Město Blovice
Zastupitelstvo města Blovice

Zápis č. 10/2010
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.12.2010
v zasedací místnosti radnice od 16.00 hodin

Usnesení obsahuje: 4 strany, body č. 1 - 22

ZM schvaluje:
1) zpravodaje p. Vlacha a ověřovatele zápisu pí Šroubkovou a pí Šustrovou
2) program zasedání v předloženém znění včetně navržených změn
3) uzavření a znění kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 1580 o výměře 223 m2,
parc. č. 1581 o výměře 1 m2, parc. č. st. 250 o výměře 148 m2, parc. č. st. 1662 o
výměře 4 m2 a parc. č. 631/4 o výměře 21 m2 vše v obci a k.ú. Blovice panu J. P. za
cenu 100 Kč/m2 + související poplatky
zodpovídá : OSVV
č.j. 933/2009
4) uzavření a znění kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. st. 891 o výměře 20 m2
v obci a k.ú. Blovice pí V. Ž. za cenu 100 Kč/m2 + související poplatky
zodpovídá : OSVV
č.j. 14728/2010
5) uzavření a znění kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 881/3 o výměře 761 m2 a
parc. č. 880 o výměře 709 m2 vše v obci a k.ú. Blovice panu K. H. za cenu 46.920 Kč
+ související poplatky ( cena za znalecký posudek ve výši 4.020 Kč a 2.000 Kč –
sepsání smlouvy )
zodpovídá : OSVV
č.j. 10024/2010
6) uzavření a znění pojistných smluv č. 899-15303-12 o pojištění majetku a č. 89915304-18 o pojištění odpovědnosti za škodu mezi městem Blovice a Českou
pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, Praha 1, dle předloženého návrhu na období od
01.01.2011 do 31.12.2013
zodpovídá : ekonom
č.j.: 16630/2010

7) uzavření a znění Smlouvy NN č. 16258_6/20140 o sdružených službách dodávky
elektřiny mezi městem Blovice a firmou V-Elektra s.r.o, se sídlem Hornoměstská 357,
Velké Meziřící, dle předloženého návrhu na období od 01.03.2011 do 28.02.2013
zodpovídá : ekonom
č.j.: 16632/2010
8) uzavření a znění Smlouvy o dílo č. 1000034 mezi městem Blovice a firmou
Západočeské komunální služby a.s., se sídlem Koterovská 522, Plzeň, dle
předloženého návrhu
zodpovídá : místostarostka
9) uzavření a znění Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady mezi
městem Blovice a firmou AVE CZ odpadové hospodářství, se sídlem Rumunská 1,
Praha 2, dle předloženého návrhu
zodpovídá : místostarostka
10) Obecně závaznou vyhlášku města Blovice č. 6/2010 o místním poplatku za provozu
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů dle předloženého návrhu
zodpovídá : ekonom
č.j. 18162/2010
11) Obecně závaznou vyhlášku města Blovice č. 7/2010, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 1/2007 ze dne 19.12.2007, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně nakládání se
stavebním odpadem dle předloženého návrhu
zodpovídá : ekonom
č.j. 18159/2010
12) pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2011 dle předloženého návrhu
zodpovídá : ekonom
č.j. 17314/2010
13) návrh V. úpravy rozpočtu města Blovice včetně rozpočtového výhledu na roky 20102014 dle předloženého návrhu
zodpovídá : ekonom
č.j. 18090/2010
14) změnu přílohy č. 2 ke smlouvě o sdružení mezi městem Blovice a bytovým družstvem
„Blovice-družstvo“ o změně splátek kupní ceny bytů s platností od 12/2010 dle
předloženého návrhu
zodpovídá : ekonom
č.j. 16634/2010
15) návrh Obecně závazné vyhlášky města Blovice č. 8/2010, 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
č.j. 18278/2010

16) nabídku p. J. Krpejše – projekce ekologických staveb na vypracování projektové
dokumentace ke stavebnímu řízení a realizaci stavby na zakázku „Vodovod Blovice –
lokalita Bohušov“ za cenu 286.800 Kč včetně DPH
zodpovídá : ekonom
č.j. 18009/2010

17) snížení kupní ceny stavebních pozemků v lokalitě na Hradišti určených k výstavbě 25
RD na cenu 790 Kč/m2
zodpovídá : starosta
č.j.: 18152/2010

18) dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi městem Blovice a firmou Stavmonta spol. s r.o.,
která spočívá v navýšení ceny díla „Technická infrastruktura pro výstavbu 25 RD“ o
407.155 Kč bez DPH a posunutí realizace stavby objektů VO, zemní val a zklidněná
komunikace (provedení vpustí) do 30.05.2011
zodpovídá : ekonom
č.j. 18010/2010

19) návrh Smlouvy o dílo za zpracování LHO pro zařizovací obvod LHO Blovice I ve
správním obvodu ORP Blovice s platností od 1.1.2012 do 31.12.2021 mezi městem
Blovice a firmou Plzeňský lesprojekt, a.s., nám. Generála Píky 8, Plzeň, za cenu
444.600 Kč včetně DPH
zodpovídá : ekonom
č.j.: 16631/2010

20) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích snížení odměn za výkon
funkcí členů rady, předsedů výborů nebo komisí, členů výborů, komisí a členů
zastupitelstva dle předloženého návrhu, s účinností od 1.1.2011
zodpovídá : tajemník

ZM bere na vědomí:
21) kalkulaci ceny vodného a stočného 2011 předložený firmou ČEVAK a.s.
zodpovídá : ekonom
č.j. 17316/201
22) navržené závazné ukazatele na sestavení rozpočtu 2011
zodpovídá : ekonom
č.j. 18168/2010

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

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

……………………………………………..
Ing. Božena Šroubková, ověřovatel zápisu

………………………………………………..
Mgr. Marcela Šustrová, ověřovatel zápisu

