
Město Blovice 
Rada města 

Usnesení č. 01/11 
 

z jednání rady města konaného 
dne 10.01.2011 

 
 
Usnesení obsahuje:  6 stran, body č. 143 - 188 
 

RM schvaluje 
 

143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova 
Plzeňského kraje 2011 na vybudování odpadní jímky v budově občanské 
vybavenosti ve Štítově 

zodpovídá: starosta  
 

144) podání žádosti o poskytnutí dotace z programu na ekologické projekty Plzeňského 
kraje 2011 na projektovou dokumentaci na vybudování vodovodu na Bohušově 

zodpovídá: starosta 
 
145) podání žádosti o poskytnutí dotace z operačního programu Plzeňského kraje na 

vybudování povrchu místní komunikace v lokalitě Hradiště II. 
zodpovídá: starosta 

 
146) podání žádosti o poskytnutí dotace z grantového programu Plzeňského kraje v oblasti 

kultury 2011 na pořádání akce Svátek dechovek 
zodpovídá: starosta 

 
147) podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Zachování a obnova 

kulturních památek Plzeňského kraje 2011 na opravu hrobky Kolowratů 
zodpovídá: starosta 

 
148) podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního titulu Plzeňského kraje na podporu 

cestovního ruchu na vybudování označníků v Blovicích 
zodpovídá: starosta 

 
149) podání žádosti o poskytnutí dotace Plzeňského kraje na projekt zvýšení kapacity 

sběrného dvora 
zodpovídá: starosta 

 
150) s účinností od 01.01.2011 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f), j) a o) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dodatek č. 1 k 
Organizačnímu řádu č.1/2010 Městského úřadu v Blovicích dle návrhu předloženého 
tajemníkem 

zodpovídá: tajemník,  
č.j. MUBlov 00235/11 

 



151) s účinností od 01.02.2011 dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jmenování Ing. Michala Hodka do 
funkce vedoucího Odboru ekonomického a rozvoje města Městského úřadu 
v Blovicích 

zodpovídá: tajemník, 
č.j. MUBlov 00946/11 

 
152) s účinností od 01.01.2011 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nový platový 
výměr pro ředitelku Mateřské školy Blovice paní Danu Menclovou dle předloženého 
návrhu 

zodpovídá: odd. školství a památkové péče, 
č.j.: MUBlov 00336/11 

 
153) s účinností od 01.01.2011 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nový platový 
výměr pro ředitelku Domu dětí a mládeže Blovice Ing. Boženu Šroubkovou dle 
předloženého návrhu 

zodpovídá: odd. školství a památkové péče, 
č.j.: MUBlov 00338/11 

 
154) s účinností od 01.01.2011 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nový platový 
výměr pro ředitele Základní umělecké školy Blovice Mgr. Josefa Brožíka dle 
předloženého návrhu 

zodpovídá: odd. školství a památkové péče, 
č.j.: MUBlov 00339/11 

 
155) s účinností od 01.01.2011 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nový platový 
výměr pro ředitelku Základní školy Blovice Mgr. Růženu Kohoutovou dle 
předloženého návrhu 

zodpovídá: odd. školství a památkové péče, 
č.j.: MUBlov 00383/11 

 
156) dodatek č. 1 ke smlouvě o užívání nebytových prostor v čp. 271, Hradišťská ul., ze 

dne 30.09.2008, uzavřené mezi městem Blovice a společností Dům realit s.r.o., Sady 
pětatřicátníků č. 26, Plzeň, jímž dochází ke změně v osobě nájemce na právního 
nástupce společnost Ready made & reality s.r.o. 

zodpovídá: odbor správní a vnitřních věcí, 
č.j.: MUBlov 00353/11 

 
157) zastavení exekučního řízení prováděného exekutorem JUDr. Jitkou Wolfovou proti 

povinnému F. K., bytem Louny, pro pohledávku ve výši 2.000 Kč, VS 06221085, 
vzhledem k bezmajetnosti povinného 

zodpovídá: odbor správní a vnitřních věcí, 
č.j.: MUBlov 18423/10 

 



158) udělení výjimky z časových omezení stanovených OZV č. 8/2010 Českému 
rybářskému svazu MO Blovice pro pořádání rybářského plesu dne 14.01.2011 od 
20.00 do 03.00 hodin 

zodpovídá: tajemník, 
č.j.: MUBlov 18877/10 

 
159) udělení výjimky z časových omezení stanovených OZV č. 8/2010 Unii rodičů při ZŠ 

Blovice pro pořádání plesu dne 11.02.2011 od 20.00 do 02.00 hodin 
zodpovídá: tajemník, 

č.j.: MUBlov 18955/10 
 
160) udělení výjimky z časových omezení stanovených OZV č. 8/2010 studentům IV. 

ročníku Gymnázia Blovice pro pořádání maturitního plesu dne 21.01.2011 od 19.00 
do 04.00 hodin 

zodpovídá: tajemník, 
č.j.: MUBlov 00120/11 

 
161) zadání zakázky na vybudování kamerového systému ve sběrném dvoře v Blovicích 

občanskému sdružení Bezdrátová síť BloviNet 
zodpovídá: místostarostka, 

č.j.: MUBlov 00120/11 
 
162) v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění, zřízení tříčlenné komise životního prostředí jako iniciativního a 
poradního orgánu Rady města Blovice 

zodpovídá: tajemník 
 
163) pronájem nebytových prostor v suterénu Domu s pečovatelskou službou Blovice, 5. 

května 663, Bc. Danielu Šedivému, byt.  Nepomuk 
zodpovídá: TEBYT – BTZ, s.r.o. + místostarostka, 

č.j.: MUBlov 17267/10 
 
164) přidělení bytu č. 19 v Americké ul. čp. 88 panu Pavlu Černému,  Blovice 

zodpovídá: TEBYT – BTZ, s.r.o. + místostarostka, 
č.j.: MUBlov 18661/10 

 
165) dodatek č. 9 k mandátní smlouvě uzavřené  mezi městem Blovice a společností 

TEBYT – BTZ, s.r.o. o zajištění správy domů, bytů a nebytových prostor a smlouvě 
o provádění údržby, oprav a revizí, s aktuálním počtem 269 spravovaných  
nájemních jednotek k 01.01.2011 

zodpovídá: ekonom  
č.j.: MUBlov 00468/11 

 
166) smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Blovice a příspěvkovými organizacemi 

města (Základní škola Blovice, Základní umělecká škola Blovice, Mateřská škola 
Blovice, Dům dětí a mládeže Blovice, Městské kulturní středisko Lidový dům 
Blovice) 

zodpovídá: ekonom  
č.j.: MUBlov 00466/11 

 



167) ceník služeb za vývoz a likvidaci odpadů nad rámec OZV pro příspěvkové 
organizace města, domácnosti a vlastníky rekreačních objektů pro rok 2011 

zodpovídá: ekonom  
č.j.: MUBlov 19909/10 

 
168) předložený cenový návrh p. Václava Kirchnera, Lidická, Blovice, na výkon 

technického dozoru investora na akci „Dopravní infrastruktura pro výstavbu 25 RD“ 
v částce 65.000 Kč 

zodpovídá: ekonom  
č.j.: MUBlov 18595/10 

 
169) předložený cenový návrh p. Václava Kirchnera, Lidická, Blovice, na výkon 

technického dozoru investora na akci „DDM Blovice – projekt úspory energie“ za 
cenu 34.000 Kč 

zodpovídá: ekonom  
č.j.: MUBlov 18596/10 

 
170) znění a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 

Správou a údržbou silnic Starý Plzenec, se sídlem Riegrova 533 Starý Plzenec a 
městem Blovice na zřízení věcného břemene k pozemku PK 1420/1 v obci a k.ú. 
Blovice, LV 2008, dotčenému rekonstrukcí chodníku v Husově ulici, se zpětnou 
účinností od 14.12.2010 

zodpovídá: odd. ekonomické a rozvoje města,  
č.j.: MUBlov 00421/11 

 
171) znění a uzavření smluv o připojení odběrných zařízení k distribuční soustavě č. 

4120640153, 4120640154, 4120640155, 4120640136, 4120640137, 4120635669, 
4120635670, 4120639778 mezi ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín a městem Blovice, se zpětnou účinností od 29.12.2010 

zodpovídá: odd. ekonomické a rozvoje města,  
č.j.: MUBlov 00420/11 

 
172) znění a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku 

PK parc. č. 1422/1 v obci a k.ú. Blovice za účelem provedení rekonstrukce 
vodovodní a kanalizační přípojky objektu Českých drah, a.s., mezi městem Blovice a 
společností České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 

zodpovídá: odd. ekonomické a rozvoje města,  
č.j.: MUBlov 18012/10 

 
173) návrh nevyhovět žádosti manželů M. a V. Š., U Trati, Blovice o koupi pozemku KN 

parc. č. 453/27 v obci a k.ú. Blovice, LV 10001 
zodpovídá: odd. ERM + starosta,  

č.j.: MUBlov 18065/10 
 

 
RM bere na vědomí 

 
174) zprávu o průběhu jednání o možnostech financování provozu Gymnázia v Blovicích 
 



175) informaci místostarostky o uvolnění nebytových prostor o velikosti 68 m2 v přízemí 
domu čp. 98, Masarykovo nám. 

 
176) informaci odd. ERM o možnostech vyřešení vlastnických práv k pozemku KN parc. 

č. 207/2 v obci a k.ú. Blovice (pozemek pod částí komunikace před sokolovnou v 
Tyršově ul.) 

 
 

RM ukládá 
 
177) na příští jednání RM předložit návrhy na personální obsazení komise životního 

prostředí 
zodpovídá: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. 

 
178) uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v suterénu Domu 

s pečovatelskou službou Blovice, 5. května 663, s Bc. Danielem Šedivým, Za 
Kostelem 567, Nepomuk 

zodpovídá: TEBYT – BTZ, s.r.o., 
č.j.: MUBlov 17267/10 

 
179) uzavřít nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 19 v Americké ul. 88 s panem Pavlem 

Černým,  Blovice 
zodpovídá: TEBYT – BTZ, s.r.o., 

č.j.: MUBlov 18661/10 
 
180) odpovědět na žádost o přidělení bytu v Americké ul. 88 panu Z. F., bytem 

Masarykovo nám. 143, Blovice (žádosti nebylo vyhověno) 
zodpovídá: místostarostka, 

č.j.: MUBlov 18632/10 
 
181) na příští jednání RM předložit návrh rozpočtu města pro rok 2011 včetně 

rozpočtového výhledu 2012 - 2015 
zodpovídá: ekonom  

č.j.: MUBlov 00483/11 
 
182) prověřit podání žádosti o bezúplatný převod pozemku za budovou Gymnázia Blovice 

od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
zodpovídá: odd. ekonomické a rozvoje města  

 
183) uzavřít nájemní smlouvu s panem P. K., Blovice, na pozemky KN parc. č. 87/5, část 

PK parc. č. 1506, část PK parc. č. 1405/1, část PK parc. č. 1404/5, vše v obci a k.ú. 
Blovice, za cenu 1 Kč/rok na dobu 60 let 

zodpovídá: odd. ekonomické a rozvoje města,  
č.j.: MUBlov 00423/11 

 
184) zveřejnit na úřední desce záměr bezúplatného převodu pozemků ve vlastnictví města 

o celkové výměře 4983 m2 pod komunikacemi III. třídy (dle předloženého návrhu) 
do majetku Plzeňského kraje 

zodpovídá: odd. ekonomické a rozvoje města,  
č.j.: MUBlov 00419/11 



 
185) zabývat se možnostmi zlepšení veřejného osvětlení ve městě 

zodpovídá: starosta  
 
 

 
 

RM předloží ZM 
 

186) návrh p. L. D.,  Blovice, na zpětné snížení kupní ceny již prodaných stavebních 
pozemků v lokalitě Hradiště II. z původní ceny 849 Kč/m2 na cenu 790 Kč/m2, tj. 
cenu schválenou Zastupitelstvem města Blovice dne 22.12.2010 

zodpovídá: starosta + ekonom,  
č.j.: MUBlov 00401/11 

 
187) cenový návrh p. Václava Kirchnera, Lidická , Blovice, na výkon technického dozoru 

investora na akci „Dopravní infrastruktura pro výstavbu 25 RD“ za cenu 65.000 Kč 
zodpovídá: ekonom  

č.j.: MUBlov 18595/10 
 
188) znění a uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení č. 

Z_S24_12_8120018918 mezi městem Blovice a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 
Teplická 874/8, Děčín, v rámci přeložky NN u 25 RD Hradiště 

zodpovídá: odd. ekonomické a rozvoje města,  
č.j.: MUBlov 00422/11 

 
 

 
 
 
…………………………….       ………………………….. 
          Jan Poduška                  Jana Alexyová 
             starosta         místostarostka 
 
 


