
Město Blovice 
Rada města 

Usnesení č. 03/11 
 
 

z jednání rady města  
konaného dne 14.02.2011 

 
 
Usnesení obsahuje:  4 strany, body č. 199 - 233 
 
 

RM schvaluje 
 

199) smlouvu mezi městem Blovice a ak. malířem Zdeňkem Novotným na restaurování 
maleb - II. etapa opravy Kolowratské kaple 

zodpovídá: místostarostka  
 

200) závěrečnou zprávu o provedení inventarizace majetku města Blovice za rok 2010 
zodpovídá: finanční oddělení,  

č.j.: MUBlov 02131/11 
 

201) znění a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Blovice a 
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8 na pozemku PK 
parc.č. 1502 a PK parc. č, 1343/2, v obci a k.ú. Blovice 

zodpovídá: odd. ERM,  
č.j.: MUBlov 02411/11 

 
202) uzavření a znění Rámcové smlouvy o provádění exekucí mezi městem Blovice a 

Exekutorským úřadem Plzeň-město, JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutor, 
Radyňská 9, Plzeň, na dobu neurčitou, s účinností ode dne podpisu smlouvy 

zodpovídá: odbor správní a vnitřních věcí,  
č.j.: MUBlov 02410/11 

 
203) vymezení parkovacích míst pro zákazníky provozovny rychlého občerstvení 

společnosti Potraviny Michek, s.r.o., v Luční ul. v prostoru za bývalou provozovnou 
Autolegend 

zodpovídá: odbor správní a vnitřních věcí + starosta  
 

204) přidělení zakázky na zpracování pasportu místních komunikací města Blovice Bc. 
Danielu Šedivému, Za Kostelem, Nepomuk, za celkovou cenu 36.850 Kč 

zodpovídá: ekonom + silniční správní úřad,  
č.j.: MUBlov 02634/11 

 
205) neuhrazení neinvestičních nákladů za rok 2010 ve výši 6.905 Kč za žákyni Základní 

školy Nezvěstice s trvalým bydlištěm v Blovicích 
zodpovídá: odbor ERM,  
č.j.: MUBlov 01705/11 

 



206) přidělení finančního příspěvku občanskému sdružení Babybox pro odložené děti – 
Statim, se sídlem Hájek 88, Praha 10, zastoupenému Ludvíkem Hessem, ve výši 
5.000 Kč 

zodpovídá: finanční odd., 
č.j.: MUBlov 02014/11  

 
207) nepřidělení finančního příspěvku na provoz terénních služeb Středisku pro ranou 

péči Plzeň, o.p.s., Tomanova 5, Plzeň 
zodpovídá: tajemník,  

č.j.: MUBlov 02013/11 
 

208) nepřidělení finančního příspěvku Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých 
ČR, na činnost Oblastní odbočky Plzeň-jih, Tomanova 5, Plzeň 

zodpovídá: tajemník,  
č.j.: MUBlov 01273/11 

 
209) nepřidělení finančního příspěvku Nadačnímu fondu Gaudeamus při Gymnáziu Cheb 

na konání 20. ročního dějepisné soutěže studentů gymnázií 
zodpovídá: starosta, 

č.j.: MUBlov 02668/11  
 

210) udělení výjimky z časových omezení stanovených OZV č. 8/2010 TJ Sokolu Blovice 
pro pořádání sportovního plesu dne 25.02.2011 od 19.00 do 04.00 hodin 

zodpovídá: tajemník,  
č.j.: MUBlov 01046/11 

 
211) udělení výjimky z časových omezení stanovených OZV č. 8/2010 Městskému 

kulturnímu středisku Blovice pro pořádání Country bálu dne 19.02.2011 od 20.00 do 
02.00 hodin 

zodpovídá: tajemník,  
č.j.: MUBlov 01228/11 

 
212) udělení výjimky z časových omezení stanovených OZV č. 8/2010 Městskému 

kulturnímu středisku Blovice pro pořádání závěrečného plesu tanečních dne 
04.03.2011 od 19.00 do 23.00 hodin 

zodpovídá: tajemník,  
č.j.: MUBlov 01227/11 

 
213) udělení výjimky z časových omezení stanovených OZV č. 8/2010 p. Václavu 

Švarcovi, Zdemyslice 128, pro pořádání pravidelných diskoték každou sobotu 
v období leden – březen 2011 od 20.00 do 04.00 hodin 

zodpovídá: tajemník,  
č.j.: MUBlov 01517/11 

 
214) provedení odhlučnění střechy domu p. Jaroslava Bárty, Bělohrobského, firmou 

SILBA – Elstav s.r.o., Letkov 155, Plzeň, za celkovou cenu 17.922 Kč vč. DPH 
zodpovídá: starosta 

 
215) vyhlášení poptávkového řízení na opravu závad domu čp. 710, Sýkorova ul., Blovice 

zodpovídá: starosta 



 
216) záměr Gymnázia Blovice vybudovat na pozemku města v areálu školy zpevněnou 

plochu cca 25 m2 s jezírkem a skalkou 
zodpovídá: RNDr. Vlach, Ph.D.  

 
217) záměr studentů Gymnázia Blovice provést na území města bojovou ukázku Klubu 

vojenské historie v rámci projektu Malé granty 2011 
zodpovídá: RNDr. Vlach, Ph.D. 

  
 

RM bere na vědomí 
 
218) informaci místostarostky o nutnosti vyčlenit finanční prostředky pro Městskou 

knihovnu z rozpočtu MKS v Blovicích 
zodpovídá: ekonom 

 
219) účast zástupců města na 14. ročníku konferenci Internet ve státní správě 2011 

v Hradci Králové ve dnech 4. a 5. dubna 2011 
zodpovídá:tajemník   

č.j.: MUBlov 02456/11 
 
220) informaci tajemníka o postupu MěÚ Blovice ve věci uložení pořádkových pokut p. 

Ladislavu Bečvářovi za zamezení přístupu na komunikaci v Nové Huti 
 

221) informaci starosty o soudním sporu vedeném mezi městem Blovice a p. Trefným 
 

222) informaci starosty o probíhajícím jednání o přidělení mimořádné dotace obcím 
s rozšířenou působností za účelem částečné kompenzace snížení státního příspěvku 
na výkon přenesené působnosti 

 
223) informaci starosty o akci Čistá Berounka 

 
 

RM ukládá 
 
224) zveřejnit na úřední desce záměr prodeje pozemku parc. č. st. 73/2 o výměře 44 m2 

v obci Blovice, k.ú. Hradiště u Blovic. 
zodpovídá: odbor správní a vnitřních věcí,  

č.j.: MUBlov 01637/11 
225) zveřejnit na úřední desce záměr prodeje pozemků parc. č. st. 756 o výměře 39 m2 a 

parc. č. st. 1028 o výměře 21 m2 v obci a k.ú. Blovice, za cenu 100 Kč/m2 + 
související poplatky 

zodpovídá: odbor správní a vnitřních věcí,  
č.j.: MUBlov 02296/11 

 
226) odpovědět na žádost p. K. R., E. Krásnohorské , Plzeň, že město nesouhlasí 

s prodejem pozemku parc. č. 849/1 v obci a k.ú. Blovice 
zodpovídá: odbor správní a vnitřních věcí,  

č.j.: MUBlov 02296/11 
 



227) činit další kroky ke zjištění skutečného stavu oplocení pozemku parc. č. 220/8 v obci 
a k.ú. Blovice a vyvolat jednání s majitelkou pozemku pí Libuší Baumrukovou  

zodpovídá: odbor správní a vnitřních věcí,  
č.j.: MUBlov 15598/10 

 
228) zajistit označení prostoru mezi Státním okresním archivem v Blovicích a domem čp. 

638, 639 svislou dopravní značkou Zákaz stání s dodatkovou tabulkou Mimo 
zásobování 

zodpovídá: silniční správní úřad + technik města 
 

229) odpovědět na žádost Obecního úřadu Nezvěstice o uhrazení neinvestičních nákladů 
za rok 2010 ve výši 6.905 Kč za žákyni Základní školy Nezvěstice s trvalým 
bydlištěm v Blovicích s tím, že žádosti nebylo vyhověno, neboť náklady jsou podle 
zákona povinni hradit rodiče dítěte 

zodpovídá: odbor ERM,  
č.j.: MUBlov 01705/11 

 
230) projednat s manželi O. a. L. V., Praha 4, jejich žádost o prodej pozemku KN parc. č. 

70/1 o výměře 1527 m2 v obci Blovice, k.ú. Vlčice u Blovic, za cenu 100 Kč/m2 
zodpovídá: starosta,  

č.j.: MUBlov 14139/10 
 

231) zabývat se řešením nevyhovujícího stavu některých komunikací (Na Vyhlídce, 
K Rybníku, Pobřežní, část Setecké a další) 

zodpovídá: technik města + starosta 
 

 
RM odkládá 

 
232) žádost p. F. B., Blovice, o prodej pozemku KN parc. č. 221/20 o výměře 46 m2 

v obci a k.ú. Blovice, za cenu 100 Kč/m2 
zodpovídá: odbor správní a vnitřních věcí,  

č.j.: MUBlov 15598/10 
 
 

RM předloží ZM 
 

233) návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011, která mění Obecně závaznou vyhlášku č. 
8/2010, o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 
přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték 
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 

zodpovídá: tajemník  
 
 
 
…………………………….       ………………………….. 
          Jan Poduška                  Jana Alexyová 
             starosta         místostarostka 


