
Rada města 
Usnesení č. 19/10 

 

z jednání rady města konaného 
dne 29.11.2010 

 
 
Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 – 90  
 
 

RM schvaluje 
 
49)  opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ Blovice pro rok  
       2010 dle předloženého návrhu 
        zodpovídá :finanční  
        č.j. 17228/2010 
 
50)  bezúplatný převod 2 ks počítačových sestav HP Compaq d230MT, evidenční čísla 1451 a  
       1727 včetně licence k operačnímu systému Windows XP Professional na příspěvkovou  
       organizace Dům dětí a mládeže Blovice  
        zodpovídá : informatik 

 č.j. 17208/2010 
 
51)  bezplatné využití místnosti č. 3 ( tzv. „záchytné místnosti“) v přízemí budovy Hradišťská  
       148, Blovice jako kontaktního místa pro sdružení Člověk v tísni, o.p.s., regionální  
       pobočka Plzeň, Mikulášské nám. 17 vždy 1x týdně v pondělí v době od 14:00 do 17:00 
        zodpovídá :tajemník+sociální odb. 
        č.j. 17262/2010 
 
52)  navržená pravidla rozpočtového provizoria na r. 2011 
        zodpovídá : ekonom 
        č.j.17314/2010 
 
53)  návrh V. úpravy rozpočtu města Blovice 
        zodpovídá : ekonom 
 
54)  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 
 
55)  uzavření a znění smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Blovice a firmou  
       Jatky Blovice s.r.o. na zřízení věcného břemene uložení vodovodního přivaděče  
       v pozemku parc. č. 210 a parc. č. 297 v obci Blovice, k.ú. Hradišťský Újezd s tím, že  
       dané věcné břemeno se zřizuje bezplatně 
        zodpovídá : tajemník 
 
 



56)  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč hudební skupině Přelet M.S. na  
       vydání hudebního nosiče 
        zodpovídá : finanční 
        č.j. 16804/2010 
 
57)  pronájem nebytových prostor v Americké 52, Blovice pí Petře Fialové, za  
       účelem zřízení kanceláře pojišťovny Allianz a obchodu s použitým zbožím od 1.12.2010  
       za cenu nájmu obvyklého v Blovicích na dobu neurčitou 
        zodpovídá:místostarostka+Tebyt 
        č.j. 16004/2010 
 
58)  udělení mimořádné odměny Mgr. J. Brožíkovi, řediteli ZUŠ Blovice dle předloženého  
       návrhu 
        zodpovídá : odd. školství 
        č.j. 17250/2010 
 
59)  výsledek poptávkového řízení „Svoz komunálního odpadu 2011“ dle předloženého  
      návrhu 
        zodpovídá : ekonom 
 
60)  výsledek poptávkového řízení „Separovaný odpad 2011“ dle předloženého návrhu 
        zodpovídá : ekonom 
 

 
 
 

RM bere na vědomí 
 

 
61)  písemné zaslání výpovědi smlouvy o nájmech tepelných zařízení firmě Tebyt-BTZ s.r.o.,  
       Na Pátku 122, Rokycany 
 
62)  písemné zaslání výpovědi smlouvy mandátní o zajištění správy domů, bytů a nebytových  
       prostor firmě Tebyt-BTZ s.r.o., Na Pátku 122, Rokycany 
 
63)  kalkulaci ceny vodného a stočného 2011 předložený firmou ČEVAK 
 
64) znění a rozeslání dopisu na Akci „Čistá Berounka-etapa II-projekt C“ – dostavba  
      kanalizace ve městě – informace pro občany 
 
65)  navrhovaný zápis do kroniky města za rok 2010 
 
66)  žádost firmy RSM Plzeň o souhlas města s vedením vodovodní a kanalizační přípojky  
       pro výpravní budovu v Blovicích po pozemcích města 
 
 
 
 
 
 



 
 

RM ukládá 
 

 
67)  zveřejnit na úřední desce záměr města prodat pozemek parc. č. 221/20 o výměře 46 m2  

         ( původně část pozemku parc. č. 221/1 oddělená geometrickým plánem ) v obci a k. ú.  
       Blovice 
        zodpovídá : odd. vnitřních věcí 
        č.j.15598/2010 
68)  oslovit pí L. B., Blovice, aby požádala o koupi  části městského pozemku parc. č. 221/1, 
který neoprávněně užívá 
        zodpovídá : odd. vnitřních věcí 
        č.j.15598/2010 
 
69)  ve spolupráci s firmou Tebyt zajistit a vyslat topenáře a odborníka na posouzení možnosti  
       znovuosazení ohřívače vody do bytu pí E. F., Hradiště  
        zodpovídá:místostarostka + Tebyt 
        č.j. 16807/2010, 16917/2010 
 
70) zajistit propagaci zvýšení vodného a stočného na rok 2011 a informovat veřejnost  
      prostřednictvím Blovických novin a webu města 
        zodpovídá : ekonom 
        č.j.17316/2010 
 
71) přizvat na příští jednání rady pí Bočanovou, pracovnici Městského úřadu, odbor finanční 
        zodpovídá : ekonom 
 
72) předložit na příští jednání rady návrh OZV o veřejném pořádku 
        zodpovídá : tajemník 
 
73) doplnit do kroniky města zápis o činnosti města za rok 2010 v kapitole s názvem Veřejný  
      život 
        zodpovídá : tajemník 
 
74) prověřit možnost bezplatného dodání odborných publikací týkajících se činnosti  
      zastupitele 
        zodpovídá : tajemník 
 
75) zveřejnit na úřední desce pronájem nebytových prostor v suterénu DPS Blovice, 5. Května 
      663 o výměře cca 38 m2 
        zodpovídá : místostarostka 
 
76) zjistit do příštího zasedání rady možnost zřízení vyhrazeného parkoviště u DPS Blovice  
      pro žadatele manžele B. 
        zodpovídá : tajemník 
 
77) předložit na příští jednání rady Zásady provozu sběrného dvora města Blovice pro rok  
      2011 
        zodpovídá : místostarostka 



 
78) prověřit na Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni možnost  
      odložení nákupu nových setů do tříd základní školy 
        zodpovídá : tajemník 
        č.j.17115/2010 
 
 
 
  
  

RM odkládá 
 
79)  na příští jednání rady návrh OZV města Blovice č. xx/2010 o místním poplatku za provoz  
       systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  
       odpadů 
        zodpovídá : ekonom 
 
80)  žádost manželů F. a A. B. bytem DPS Blovice o vymezení  
       vyhrazeného parkování u DPS Blovice na příští jednání rady 
        zodpovídá:tajemník 
 
81) žádost Základní školy Blovice o schválení harmonogramu nákupu nových setů do 9 tříd  
      základní školy na příští jednání rady 
        zodpovídá : starosta 
        č.j.17115/2010 
 
 
 

RM předloží ZM 
 
 
82)  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 prac. č. 631/4 o výměře 21 m2  
       vše v obci a k.ú. Blovice panu J. P., Blovice za cenu 100 Kč/m2 +  
       související poplatky 
        zodpovídá : odd. vnitřních věcí 
        č.j.14993/2010 
 
83)  prodej pozemku parc. č. st. 891 o výměře 20 m2 v obci a k.ú. Blovice pí V. Ž.,  
       byt. Blovice za cenu 100 Kč/m2 + související poplatky 
        zodpovídá : odd. vnitřních věcí 
        č.j.14728/2010 
 
84)  návrh kupní smlouvy na prodej pozemku KN parc. č. 881/3 o výměře 761 m2 a pozemku  
       PK parc. č. 880 o výměře 709 m2 vše v obci a k.ú. Blovice p. K. H. bytem  
       Seč  za cenu 46.920 Kč + související poplatky 
        zodpovídá : odd. vnitřních věcí 
        č.j.10024/2010 
 
 



85)  návrh smlouvy s firmou Západočeské komunální služby a.s., Koterovská 522, Plzeň na  
       svoz komunálního odpadu na rok 2011 
        zodpovídá : ekonom 
 
86)  návrh smlouvy s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, Praha  
      10 na svoz separovaného  odpadu na rok 2011 
        zodpovídá : ekonom 
         č.j. 
87) kalkulaci ceny vodného a stočného 2011 předložený firmou ČEVAK a.s. 
        zodpovídá : ekonom 
         
 
88) navržená pravidla rozpočtového provizoria na r. 2011 
        zodpovídá : ekonom 
        č.j. 17314/2010 
 
89) návrh V. úpravy rozpočtu města Blovice 
        zodpovídá : ekonom 
 
90) 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 
        zodpovídá : ekonom 
        č.j.16634/2010 
 
 
  

Neschválené návrhy 
 

a) nabídka firmy TRENDPARTNER s.r.o. na projekt na zajištění elektronického 
informování občanů 

č.j. 16936/2010 
 

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


