
Město Blovice 
Zastupitelstvo města Blovice 

Usnesení č.03/11 
 

ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.05.2011 
v zasedací místnosti radnice od 16.00 hodin 

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

 
ZM schvaluje: 

 
1) ověřovatele zápisu p. Fialu a pí Hrubou a zpravodaje p. Pavla 

 
2) program jednání ZM včetně jeho změn 

 
3) záměr prodeje podzemního krytu včetně přilehlých pozemků v k.ú. Hradiště u Blovic 

a realizaci prodeje předat Realitní kanceláři Pubec  
  zodpovídá: starosta  

 
 

4) uzavření a znění kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. st. 756 o výměře 39 m2 a 
parc. č. st. 1028 o výměře 21 m2 vše v obci a k.ú. Blovice panu K. R., bytem Plzeň za 
cenu 100 Kč/m2 + související poplatky 

  zodpovídá: OSVV  
              č.j: MUBlov 02296/11 

 
5) uzavření a znění kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. st. 748 o výměře 32 m2  

v obci a k.ú. Blovice manželům J. a L. C.i, oba bytem Plzeň za cenu 100 Kč/m2 + 
související poplatky   

  zodpovídá: OSVV  
  č.j: MUBlov 02789/11 

 
6) stažení bodu č. 6 – Schválení zadání územního plánu Blovice z jednání zastupitelstva   

zodpovídá: OSD  
                     
 

7) uzavření a znění kupní smlouvy č. 3 002K10/74 mezi městem Blovice a Pozemkovým 
fondem ČR, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, zas. ředitelem Mgr. R. Zikou na 
koupi pozemků parc. č. 278/14, 278/6, 287/7, 285/7, 566/5, 565/9, 564/3 vše v obci 
Blovice, k.ú. Hradiště u Blovic za cenu 57.400 Kč    

zodpovídá: starosta  
                     
 

8) návrh II. úpravy rozpočtu města včetně rozpočtového výhledu dle předloženého 
návrhu   

zodpovídá: ekonom  
                    č.j:MUBlov 06648/11 
 



9) Metodiku přidělování veřejných zakázek malého rozsahu dle předloženého návrhu 
zodpovídá: ekonom  

                    č.j:MUBlov 06658/11 
 

10) nabídku firmy Jaroslav Krpejš – projekce ekologických staveb na zpracování 
DSP/RDS na akci Vodovod Hájek – prodloužení vodovodu za cenu 222tis. Kč bez 
DPH   

zodpovídá: ekonom  
                    č.j:MUBlov 06655/11 
 

11) návrh Smlouvy o dílo na akci „DDM Blovice – projekt úspory energie“ s firmou D-
PERFECT s.r.o. se sídlem Malá Víska 5, 339 01  Klatovy, IČ 25245481 za cenu 
1.774.316 Kč bez DPH (2.129.179 Kč vč. DPH)   

zodpovídá: ekonom  
                    č.j:MUBlov 06650/11 
 

12) návrh Smlouvy o dílo s firmou Pegisan s.r.o., se sídlem K Merfánům 47, Plzeň na akci 
„Stavení úpravy radnice – I. etapa“ za cenu 295.666 Kč bez DPH ( 354.799 Kč vč. 
DPH)   

zodpovídá: ekonom  
                    č.j:MUBlov 04805/11 
 

13) Obecně závaznou vyhlášku města Blovice č. 2/2011, která mění obecně závaznou 
vyhlášku č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů    

zodpovídá: tajemník  
                    č.j:MUBlov 07325/11 
 

 
 
 

ZM bere na vědomí: 
 

14) zprávu starosty a místostarostky o jejich činnosti a o činnosti rady města 
 

15) informaci tajemníka o zákonu č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů   
 
 
 

 
ZM ukládá: 

 
16) oslovit Plzeňský kraj s nabídkou prodeje budovy č.p. 2 na stavební parcele č. parc. st. 

37/2 a stavební parcely parc. č. st. 37/2 a budovy č.p. 5 na stavební parcele č. parc. st. 
38 a stavební parcely č. parc. st. 38 a pozemku parc. č. 585/1 a pozemku parc. č. 620 
(areál statku na Hradišti) v obci Blovice, k.ú. Hradiště u Blovic 

zodpovídá: starosta  
 

 



 
 
 

Neschválené návrhy: 
 
17) nesouhlas s odpojením domu č.p. 682 od současné výtopné soustavy města    

zodpovídá: místostarostka  
č.j.: MUBlov 03669/11 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
……………………………..…………. 

Jan Poduška, starosta města 
 
 
 

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

 
 
 

……………………..………………….. 
                                                      Jan Fiala, ověřovatel zápisu 

 
 

 
……………………………………….. 

Ivana Hrubá, ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 

 
 

 


