Město Blovice
Zastupitelstvo města Blovice
Usnesení č. 09/10
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.11.2010
v zasedací místnosti radnice od 16.00 hodin

Usnesení obsahuje: 2 strany, body č. 1 – 14

ZM schvaluje:
1) zpravodaje Ing. Fialu a ověřovatele zápisu Mgr. Hrubou a Mgr. Pavla
2) program zasedání v předloženém znění včetně navržených změn
3) znění a uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím p. J. P., bytem Štítov, a prodávajícím
městem Blovice, na pozemek parc.č. 516/16 o výměře 92 m2 v obci Blovice, k.ú.
Štítov u Blovic, vzniklý dle GP č. 123-46/2010
zodpovídá: odd. ERM, č.j.: MUBlov 11663/2010
4) výsledek hospodaření města Blovice za III. Q 2010
zodpovídá: ekonom, č.j.: MUBlov 14894/2010
5) IV. úpravu rozpočtu města Blovice na rok 2010 včetně rozpočtového výhledu do r.
2014
zodpovídá: ekonom, č.j.: MUBlov 14895/2010
6) znění a uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem městem Blovice a zhotovitelem
firmou STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, na dodávku stavby
„Dopravní infrastruktura pro výstavbu 25 RD“ za cenu 7.553.689 Kč včetně DPH
zodpovídá: starosta
7) zvolení paní Jany Alexyové zástupcem města v Mikroregionu Úslava a v občanském
sdružení MAS Aktivios
zodpovídá: odd. ERM, č.j.: MUBlov 11663/2010
8) výpověď mandátní smlouvy o zajištění správy domů, bytů a nebytových prostor
uzavřené dne 28.08.2003 mezi městem Blovice a firmou TEBYT – BTZ s.r.o.
zodpovídá: starosta
9) výpověď smlouvy o nájmech tepelných zařízení a souvisejících věcí uzavřené dne
28.08.2003 mezi městem Blovice a firmou TEBYT – BTZ s.r.o.
zodpovídá: starosta
10) zplnomocnění starosty města Jana Podušky k podpisům zástavních smluv na
prodávané pozemky pro výstavbu 25 RD Hradiště II. Jedná se o pozemky KN 278/35,
278/34, 278/33, 278/32, 278/24, 278/31, 278/30, 278/22, 278/29, 278/28, 278/27,

278/26, 278/25, 278/36, 278/37, 278/38, 278/39, 278/40, 278/41, 278/42, 278/43,
278/20, 278/44, 278/45, 278/46, vše v obci Blovice, k.ú. Hradiště u Blovic, dle
schválených podmínek Zastupitelstvem města Blovice
zodpovídá: starosta
11) Zastupitelstvo města Blovice schvaluje cenovou nabídku p. Petra Holubáře,
Studnařství, Chlumčany, na provedení prohloubení studen u nemovitostí čp. 86, čp.
66, čp. 61 a čp. 40 v Blovicích – Hradišti za cenu 100 tis. Kč bez DPH
zodpovídá: starosta
12) cenovou nabídku na zpracování energetického auditu budovy Lidového domu
společností ENVIROS, s.r.o. se sídlem Na Rovnosti 1, Praha 3 za cenu 62.400 Kč vč.
DPH
zodpovídá: starosta
13) Obecně závaznou vyhlášku města Blovice č. 5/2010, o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí
zodpovídá: tajemník, č.j.: MUBlov 16522/2010
14) delegování starosty města Jana Podušky do Výkonné rady svazku obcí Čistá Berounka
a jako druhého zástupce města (bez hlasovacího práva) Ing. Michala Hodka
zodpovídá: tajemník

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

……………………………………...
Jana Alexyová, místostarostka

…………………………………
Mgr. Ivana Hrubá, ověřovatel zápisu

………………………………….
Mgr. Vladimír Pavel, ověřovatel zápisu

