
Město Blovice 
Rada města Blovice 

Usnesení č. 20/10 
 
 

z jednání rady města konaného 
dne 14.12.2010 

 
 
Usnesení obsahuje: 7 stran, body č. 91 - 142 
 
 

RM schvaluje 
 

91) přiznání mimořádné odměny ředitelce Domu dětí a mládeže Blovice Ing. Boženě 
Šroubkové dle předloženého návrhu 

zodpovídá: oddělení školství a památkové péče, 
č.j: MUBlov 18339/10  

 
92) přiznání mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Blovice paní Daně Menclové 

dle předloženého návrhu 
zodpovídá: oddělení školství a památkové péče, 

č.j: MUBlov 18340/10  
 
93) výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku na realizaci „Zpracování lesních 

hospodářských osnov zřizovacího obvodu LHO Blovice I“ 
zodpovídá: ekonom, 

č.j.: MUBlov 16631/10 
 

94) dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Blovice a firmou Stavmonta 
spol. s r .o., Hřbitovní 996/33, Plzeň; dodatek spočívá v navýšení ceny díla 
„Technická infrastruktura pro výstavbu 25 RD“ o částku 407.155 Kč bez DPH a 
v posunutí realizace stavby objektu VO a zklidněná komunikace (část) do 31.12.2011 

zodpovídá: ekonom, 
č.j.: MUBlov 18010/10 

 
95) Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů dle předloženého návrhu 

zodpovídá: ekonom, 
č.j.: MUBlov 18162/10 

 
96) Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 

vyhláška č. 1/2007 ze dne 19.12.2007, o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně nakládání 
se stavebním odpadem dle předloženého návrhu 

zodpovídá: ekonom, 
č.j.: MUBlov 18159/10 

 



97) nabídku p. Jaroslava Krpejše, Družstevní 849, Blovice, na vypracování projektové 
dokumentace v rozsahu DSP/RDS na realizaci stavby vodovodu v lokalitě Bohušov 
za cenu 239 tis. Kč bez DPH 

zodpovídá: ekonom, 
č.j.: MUBlov 18009/10 

 
98) uzavření a znění veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Blovice a obcí Louňová na zápis 

údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel v rozsahu § 3 odst. 3 
písm. g), h) zákona o evidenci obyvatel 

zodpovídá: tajemník, 
č.j.: MUBlov 17858/10 

 
99) Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví závazné podmínky 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, 
č.j.: MUBlov 18278/10 

 
100) nevyhovět žádosti manželů A. a F. B., Blovice, o vyhrazení parkovacího místa u 

DPS Blovice 
zodpovídá: tajemník, 

č.j.: MUBlov 18443/10 
 
101) neuvolnění finančních prostředků z rozpočtu města na podporu vydání knihy 

„Dominia Sternbergů, Kolowratů a Smiřických“ autora Pavla Juříka, Kolín 
zodpovídá: starosta, 

č.j.: MUBlov 17606/10 
 
102) neuvolnění finančních prostředků z rozpočtu města na příspěvek na provoz Domova 

svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem 
zodpovídá: starosta, 

č.j.: MUBlov 17773/10 
 

103) žádost manželů Kubíkových, Praha , o souhlas s přístavbou jedné obytné místnosti o 
rozměrech cca 2x4 metrů v rekreační chatě na parcele č. st. 1355 a č. parc. 861/3 
v obci a k.ú. Blovice 

zodpovídá: odd. ERM, 
č.j.: MUBlov 17411/10 

 
104) prodloužení nájemních smluv na pronájem městských bytů těmto nájemníkům:  

- paní M. Zahradníkové, na dobu neurčitou, 
- paní B. Pleningerové, , na dobu neurčitou, 
- paní M. Chmelíkové, na dobu 3 měsíců, 
- paní L.  Pechanové, na dobu 3 měsíců, 
- paní L. Smolové, , na dobu neurčitou, 
- panu F. Kalejovi, na dobu 3 měsíců, 
- paní E. Ferkové, na dobu 1 roku 

zodpovídá: TEBYT-BTZ, s.r.o. + místostarostka 
 



105) přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS Blovice paní I. 
Langmaierové, byt.Vlčice  

zodpovídá: TEBYT-BTZ, s.r.o. + místostarostka, 
č.j.: MUBlov 16782/10 

 
106) přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS Vlčice paní V. Trochové, 

Žinkovy  
zodpovídá: TEBYT-BTZ, s.r.o. + místostarostka 

 
107) Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Blovice na rok 2011 

zodpovídá: místostarostka 
 

108) přidělení finančního příspěvku ve výši 1.000 Kč Diecézní charitě Plzeň – Charitní 
pečovatelské službě Blovice na pořádání vánočního večírku pro klienty a obyvatele 
DPS 

zodpovídá: finanční odbor, 
č.j.: MUBlov 18020/10 

 
109) provedení sanace a nezbytných zednických a malířských prací v prostorech bývalé 

knihovny, Americká 88 
zodpovídá: TEBYT-BTZ, s.r.o. + místostarostka 

 
110) zásady provozu a ceník sběrného dvora v Blovicích platné od 01.01.2011 

zodpovídá: místostarostka 
 

111) znění a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek GP parc. č. 289/1 
v obci Blovice, k.ú. Hradiště u Blovic, mezi městem Blovice a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 

zodpovídá: odd. ERM, 
č.j.: MUBlov 18194/10 

 
112) záměr vybudování vodovodu na Bohušově dle projektu Jaroslava Krpejše 

zodpovídá: odd. ERM, 
č.j.: MUBlov 18097/10 

 
113) žádost společnosti STEMONT JS, s.r.o. o souhlas s umístěním zemního 

energetického zařízení na pozemku města Blovice KN parc. č. 764/55 a PK 763, oba 
LV č. 10001, v obci a k.ú. Blovice, v souladu se situací č. IV-12-0005631 z 6/2010 
s tím, že pozemky budou po provedení prací uvedeny do původního stavu a na nové 
energetické zařízení bude zřízeno věcné břemeno 

zodpovídá: odd. ERM, 
č.j.: MUBlov 18172/10 

 
114) znění a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-

0005631/1 na pozemek KN č. 764/55 a PK 763, oba LV č.10001, v obci a k.ú. 
Blovice, mezi městem Blovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 
874/8, Děčín 

zodpovídá: odd. ERM, 
č.j.: MUBlov 18172/10 

 



115) plánovanou akci „Blovice, ČOV, Město – přeložka VN“ v limitní částce 732.500 Kč 
a v rámci dané akce souhlasí se vstupem na pozemky PK 957, 956, 1486/2 v obci a 
k.ú. Blovice, LV č. 10001, vše dle předloženého polohopisu 

zodpovídá: odd. ERM, 
č.j.: MUBlov 18081/10 

 
116) žádost společnosti STEMONT JS, s.r.o. o souhlas s umístěním zemního 

energetického zařízení na pozemku města Blovice, KN st. parc. č. 76/2 v obci a k.ú. 
Blovice, v souladu se situací č. IV-12-0006095 z 9/2010 s tím, že pozemek bude po 
provedení prací uveden do původního stavu a na nové energetické zařízení bude 
zřízeno věcné břemeno 

zodpovídá: odd. ERM, 
č.j.: MUBlov 18164/10 

 
117) znění a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-

0006095/2 na pozemek KN st. parc. č. 76/2 v obci a k.ú. Blovice, LV č. 10001, mezi 
městem Blovice a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 

zodpovídá: odd. ERM, 
č.j.: MUBlov 18164/10 

 
118) znění a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Blovice a paní M. 

B. Blovice, panem J. K., Blovice, p. J. P., Blovice, paní M. T. Blovice a panem F. K.,  
Janovice nad Úhlavou, a to na budoucí koupi části pozemku KN st. parc. č. 620, LV 
č. 2462, v obci a k.ú. Blovice, dotčeného plánovaným chodníkem v rámci 
rekonstrukce Husovy ulice 

zodpovídá: odd. ERM, 
č.j.: MUBlov 18011/10 

 
119) znění a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi městem Blovice a manželi 

L. a J. P, Družstevní, Blovice, na budoucí koupi části pozemku PK st. parc. č. 270/1 
v obci a k.ú. Blovice, dotčeného plánovaným chodníkem v rámci rekonstrukce 
Husovy ulice 

zodpovídá: odd. ERM, 
č.j.: MUBlov 17947/10 

 
120) záměr bezúplatného nabytí části kanalizace v délce cca 92 bm na pozemku KN parc. 

č. 692/2 v obci Blovice, k.ú. Vlčice, z majetku Plzeňského kraje do majetku města 
Blovice, a to dle zákresu 

zodpovídá: odd. ERM, 
č.j.: MUBlov 18078/10 

 
121) záměr prodeje pozemku KN parc. č. 109/42 v obci Blovice, k.ú. Hradiště u Blovice 

zodpovídá: odd. ERM, 
č.j.: MUBlov 17585/10 

 
122) vyřazení pohledávek z účetnictví města Blovice povinných: 

- R.V. : celková částka 300 Kč, VS 08221035, 
- L. F.: zbývající částka 1.000 Kč, VS 07221007, 
- A. R.: celková částka 4.000 Kč, VS 08221043, 
- H. H.: celková částka 2.000 Kč, VS 0622210470, 



- L. M.: celková částka 3.000 Kč, VS 0822210322, 
- G. Š.: celková částka 2.000 Kč, VS 0922210305 

zodpovídá: obor správní a vnitřních věcí, 
č.j.: MUBlov 18371/10 

 
123) zapůjčení požární stříkačky PS 12 v hodnotě 20.000 Kč Jednotkou sboru 

dobrovolných hasičů obce Střížovice městu Blovice pro Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů obce Štítov 

zodpovídá: tajemník, 
č.j.: MUBlov 15556/10 

 
 

RM bere na vědomí 
 
124) závazné ukazatele pro sestavení rozpočtu města Blovice na rok 2011 

zodpovídá: ekonom, 
č.j.: MUBlov 18168/10 

 
125) návrh na snížení prodejní ceny stavebních pozemků v lokalitě Hradiště II. na částku 

790 Kč/m² dle návrhu Realitní kanceláře PUBEC, s.r.o. 
zodpovídá: ekonom, 

č.j.: MUBlov 18152/10 
 

126) požadavek ředitelky ZŠ Blovice Mgr. Růženy Kohoutové na zakoupení nových setů 
(lavice + 2 židle) za celkovou cenu cca 400 tis. Kč 

zodpovídá: tajemník, 
č.j.: MUBlov 17115/10 

 
127) písemné vyjádření p. Václava Šneberka k návrhu na zřízení komise pro životní 

prostředí 
zodpovídá: tajemník 

 
 

RM ukládá 
 
128) odpovědět na žádost manželů A. a F. B., Blovice (žádosti o vyhrazení parkovacího 

místa u DPS Blovice nebylo vyhověno) 
zodpovídá: tajemník, 

č.j.: MUBlov 18443/10 
 

129) požádat Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje o vydání rozhodnutí o 
prodloužení termínu ke splnění požadavků dle zákona o ochraně veřejného zdraví 
(vybavení učeben nábytkem, který zohledňuje tělesnou výšku žáků), a to o 
následující tři roky 

zodpovídá: ředitelka ZŠ Blovice Mgr. Kohoutová, 
č.j.: MUBlov 17115/10 

 
130) odpovědět na žádost p. Pavla Juříka, Kolín (žádosti o finanční příspěvek nebylo 

vyhověno) 
zodpovídá: starosta, 



č.j.: MUBlov 17606/10 
 

131) odpovědět na žádost Nestátního zdravotnického zařízení specializovaného na péči o 
nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou v Červeném Kostelci (žádosti o 
finanční příspěvek nebylo vyhověno) 

zodpovídá: starosta, 
č.j.: MUBlov 17773/10 

 
132) upravit výši nájemného Diecézní charitě Plzeň – Charitní pečovatelské službě 

Blovice s ohledem na uvolnění části nebytových prostor v suterénu DPS Blovice 
zodpovídá: TEBYT-BTZ, s.r.o. + místostarostka, 

č.j.: MUBlov 18021/10 
 
133) uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene s vlastníky 

dotčených pozemků (dle přílohy) v rámci záměru vybudování vodovodu na 
Bohušově 

zodpovídá: odd. ERM, 
č.j.: MUBlov 18097/10 

 
134) zveřejnit záměr prodeje pozemku KN parc. č. 109/42 v obci Blovice, k.ú. Hradiště u 

Blovice, na úřední desku města 
zodpovídá: odd. ERM, 
č.j.: MUBlov 17585/10 

 
 

RM předloží ZM 
 
 

135) smlouvu o dílo mezi městem Blovice a společností Plzeňský lesprojekt, a.s., se 
sídlem náměstí Generála Píky 8, Plzeň, na realizaci „Zpracování lesních 
hospodářských osnov zřizovacího obvodu LHO Blovice I“ za cenu 650 Kč/ha bez 
DPH 

zodpovídá: ekonom, 
č.j.: MUBlov 16631/10 

 
136) dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Blovice a firmou Stavmonta 

spol. s r .o., Hřbitovní 996/33, Plzeň; dodatek spočívá v navýšení ceny díla 
„Technická infrastruktura pro výstavbu 25 RD“ o částku 407.155 bez DPH a 
v posunutí realizace stavby objektu VO a zklidněná komunikace (část) do 31.12.2011 

zodpovídá: ekonom, 
č.j.: MUBlov 18010/10 

 
137) návrh na snížení prodejní ceny stavebních pozemků v lokalitě Hradiště II. na částku 

790 Kč/m² dle návrhu Realitní kanceláře PUBEC, s.r.o. 
zodpovídá: ekonom, 

č.j.: MUBlov 18152/10 
 
138) závazné ukazatele pro sestavení rozpočtu města Blovice na rok 2011 

zodpovídá: ekonom, 
č.j.: MUBlov 18168/10 



 
139) návrh Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

zodpovídá: ekonom, 
č.j.: MUBlov 18162/10 

 
140) návrh Obecně závazné vyhlášky č. 7/2010, kterou se mění a doplňuje Obecně 

závazná vyhláška č. 1/2007 ze dne 19.12.2007, o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně 
nakládání se stavebním odpadem 

zodpovídá: ekonom, 
č.j.: MUBlov 18159/10 

 
 

141) nabídku p. Jaroslava Krpejše, Družstevní 849, Blovice, na vypracování projektové 
dokumentace v rozsahu DSP/RDS na realizaci stavby vodovodu v lokalitě Bohušov 
za cenu 239 tis. Kč bez DPH 

zodpovídá: ekonom, 
č.j.: MUBlov 18009/10 

 
142) návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví závazné podmínky 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, 
č.j.: MUBlov 18278/10 

 
 

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


