
Město Blovice 
Rada města 

usnesení č. 04/11 
 

z jednání rady m ěsta konaného dne 09.03.2011 
v kancelá ři starosty  

 
 
Usnesení obsahuje:  6 stran, body č. 234 - 290 
 
 

RM schvaluje 
 
234) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek PK parc. 

č. 559, LV 1523, k.ú. Hradiště u Blovic, mezi Správou a údržbou silnic Starý Plzenec a 
městem Blovice v rámci investiční akce vodovod Bohušov  

zodpovídá:ERM  
Č.j.:03631/11  

 
235) bezúplatný převod městských pozemků o celkové výměře 4.983 m2 pod komunikacemi 

III.třídy do majetku Plzeňského kraje dle přiloženého návrhu 
zodpovídá:ERM 
Č.j.:13943/10   

 
236) znění a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0005139/VB/1 mezi 

městem Blovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 se sídlem Děčín, 
Teplická 874/8, na pozemek PK parc. č. 764/41, v obci a k.ú. Blovice 

zodpovídá:ERM 
Č.j.:02411/11  

 
237) provedení akce „VN přípojka pro MVE Blovice, Kamensko č.p. 190“ žadatele p. M.V., 

na městských pozemcích PK parc. č. 1460 a 843, k.ú. Blovice dle přiložené situace 
(s tím, že pozemky budou uvedeny do původního stavu a na dotčené pozemky bude po 
provedení stavby zřízeno věcné břemeno.) 

zodpovídá:ERM 
Č.j.:03021/11  

238) vyvěšení Tibetské vlajky dne 10.03.2011 
zodpovídá:tajemník 

 
239) nepřidělení finančního daru na obnovu pietního místa jezdecké srážky u Střezetic  

zodpovídá: starosta 
 

240) podání žádosti o dotaci na pořízení zametacího stroje 
zodpovídá:starosta 

 
241) zamítavé stanovisko k žádosti pana V.L. 

zodpovídá:tajemník + OSVV 
Č.j.:03617/11  

 
242) s účinností od 09.03.2011 do doby schválení KPÚ Jana Podušku, starostu města 

Blovice, zástupcem do Sboru zástupců vlastníků KPÚ Hradiště u Blovic a Ing. Annu 
Maškovou pověřuje jednáním jako kontaktní osobu při projednávání KPÚ Hradiště u 
Blovic. 



zodpovídá:ing. Mašková 
 

243) vymezení 4 parkovacích míst pro prodejnu UNIBRIK Domus Blovice s časovým 
omezením po dobu otevírací doby prodejny za cenu v čase a místě obvyklou 

zodpovídá:tajemník+OSVV 
Č.j.:03227/11  

 
244) negativní stanovisko k umístění dalších nových výherních hracích přístrojů 

v provozovně Herna-bar-cafe, Setecká 677, Blovice 
zodpovídá:tajemník  

Č.j.:03686/11  
 

245) nepřijetí nabídky na odkoupení pohledávek města Blovice společností Bulana s.r.o., 
Nový Jičín 

zodpovídá:tajemník 
Č.j.:03527/11  

 
246) uzavření MŠ Blovice v období od 01.07.2011 do 15.08.2011 

zodpovídá:odbor školství a památkové péče 
Č.j.:03308/11  

 
247) udělení výjimky z časového omezení stanoveného OZV č. 08/2010 firmě Jatky Blovice 

pro pořádání řeznického bálu dne 12.03.2011 od 20:00 do 05:00 hodin v Lidovém 
domě Blovice 

zodpovídá:tajemník  
Č.j.:02686/11  

 
248) návrh Smlouvy o dílo s firmou Adestik, s.r.o. na vypracování pasportu sálu Lidového 

domu Blovice za cenu 33.600 Kč včetně DPH. 
zodpovídá:ERM 
Č.j.:03802/11  

 
249) záměr rozšíření akce „Čistá Berounka, etapa II, projekt C“ o I. etapu realizace vodovodu 

na Bohušově a rozšíření kanalizačních řadů A3 – Luční ulice a B3 – Bohušov formou 
JŘBU s dodavatelem akce 

zodpovídá:ERM 
Č.j.:03757/11  

 
250) pověření pro starostu města k rozšíření veřejné zakázky s dodavatelem akce formou 

JŘBU včetně jeho organizace DSO Povodí Berounky, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň 
zastoupený ÚKEP města Plzeň, p.o. 

zodpovídá:starosta 
Č.j.:03757/11  

 
251) uzavření nájemní smlouvy s TJ Sokol Blovice jako pronajímatelem a městem Blovice 

jako nájemcem na pronájem plochy pro vybudování a provozování BIKEPARKu Blovice 
zodpovídá:ERM 
Č.j.:03797/11  

 
252) výsledek poptávkového řízení „Bikepark Blovice“ s tím, že nabídka fa Zdeněk Kotyza – 

PARKPILOT, Mníšek 612, Vamberk za cenu 300 tis. Kč je v místě a čase obvyklá. 
zodpovídá:ERM 
Č.j.:03046/11  

 
253) návrh I. úpravy rozpočtu města Blovice na r. 2011 



zodpovídá:ERM 
Č.j.:03763/11  

 
254) podání projektové žádosti „25 RD včetně komunikace a infrastruktury, Blovice – 

Hradiště“ do 13. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. (4,0,0)  
zodpovídá:ERM 
Č.j.:03746/11  

 
255) zajištění předfinancování celkových nákladů projektu „25 RD včetně komunikace a 

infrastruktury, Blovice – Hradiště“ ve výši 5 mil. Kč v rámci rozpočtu města. 
zodpovídá:ERM 
Č.j.:03746/11  

 
256) zajištění spolufinancování projektu „25 RD včetně komunikace a infrastruktury, Blovice 

– Hradiště“ ve výši min. 15 % celkových nákladů projektu „25 RD včetně komunikace a 
infrastruktury, Blovice – Hradiště“ v rámci rozpočtu města. 

zodpovídá:ERM 
Č.j.:03746/11  

 
257) dohodu o partnerství na projektu „25 RD včetně komunikace a infrastruktury, Blovice – 

Hradiště“ mezi městem Blovice a SÚS PK, p.o. o partnerství k přípravě, realizaci a 
využívání výstupu projektu 

zodpovídá:ERM 
Č.j.:03746/11  

 
258) program podpory spolků a neziskových organizací na r. 2011  

zodpovídá:ERM 
Č.j.:03768/11  

 
259) výsledek poptávkového řízení na koordinátora VZ na dodávku plynu pro město Blovice 

a jeho příspěvkové organizace formou elektronické aukce 
zodpovídá:ERM 
Č.j.:3776/11  

 
260) uzavření mandátní smlouvy na výkon koordinátora VZ na dodávku plynu pro město 

Blovice  a jeho příspěvkové organizace s firmou e-tenders, s.r.o., se sídlem Bellova 
370/40, Brno za cenu 20.900 Kč bez DPH 

zodpovídá:ERM 
Č.j.:03776/11  

 
261) uzavření Vícestranné smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném 

zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele mezi městem Blovice a jeho 
příspěvkovými organizacemi 

zodpovídá:ERM 
Č.j.:03776/11  

 
262) výsledek poptávkového řízení „ Zateplení domu čp. 710/711 v Blovicích“ s tím, že 

nejlepší nabídku předložila firma Oknamont Nepomuk, Na Vinici 426, Nepomuk a to 
cenu 482.510 Kč včetně DPH 

zodpovídá:ERM 
Č.j.:03040/11  

 
263) ceník za kopírování dle předloženého návrhu s účinností od 15.03.2011. 

zodpovídá:ERM 
Č.j.:03769/11  



 
264) přidělení bytu v DPS Blovice panu Ing. J.V. 

zodpovídá:místostarostka + Tebyt BTZ, s.r.o. 
 

265) návrh kupní smlouvy mezi městem Blovice a panem F.B. pozemek parc.č 221/20 o 
výměře 46 m2 v obci k.ú. Blovice za cenu 100,-/m2 + související poplatky 

zodpovídá:OSVV 
Č.j.:015598/11  

 
RM bere na v ědomí 

 
266) dopis manželů Š. a manželů Z. o zvážení možnosti odkanalizování jejich nemovitostí 
 
267) připojení se k Výzvě svazu měst a obcí vládě ČR k problematikám, které se aktuálně 

dotýkají měst 
 
268) připojení se k Výzvě Města Chlumec nad Cidlinou se žádostí na Vládu ČR a Parlament 

ČR, aby byly již od roku 2012 účelově navýšeny příjmy obcí s počtem obyvatel od 1000 
do 10000 

 
269) informaci k získání příspěvku na technické zhodnocení cisternových automobilových 

stříkaček v roce 2011 od Plzeňského kraje.  
 
270) termín zápisu do MŠ Blovice dne 02.05.2011 od 15:00 do 17:00 hodin 
 
271) platební výměr od Finančního úřadu v Plzni za porušení rozpočtové kázně ve výši 
         2.913 Kč u kontrolované akce – Typový projekt  - CzechPoint 
 
272) převod nájmu na byt v domě čp. 20 na Masarykově náměstí v Blovicích na pana J.Z. 
 
273) převod nájemní smlouvy ordinace MUDr. Augustina v budově polikliniky Blovice na 

společnost OFTHALMOS s.r.o. 
 
274) znění dopisu, který bude zasílán majitelům chat v souvislosti s placením poplatku za 

odvoz komunálního odpadu.  
 
 

RM ukládá 
 

275) prověřit možnost vykoupení dotčených pozemků a provedení odkanalizování 
nemovitostí čp. 9 a čp. 217 na Bohušově 

zodpovídá:ERM + starosta 
Č.j.:03570/11  

 
276) pozvat na další jednání rady pí Seidlovou (knihovna) a pí Krňoulovou (městské kulturní 

středisko)  
zodpovídá:starosta 

 
277) oslovit realitní kancelář, zda by byla schopna prodat objekt krytu CO na Hradišti a 

objekt statku na Hradišti 
zodpovídá:starosta  

 
278) podniknout další kroky k napravení pochybení, kdy kupní smlouva mezi městem Blovice 

a panem F. a B.B. nebyla v r. 1992 zanesena do katastru nemovitostí 



zodpovídá:OSVV 
Č.j.:03617/11  

 
279) připravit znění nové OZV o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být 

provozování výherních hracích přístrojů povoleno 
zodpovídá:tajemník 

 
280) zveřejnit záměr prodeje pozemku parc.č. st. 748 o výměře 32 m2 v obci a k.ú. Blovice. 

zodpovídá:OSVV 
Č.j.:02789/11  

 
RM odkládá 

 
281) žádost pana P. K. z Klubu vojenské historie Infanterie o.s. o pronájem objektu CO na 

Hradišti  
zodpovídá:tajemník 

Č.j.:03501/11  
 
282) žádost pana P.K. a paní MUDr. I.M., kteří požádali o zakoupení části městských 

pozemků v chatové lokalitě Kamensko 
zodpovídá:OSVV 

Č.j.:02881/11, 03542/11  
 

RM předloží ZM 
 

283) schválení bezúplatného převodu městských pozemků o celkové výměře 4.983 m2 pod 
komunikacemi III.třídy do majetku Plzeňského kraje dle přiloženého návrhu.  

zodpovídá:ERM 
Č.j.:13943/10   

284) odpojení bytového domu čp. 682 od městské kotelny  
zodpovídá:místostarostka  

 
285) výsledek poptávkového řízení „Bikepark Blovice“ s tím, že nabídka fa Zdeněk Kotyza – 

PARKPILOT, Mníšek 612, Vamberk za cenu 300 tis. Kč je v místě a čase obvyklá. 
zodpovídá:ERM 
Č.j.:03046/11  

 
286) návrh I. úpravy rozpočtu města Blovice na r. 2011 

zodpovídá:ERM 
Č.j.:03763/11  

 
287) podání projektové žádosti „25 RD včetně komunikace a infrastruktury, Blovice – 

Hradiště“ do 13. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. (4,0,0) 
RM schvaluje zajištění předfinancování celkových nákladů projektu „25 RD včetně 
komunikace a infrastruktury, Blovice – Hradiště“ ve výši 5 mil. Kč v rámci rozpočtu 
města. Zajištění předfinancování celkových nákladů projektu „25 RD včetně 
komunikace a infrastruktury, Blovice – Hradiště“ ve výši 5 mil. Kč v rámci rozpočtu 
města. Zajištění spolufinancování projektu „25 RD včetně komunikace a infrastruktury, 
Blovice – Hradiště“ ve výši min. 15 % celkových nákladů projektu „25 RD včetně 
komunikace a infrastruktury, Blovice – Hradiště“ v rámci rozpočtu města. dohodu o 
partnerství na projektu „25 RD včetně komunikace a infrastruktury, Blovice – Hradiště“ 
mezi městem Blovice a SÚS PK, p.o. o partnerství k přípravě, realizaci a využívání 
výstupu projektu 

zodpovídá:ERM 



Č.j.:03746/11  
 

288) návrh smlouvy o dílo s firmou Oknamont Nepomuk, Na Vinici 426, Nepomuk na akci  
„Zateplení domu čp. 710/711 v Blovicích“ za cenu 482.510 Kč včetně DPH 

zodpovídá:ERM 
Č.j.:03040/11  

 
289) návrh kupní smlouvy mezi městem Blovice a panem F.B. na pozemek parc.č 221/20 o 

výměře 46 m2 v obci k.ú. Blovice za cenu 100,-/m2 + související poplatky 
zodpovídá:ERM 
Č.j.:03021/11  

 
290) záměr rozšíření akce „Čistá Berounka, etapa II, projekt C“ o I. etapu realizace vodovodu 

na Bohušově a rozšíření kanalizačních řadů A3 – Luční ulice a B3 – Bohušov formou 
JŘBU s dodavatelem akce 

zodpovídá:ERM 
Č.j.:03757/11  

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


