
Město Blovice 
Rada města 

Usnesení č. 05/11 
 

z jednání rady města konaného 
dne 28.03.2011 

 
 

Usnesení obsahuje:  4 strany, body č. 291 - 321 
 

 
RM schvaluje 

 
291) nevyhovět žádosti pí Seidlové a pí Krňoulové o navýšení počtu úvazku pracovní síly 

v Městské knihovně Blovice o 0,5 pracovního úvazku 
zodpovídá: starosta  

 
292) uzavření a znění Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 09.06.2008 na pronájem 

části pozemku parc. č. 1404/12 o výměře 17,4 m2 v obci a k.ú. Blovice mezi městem 
Blovice a p. V.M. Starý Plzenec a p. J.Č. Plzeň 

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

 
293) nevyhovět žádosti manž. D. a J. S. Blovice o snížení kupní ceny za prodej pozemku 

parc. č. 222/5 o výměře 45 m2 v obci a k.ú. Blovice a o prominutí poplatku za 
vypracování kupní smlouvy ve výši 1.500 Kč 

zodpovídá: odbor správní a vnitřních věcí,  
č.j.: MUBlov 04143/11 

 
294) nevyhovět žádosti p. I.M. Plzeň o prodej či pronájem pozemku parc. č. 1460 

(zjednodušená evidence) v obci a k.ú. Blovice 
zodpovídá: odbor správní a vnitřních věcí,  

č.j.: MUBlov 03542/11 
 
295) nevyhovět žádosti p. J. Š. Plzeň, o prodej části pozemku PK 1460 o výměře 144 m2 

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

č.j.: MUBlov 03713/11 
 
296) s účinností od 01.03.2011 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nový platový výměr pro 
ředitelku Základní školy Blovice Mgr. Růženu Kohoutovou 

zodpovídá: oddělení školství a památkové péče,  
MUBlov 04505/11 

 
297) nevyhovět žádosti občanského sdružení Epoché, Zábělská 43, Plzeň o poskytnutí 

finančního příspěvku na provoz telefonické linky důvěry 
zodpovídá: starosta,  

č.j.: MUBlov 04220/11 
 



298) nepřijmout nabídku Plzeňské televize, s.r.o., Prešovská 4, Plzeň na prezentaci města 
v internetovém video magazínu Jižní kurýr 

zodpovídá: starosta,   
č.j.: MUBlov 04722/11 

 
299) nevyhovět žádosti KVH Infanterie o.s., Vrhaveč 3, Klatovy, o pronájem bývalého 

krytu CO na Hradišti 
zodpovídá: tajemník,  

č.j.: MUBlov 03501/11 
 
300) výjimku z místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Blovice panu Petru 

Milfortovi, Blovice; výjimka se týká povolení vjezdu do ul. Pod Tratí pro tahač 
návěsu Volvo FH reg. zn. 4P5 7410 s návěsem – cisternou reg. zn. 4P1 2350 

zodpovídá: silniční správní úřad,  
č.j.: MUBlov 04689/11 

 
301) udělení výjimky z časové omezení stanoveného OZV č. 8/2010 p. Pavlu Kuchařovi, 

pro pořádání hudební veřejně přístupné akce v hospodě na Hradišti dne 25.03.2011 
od 19.00 do 05.00 hodin 

zodpovídá: tajemník,  
č.j.: MUBlov 04409/11 

 
302) udělení výjimky z časového omezení stanoveného OZV č. 8/2010 třídě Septima 

Gymnázia Blovice pro pořádání kulturní akce – Apriálesu dne 22.04.2011 od 21.00 
do 02.00 hodin 

zodpovídá: tajemník,  
č.j.: MUBlov 04760/11 

 
303) udělení výjimky z časového omezení stanoveného OZV č. 8/2010 p. Václavu 

Švarcovi,  pro pořádání diskoték vždy v sobotu 1x za dva týdny v období duben - 
květen 2011 od 20.00 do 04.00 hodin 

zodpovídá: tajemník, 
č.j.: MUBlov 05048/11 

 
304) žádost p. P. B. Blovice, o prodloužení podnájmu bytu č. 21 v Husově ul., Blovice, p. 

V. D. a pí S. K. na dobu 1 roku 
zodpovídá: místostarostka,  

č.j.: MUBlov 04559/11 
 
 

RM bere na vědomí 
 
305) žádost ředitelky Základní školy Blovice Mgr. Růženy Kohoutové o poskytnutí 

příspěvku ve výši 80 tis. Kč na platy správních zaměstnanců pro rok 2011 
zodpovídá: ekonom,  

č.j.: MUBlov 04308/11 
 
306) nabídku Lukáše Martinky na vytvoření kreseb historické architektury Blovicka 

zodpovídá: tajemník  
 



307) informaci tajemníka o možnostech a způsobech omezení počtu výherních hracích 
přístrojů na území města 

zodpovídá: tajemník 
 

308) výsledek výběrového řízení na akci „Stavební úpravy radnice – I. etapa“ s tím, že 
zakázka bude přidělena firmě PEGISAN s.r.o., K Merfánům 47, 318 00 Plzeň, 
za cenu 295.666 Kč bez DPH 

zodpovídá: ekonom,  
č.j.: MUBlov 04805/11 

 
309) informaci ekonoma o nutnosti schválení překlenovacího úvěru na akci Čistá 

Berounka 
zodpovídá: ekonom 

 
310) vyhlášení veřejné zakázky na akci „DDM Blovice – projekt úspory energie“ 

zodpovídá: ekonom 
 

311) Protokol o kontrolním zjištění Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje 
o provedení kontroly ve školní jídelně Mateřské školy Blovice s výsledkem bez 
závad 

zodpovídá: místostarostka  
 

312) Zprávu o provedení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany za rok 2010 v Mateřské škole Blovice 

zodpovídá: místostarostka 
 

 

 
RM ukládá 

 
313) zveřejnit záměr pronájmu pozemku parc. č. 849/1 o výměře 578 m2 v obci a k.ú. 

Blovice 
zodpovídá: odbor správní a vnitřních věcí,  

č.j.: MUBlov 02296/11 
 

314) zveřejnit na úřední desce záměr prodeje části pozemku parc. č. 714/8 v obci a k.ú. 
Blovice 

zodpovídá: odbor správní a vnitřních věcí,  
č.j.: MUBlov 02881/11 

 
315) oslovit Odbor dozoru a kontroly VS MV ČR se žádostí o vysvětlení možností 

omezení počtu výherních hracích přístrojů na území města 
zodpovídá: tajemník 

 
 
316) odpovědět na dopis pí Stanislavy Kinkorové, Hladoměř , Blovice 

zodpovídá: místostarostka,  
č.j.: MUBlov 03951/11 

 
317) odpovědět na žádost JUDr. Martiny Králové o zajištění kontejneru v zahrádkářské 

lokalitě Cecima II 



zodpovídá: místostarostka,  
č.j.: MUBlov 04440/11 

 
 

RM odkládá 
 

318) žádost pí B. B. Blovice a žádost p. J, P., Blovice o prodej 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 

 
 

RM předloží ZM 
 

319) návrh kupní smlouvy na prodej pozemků KN 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 panu K. R., bytem  Plzeň 

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

 
320) návrh kupní smlouvy mezi městem Blovice a manž. O. a L. V. Praha 4, na prodej 

pozemku KN parc. č. 70/1 o výměře 1527 m2 v obci Blovice, k.ú. Vlčice u Blovic, za 
cenu 100 Kč/m2 + související poplatky, s tím, že pozemek nelze oplotit, neboť se 
nachází v zátopovém pásmu řeky Úslavy 

zodpovídá: odbor správní a vnitřních věcí,  
č.j.: MUBlov 14139/10 

 
321) návrh smlouvy o dílo s firmou PEGISAN s.r.o., K Merfánům 47, 318 00 Plzeň, 

na akci „Stavební úpravy radnice – I. etapa“ za cenu 295.666 Kč bez DPH 
zodpovídá: ekonom,  

č.j.: MUBlov 04805/11 
 
 
 
 
…………………………….       ………………………….. 
          Jan Poduška                  Jana Alexyová 
             starosta         místostarostka 
 


