Město Blovice
Rada města
Usnesení č. 08/11
z jednání rady města konaného
dne 02.05.2011
Usnesení obsahuje: 4 strany, body č. 323 - 355

RM schvaluje
323) podání žádosti o přidělení dotace z programu občanského sdružení MAS Aktivios
na rekonstrukci místní komunikace ulice Branka
zodpovídá: starosta
324) žádost p. Václava Davídka, Blovice, o výjimku z místní úpravy provozu, týkající se
povolení vjezdu nákladního automobilu Avia reg. zn. PJ 85-21 do ulic Lidická a
Fügnerova.
zodpovídá: silniční správní úřad,
č.j.: MUBlov 06194/11
325) vydání nesouhlasného stanoviska se zřízením vyhrazeného parkoviště pro držitelku
průkazu ZTP/P p. H. Č., bytem Blovice
zodpovídá: odbor správní a vnitřních věcí,
č.j.: MUBlov 06129/11
326) nevyhovět žádosti p. J.V., Plzeň, o prodej pozemku parc. č. 851/1 v obci a k.ú.
Blovice
zodpovídá: odbor správní a vnitřních věcí,
č.j.: MUBlov 05858/11
327) udělení výjimky z časového omezení stanoveného OZV č. 8/2010 Automotoklubu
vojenské a historické techniky Brdy pro pořádání srazu vojenských vozidel Blovický
smyk ve dnech 07.07. – 10.07. 2011
zodpovídá: tajemník,
č.j.: MUBlov 06495/11
328) provedení opravy venkovních dlažeb v Základní škole Blovice p. Václavem Hejlem,
Nezvěstice 291 za cenu 53.472 Kč z rozpočtu města
zodpovídá: starosta + finanční odbor
329) řešení dopravní situace na místní účelové komunikaci v lokalitě Nová Huť směrem
na Hladoměř umístěním dopravních značek B13 („Zákaz vjezdu vozidel, jejichž
okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“) u obou mostů v obou směrech a
umístěním dopravních značek B15 („Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje
vyznačenou mez“) a B16 („Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje
vyznačenou mez“) u železničního viaduktu
zodpovídá: silniční správní úřad,
č.j.: MUBlov 05411/11

330) nabídku Jaroslava Krpejše, Družstevní, Blovice, na zpracování dokumentace
pro stavební povolení a realizační dokumentace stavby na akci „Vodovod Hájek –
prodloužení vodovodu“ za cenu 222 tis. Kč bez DPH
zodpovídá: ekonom,
č.j.: MUBlov 06655/11
331) přidělení veřejné zakázky „DDM Blovice – projekt úspory energie“ firmě
D-PERFECT s.r.o. se sídlem Malá Víska 5, 339 01 Klatovy, IČ: 25245481,
a to vzhledem k nejnižší nabídnuté ceně 1.774.316 Kč bez DPH (2.129.179 Kč
včetně DPH)
zodpovídá: ekonom,
č.j.: MUBlov 06650/11
332) II. úpravu rozpočtu města Blovice vč. rozpočtového výhledu dle předloženého
návrhu
zodpovídá: ekonom,
č.j.: MUBlov 06648/11
333) přidělení bytu č. 14 v Husově ul. čp. 605, Blovice paní P. P., Blovice
zodpovídá: TEBYT-BTZ, s.r.o. + místostarostka
334) návrh smlouvy o výpůjčce mezi Správou a údržbou Plzeňského kraje, příspěvkovou
organizací, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, zastoupenou Ing. Stanislavem Liškou, a
městem Blovice na akci „Setecká ulice, Blovice – přechod pro chodce“ dle
předloženého návrhu
zodpovídá: starosta
335) postavení plotu na hranici pozemku č. parc. 584/4 v k.ú. Hradiště u Blovic v rámci
realizace 2. etapy oplocení zámeckého parku Muzea jižního Plzeňska
zodpovídá: starosta,
č.j.: MUBlov 06187/11
336) předběžný souhlas se změnou katastrální hranice mezi k.ú. Vlčice a k.ú. Hradiště u
Blovice dle předloženého snímku ortofotomapy
zodpovídá: starosta,
č.j.: MUBlov 06439/11

RM doporučuje
337) ředitelce Základní školy Blovice přistoupit k projektu eBezpečnost, který je součástí
akce Plzeňský kraj – bezpečný kraj
zodpovídá: starosta + Mgr. Růžena Kohoutová,
č.j.: MUBlov 06510/11

RM bere na vědomí

338) konání oslav 66. výročí osvobození města Blovice americkou
dne 07.05.2011 v 16.30 hodin na náměstí

armádou

339) oznámení ředitelky Základní školy Blovice Mgr. Růženy Kohoutové o udělení
ředitelského volna dne 06.05.2011 z důvodu konání soutěže mladých cyklistů
(BESIP)
340) zrušení poptávkového řízení na překlenovací úvěr na akci Čistá Berounka z důvodu
nepředložení žádné nabídky od oslovených bankovních ústavů
zodpovídá: ekonom,
č.j.: MUBlov 05389/11
341) nabídku firmy Makléřský servis s.r.o. na optimalizaci pojištění majetku města
Blovice
zodpovídá: ekonom,
č.j.: MUBlov 06655/11
342) vyjádření p. Milana Vacka k nutnosti opravy poškozeného mostku přes náhon
v Kamensku
zodpovídá: starosta
343) informaci místostarostky o počtu dětí do 12 let trvale hlášených k pobytu v obci
Hradišťská Lhota
zodpovídá: místostarostka,
č.j.: MUBlov 04831/11
344) informaci RNDr. Pavla Vlacha, Ph.D., o ukončení jeho členství ve straně Věci
veřejné

RM ukládá
345) zjednání nápravy všech nedostatků zjištěných v rámci provedené kontroly Krajským
úřadem Plzeňského kraje, a to nejpozději do 13.05.2011
zodpovídá: Mgr. Josef Brožík, ředitel ZUŠ Blovice
346) jednat se Správou železniční dopravní cesty o zajištění dopravního značení (umístění
svislých dopravních značek B13, B15 a B16) na místní účelové komunikaci
v lokalitě Nová Huť směrem na Hladoměř
zodpovídá: silniční správní úřad,
č.j.: MUBlov 05411/11
347) prověřit na odboru životního prostředí způsob vyřizování žádosti p. Milana Vacka o
povolení vybudovat malou vodní elektrárnu na řece Úslavě v lokalitě Kamensko
zodpovídá: tajemník

RM odkládá

348) návrh na změnu OZV č. 5/2005, o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být
provozování VHP povoleno, a to do doby platnosti novely loterijního zákona
zodpovídá: tajemník
349) nabídku Českého varhanního festivalu, o.s., Mšec 45, na uspořádání varhanního
koncertu v Blovicích s finanční účastí města ve výši 10.000 Kč
zodpovídá: tajemník,
č.j.: MUBlov 06057/11
350) rozdělení finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na Program podpory
spolků a neziskových organizací 2011
zodpovídá: ekonom,
č.j.: MUBlov 06644/11
351) nabídku na zadání a realizaci reklamních předmětů města
zodpovídá: místostarostka

RM předloží ZM
352) nabídku Jaroslava Krpejše, Družstevní, Blovice, na zpracování dokumentace
pro stavební povolení a realizační dokumentace stavby na akci „Vodovod Hájek –
prodloužení vodovodu“ za cenu 222 tis. Kč bez DPH
zodpovídá: ekonom,
č.j.: MUBlov 06655/11
353) metodiku přidělování veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
zodpovídá: ekonom
354) návrh smlouvy o dílo na akci „DDM Blovice – projekt úspory energie“ mezi městem
Blovice a firmou D-PERFECT s.r.o. se sídlem Malá Víska 5, 339 01 Klatovy, IČ:
25245481, za cenu 1.774.316 Kč bez DPH (2.129.179 Kč včetně DPH)
zodpovídá: ekonom,
č.j.: MUBlov 06650/11
355) II. úpravu rozpočtu města Blovice vč. rozpočtového výhledu dle předloženého
návrhu
zodpovídá: ekonom,
č.j.: MUBlov 06648/11

…………………………….
Jan Poduška
starosta

…………………………..
Jana Alexyová
místostarostka

