
Město Blovice 
Rada města 

Usnesení č. 02/11 
 

z jednání rady města konaného dne 17.01.2011 
v zasedací místnosti radnice  

 
 
Usnesení obsahuje:  2 strany, body č. 189 - 198 
 

RM schvaluje 
 
189) návrh rozpočtu na rok 2011 vč. rozpočtového výhledu na r. 2012-2015 

zodpovídá: ekonom 
č.j.: MUBlov 00483/11 

 
190) žádost o převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí č. 

Z_S14_8120025024 (přeložka VN na ČOV Blovice) na firmu Sdružení Metrostav – 
Eurovia – Projekt C s platností od 14.01.2011.  

zodpovídá: starosta  
 
191) znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. EP-12-

0001847/VB/1 na pozemky PK parc.č. 957 a parc.č. 1486/2 oba v k.ú. Blovice mezi 
městem Blovice a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, vše v rámci akce Čistá Berounka 
– přeložka VN u ČOV Luční.  

zodpovídá: ERM  
č.j.: MUBlov 00920/11 

 
192)znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Blovice a 

spoluvlastníky p. V. W., Dolní Břežany a  V. W.,  Praha 10 na budoucí koupi části 
pozemku KN parc. č. 362/1, k.ú. Hradiště u Blovic dotčeného plánovaným vodovodem 
v lokalitě Blovice – Bohušov za cenu 40,-/m2.  

 
zodpovídá: ERM  

č.j.: MUBlov 00929/11 
 
193) udělení výjimky z časového omezení stanoveného OZV č. 8/2010 Sboru dobrovolných 

hasičů Blovice pro pořádání hasičského plesu dne 28.01.2011 od 20:00 do 02:00 hodin 
v Lidovém domě Blovice. 

 
zodpovídá: tajemník   

č.j.: MUBlov 00708/11 
 
194) udělení výjimky z časového omezení stanoveného OZV č. 8/2010 Sboru dobrovolných 

hasičů Vlčice pro pořádání hasičského plesu dne 21.01.2011 od 20:00 do 03:00 hodin 
v restauraci ve Vlčicích. 

zodpovídá: tajemník  
č.j.: MUBlov 00897/11 

 



195) udělení výjimky z místní úpravy provozu pro vjezd jízdní soupravy tvořené tahačem 
návěsu reg. zn. 2P2 9785 s návěsem reg. značky 1P6 3822 do ulice Pod Tratí pro pana 
Petra Milforta, bytem Pod Tratí , Blovice s platností do 31.01.2012. 

 
zodpovídá: oddělení dopravní  

č.j.: MUBlov 00615/11 
 
196) znění a uzavření Dodatku č. 5 (ceník služeb platný od 01.01.2011) ke smlouvě č. 100324  

uzavřené mezi městem Blovice a firmou Západočeské komunální služby, a.s. 
 

zodpovídá: místostarostka  
č.j.: MUBlov 00810/11 

 
 

RM ukládá 
 

197) písemně oslovit firmu Tebyt BTZ, s.r.o. a uložit jí přípravu plánu hospodaření bytového 
hospodaření pro rok 2011 včetně rozpočtu na rok 2011 tak, aby požadované dokumenty 
firma předložila nejpozději do 31.01.2011 do jednání ZM. 

zodpovídá: místostarostka  
 

RM předloží ZM 
 

198) návrh rozpočtu na rok 2011 vč. rozpočtového výhledu na r. 2012-2015 ZM.  
zodpovídá: ekonom 

č.j.: MUBlov 00483/11 
 
 
 
 
 
 
…………………………….       ………………………….. 
          Jan Poduška                  Jana Alexyová 
             starosta         místostarostka 
 
 


