blovice, k.ú. Hradiště u Blovic, LV 3, od Státního statku Jeneč, s.p. 
v likvidaci, IČ: 00016918 do majetku města za cenu dle znaleckého posudku 8.340 Kč 

zodpovídá: oddělení ekonomické a rozvoje města, 
č.j.: 12892/2010 
 

7) znění a uzavření kupní smlouvy č. 293/10/KS/9410001008 na převod plynárenského 
zařízení včetně všech součástí a příslušenství  v Luční ulici mezi městem Blovice a 
společností RWE GasNet, s.r.o., zastoupenou Ing. Mgr. Miroslavem Rottnerem, 
Ph.D., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 za cenu 776.000 
Kč + DPH 

zodpovídá: oddělení ekonomické a rozvoje města 
č.j.:  12897/2010 



 
8) aktualizovaný plán investic na rok 2011 a aktualizovaný plán financování obnovy na 

období 2008- 2018 předložený firmou ČEVAK, a.s. 
zodpovídá: oddělení ekonomické a rozvoje města 
č.j.: 09922/2010 

 
9) výsledek hospodaření města Blovice za I. pololetí roku 2010 

zodpovídá: ekonom, č.j.: 10722/2010 
 
10) III. úpravu rozpočtu města Blovice včetně rozpočtového výhledu 2010 – 2014 

zodpovídá: ekonom, č.j.: 11925/2010 
  

11) znění a uzavření kupní smlouvy mezi kupujícími manž. L. a J. P., Blovice a 
prodávajícím městem Blovice na pozemek parc.č. 292/76 o výměře 154 m2 v obci 
Blovice, k.ú. Hradiště u Blovic, vzniklý dle GP č. 290-37/2010 za cenu 50 Kč/m2 + 
související poplatky 

zodpovídá: oddělení ekonomické a rozvoje města, 
č.j.: 12884/2010 

 
12) schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi kupujícími manž. R. a L. K., Blovice a 

prodávajícím městem Blovice, na pozemek parc.č. 292/77 o výměře 208 m² v obci 
Blovice, k.ú. Hradiště u Blovic, vzniklý dle GP č. 290-37/2010, za cenu 50 Kč/m2 + 
související poplatky 

zodpovídá: oddělení ekonomické a rozvoje města,  
č.j.: 12877/2010 
 

13) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 622/2010 mezi městem Blovice a firmou 
STAVMONTA spol. s r.o. se sídlem Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň, zastoupenou Ing. 
Milanem Leškou, na dodávku stavby „Technická infrastruktura pro výstavbu 25 RD“  
týkající se navýšení ceny o 1.767.956 Kč bez DPH 

zodpovídá: ekonom, č.j.: 12573/2010 
 

14) Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010, kterou se stanoví, že území města Blovice je 
částí společného školského obvodu základní školy zřízené městem Blovice 

zodpovídá: oddělení školství a památkové péče, 
č.j.: 11836/2010 

 
 
 
 

ZM bere na vědomí: 
 

15) zprávu starosty o jeho činnosti a o činnosti rady města 
 
16) zápis finančního výboru města Blovice ze dne 11.09.2010 

 
 

 
 



ZM ukládá: 
 
17) do 30.09.2010 svolat jednání zástupců Plzeňského kraje za přítomnosti zástupců 

Gymnázia Blovice o možnostech financování provozu gymnázia 
zodpovídá: starosta 

 
 
 

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

 
 

 
……………………………………... 

Jana Alexyová, místostarostka, ověřovatel zápisu 
 
 
 

………………………………… 
Bohuslav Plojhar, ověřovatel 

 
 


