
Město Blovice 
Rada města 

Usnesení č. 06/11 
 

z jednání rady města konaného 
dne 11.04.2011 

 
 
Usnesení obsahuje:  4 strany, body č. 323 - 350 
 
 

RM schvaluje 
 
 

323) provedení akce „Blovice, Hradiště – úprava NN“ na pozemích 584/1, 572/2 PK,  584/3 
PK, 584/5 PK, st. 51, st. 38, 584/5, 568/1, st. 37/1, 585/1, 568 PK, 289/1 GP a 593/1 
v k.ú. Hradiště u Blovic dle popisu stavby s tím, že pozemky budou uvedeny do 
původního stavu 

zodpovídá: OSVV  
            č.j.: 04051/2011 

 
324) provedení akce „Blovice, Hradiště – úprava veřejného osvětlení“ na pozemích 584/1, 

572/2 PK, 584/3 PK, 584/5 PK, 568/1, 585/1, 568 PK, 289/1 GP a 593/1 v k.ú. 
Hradiště u Blovic dle popisu stavby s tím, že pozemky budou uvedeny do původního 
stavu 

zodpovídá: OSVV  
           č.j.: 04052/2011 

 
325) dodatečně udělení výjimky na konání veřejně přístupné akce Blovice – Skupina 

„SEJF“ – Lidový dům dne 09.04.2011 v době od 20:00 – 24:00 hod 
zodpovídá: tajemník  
č.j.: 04978/2011 

 
326) přidělení bytu v DPS Vlčice pí Z. Č., trv. byt. Františkovy Lázně 

zodpovídá:místostarostka 
 

327) prodloužení nájemní smlouvy p. F. K., Komorno  do 30.6.2011 a výpovědi z nájmu 
z obecních bytů v Blovicích pro pí L. P.,  . J. Z., K. H., D. M.,  p. P. H., p. A.S., a pí M. 
Ch. 

zodpovídá : místostarostka 
 
 

328) vybudování nového asfaltového povrchu a veřejného osvětlení v prostoru sokolovny 
po dohodě s vedením Sokola Blovice 

zodpovídá : starosta 
 

329) uzavření a znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 38/2011 – 
SML mezi Povodím Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, Praha, zast. 
ředitelem závodu Ing. Kučerou a městem Blovice na zřízení věcného břemene ohledně 



umístění stavby vodovodního řadu zřizovaného v rámci akce „Vodovod Blovice – 
lokalita Bohušov“ 

zodpovídá : starosta 
 

330) navrhované personální  složení Komise životního prostředí zřízené dle § 122 odst. 1 
zákona o obcích 

zodpovídá : tajemník 
 

331) navrhovanou náplň práce Komise životního prostředí zřízené dle § 122 odst. 1 zákona 
o obcích 

zodpovídá : tajemník 
 
 
 

RM bere na vědomí 
 

 
332) žádost pí Vlasty Šnajdrové o vybudování dětského hřiště v obci Hradišťská Lhotka 

zodpovídá: místostarostka  
                                                                                                       č.j.: MUBlov 04831/2011 

 
333) návrh na zvyšování nájemného v městských bytech dohodou 

   zodpovídá : OERM 
   č.j. : 05515/2011 

 
334) Protokol o výsledku kontroly v příspěvkové organizace Základní umělecká škola 

Blovice 
  zodpovídá:místostarostka 
  

 
335) žádost pana J. V., Hrádek o pronájem nebytových prostor v Komorně (bývalá 

ubytovna) 
zodpovídá:místostarostka 

 
 

336) oznámení o konání akce Kóta 1334 v rámci projektu Malé granty Gymnázia Blovice 
v termínu 20.-21.05.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RM ukládá 

 
 



337) odpovědět na žádost pana K. Š., Bohušov o napojení jeho nemovitosti do systému 
kanalizace v rámci projektu Čistá Berounka 

  zodpovídá: starosta  
 

338) řešit s obyvateli obce Hradišťská Lhotka přesné řešení a umístění požadovaného 
dětského hřiště a zjistit počet dětí do dvanácti let v obci 

 zodpovídá : místostarostka 
         č.j. :04831/2011 
 

339) oslovit firmu Telefonica O2 s tím, aby si pozemky ve svém vlastnictví udržovala 
kolem své nemovitosti na své náklady či dohodnout podmínky údržby ze strany města 

zodpovídá : OERM 
 

340) předložit finální verzi Plánu na zvyšování nájemného dohodou podle pokynů RM 
zodpovídá : OERM 
č.j. :05515/2011 

 
341) přizvat na příští jednání rady ředitele ZUŠ Blovice Mgr. Brožíka s tím, že předloží 

návrh na sjednání nápravy nedostatků zjištěných v rámci kontroly v příspěvkové 
organizaci ZUŠ Blovice 

zodpovídá:místostarostka 
 

342) přizvat na příští jednání rady p. J. V., Hrádek a Ing. Maškovou, vedoucí odboru 
stavebního a dopravního k řešení žádosti o pronájem nebytových prostor v Komorně 

zodpovídá : místostarostka 
č.j. : 

 
343) zveřejnit na úřední desce záměr pronájmu bytu v Blovicích, ul. Husova č.p. 605, byt. 

č. 14 
zodpovídá : místostarostka 

 
344) zařídit přípravu a úpravu pozemků města, jež budou užity v rámci projektu Kóta 1334 

v rámci projektu Malé granty Gymnázia Blovice v termínu 20.-21.05.2011 s nájemcem 
těchto pozemků 

zodpovídá : místostarostka 
 

     
RM odkládá 

 
 

345) žádost pí B. B.,  Bohušov  o koupi pozemku parc. č. st. 73/2 v k.ú. Hradiště u Blovic 
do doby ukončení projektu Čistá Berounka 

             zodpovídá : OSVV  
     č.j.: 01637/2011 

 
346) žádost p. J. P., Hradiště o koupi pozemku parc. č. st. 73/2  

 v k.ú. Hradiště u Blovic do doby ukončení projektu Čistá Berounka  
         zodpovídá : OSVV 
         č.j. : 03613/2011 

 



 
347) nabídku firmy Bohumil Ehrlich – ČIKOTE na prodej mobilního zařízení sloužícího 

k úklidu hůře dostupných veřejných prostor 
zodpovídá : tajemník 
č.j. :05204/2011 

 
348) na příští jednání rady města nabídku na zadání a realizaci reklamních předmětů města 

s tím, že radní se seznámí s předkládanou nabídkou a předloží své požadavky 
zodpovídá : místostarostka 
 

 
 

 
 

RM předloží ZM 
 

349) zprávu Ing. Suchého z firmy Tebyt o změně ceny tepla v nájemních bytech po 
odpojení domů č.p. 661 a 682 od městské kotelny 

               zodpovídá: místostarostka  
 
 
 

Neschválené návrhy 
 

350)  Zásady  údržby zeleně a veřejných prostranství na území města Blovice 
zodpovídá : OERM 

 
 
 
 
 
 
 

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


