Město Blovice
Zastupitelstvo města Blovice
Usnesení č. 01/11
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 31.01.2011
v zasedací místnosti radnice od 16.00 hodin

Usnesení obsahuje: 3 strany, body č. 1 - 15

ZM schvaluje:
1) ověřovatele zápisu p. Vlacha a pí Milfortovou a zpravodaje p. Zelenku
2) program jednání ZM včetně jeho změn
3) příspěvek 510.000 Kč Gymnáziu Blovice prostřednictvím Plzeňského kraje na pokrytí
ztráty počtu žáků v roce 2011 za podmínky zachování právní subjektivity Gymnázia
Blovice
zodpovídá : starosta
4) nabídku Inženýrské kanceláře Bartoň-Hajšman, Zborovská, Plzeň na zajištění dodávky
prací – zpracování projektové dokumentace stavby pro realizaci projektu Sběrný dvůr
odpadů města Blovice za cenu 218.000 Kč včetně DPH s tím, že částka bude zařazena
do návrhu rozpočtu města na rok 2011
zodpovídá : starosta
5) poskytnutí příspěvku ve výši 30 Kč/obyvatel Mikroregionu Úslava na rok 2011
zodpovídá : ekonom
6) zahrnutí částky 500.000 Kč na realizaci kanalizace v ul. Na Výsluní do rozpočtu města
s tím, že tato částka bude hrazena z rezervního fondu
zodpovídá : ekonom
7) realizaci akce provedení kanalizace v Blovicích, ul. Na Výsluní v roce 2011 s tím, že
částka 500.000 Kč bude uhrazena do konce kalendářního roku 2011 a zbývající částka
bude uhrazena do 30.6.2012
zodpovídá : starosta
8) rozpočet města Blovice na rok 2011 včetně rozpočtového výhledu na roky 2011 –
2015 včetně všech navržených změn
zodpovídá : ekonom
č.j. 00483/2011

9) snížení prodejní ceny pozemků v lokalitě 25 RD u 3 prodaných pozemků a to KN
parc. č. 278/38 (Ing. L. D.), KN 278/28 (manž. Ž. a R. Š.) a KN 278/36 (pí M. F.),
v obci Blovice, k.ú. Hradiště u Blovic dle předloženého návrhu
zodpovídá : OERM
č.j.1465/2011, 00401/2011
10) cenový návrh 65.000 Kč. p. V. Kirchnera na výkon TDI na akci „Dopravní
infrastruktura pro výstavbu 25 RD“
zodpovídá : ekonom
č.j.18595/2010
11) uzavření a znění Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení č.
Z_S24_12_8120018918 mezi městem Blovice a ČEZ Distribuce, a.s. v rámci přeložky
NN u 25 RD Hradiště
zodpovídá : OERM
č.j. 00422/2011
12) Plán příjmů a výdajů v bytovém a nebytovém hospodářství na r. 2011
zodpovídá : místostarostka

ZM bere na vědomí:
13) zprávu starosty a místostarostky o jejich činnosti a o činnosti rady města
14) žádost manželů Ž. a R. Š. a P. L. D. o snížení prodejní ceny pozemku v lokalitě 25 RD
Hradiště
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 1465/1, 0401/2011

ZM ukládá:
15) vyplatit částky dle předloženého návrhu snížené o 5,4% provize zpět všem třem
současným majitelům stavebních parcel v lokalitě 25 RD Hradiště, majitelé pozemků
KN parc. č. 278/38, KN 278/28 a KN 278/36, v obci Blovice, k.ú. Hradiště u Blovic
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 1465/11, 0401/2011

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

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

……………………..…………………..
RNDr. P. Vlach, PhD., ověřovatel zápisu

………………………………………..
Ing. Radka Milfortová, ověřovatel zápisu

