
Město Blovice 
Zastupitelstvo města Blovice 

Usnesení č. 02/11 
 

ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 23.03.2011 
v zasedací místnosti radnice od 16.00 hodin 

 
 
Usnesení obsahuje: 4 strany, body č. 1 - 23  

 
 

ZM schvaluje: 
 
 
1) ověřovatele zápisu pí Alexyovou a p. Plojhara a zpravodaje pí Hrubou 

 
2) program jednání ZM včetně jeho změn 

 
3) znění a uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 221/20 o výměře 46 m2 

v obci a k.ú. Blovice panu F. B. Blovice za cenu 100 Kč/m2 + související poplatky 
zodpovídá: OSVV  

č.j.: MUBlov 15598/2010 
 

4) bezúplatný převod městských pozemků o celkové výměře 4.983 m2 pod 
komunikacemi III. třídy do majetku Plzeňského kraje dle přiloženého návrhu 

zodpovídá: OERM  
č.j.: MUBlov 13943/2010 

 
5) podání žádosti na Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň-jih o provedení 

komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vlčice u Blovic 
zodpovídá: OSD  

 
6) budoucí změnu katastrální hranice Hradiště u Blovic z důvodů provádění komplexních 

pozemkových úprav dle předloženého návrhu 
zodpovídá: OSD  

 
7) I. úpravu rozpočtu města Blovice na rok 2011 včetně rozpočtového výhledu 

zodpovídá: OERM  
č.j.: MUBlov 03763/2011 

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

vodovodu na Bohušově a rozšíření kanalizační řadů A3 – Luční a B3 – Bohušov 
formou JŘBU s dodavatelem akce 

zodpovídá: OERM  
č.j.: MUBlov 03757/2011 

 
9) 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 
zastoupené ÚKEP města Plzně, p.o. 



 zodpovídá: OERM  
č.j.: MUBlov 03757/2011 

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

Hradiště“ do 13. Výzvy Regionálního operačního programu NUTS II  Jihozápad 
zodpovídá: OERM  

č.j.: MUBlov 03746/2011 
 

11)  zajištění předfinancování celkových nákladů projektu „25 RD včetně komunikace a 
infrastruktury, Blovice-Hradiště“ do výše 5,5 mil. Kč v rámci rozpočtu města 

zodpovídá: OERM  
č.j.: MUBlov 03746/2011 

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

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

zodpovídá: OERM  
č.j.: MUBlov 03746/2011 

 
13) 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: OERM  
č.j.: MUBlov 03746/2011 
 

14) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 30.07.2010 mezi SÚS PK, p.o. a městem 
Blovice 

zodpovídá: OERM  
č.j.: MUBlov 03746/2011 

 
15) návrh Smlouvy o dílo na akci „Bikepark Blovice“ předložený firmou Zdeněk Kotyza – 

PARKPILOT, Mníšek 612, Vamberk, a to za cenu 300.000 Kč vč. DPH 
zodpovídá: OERM  

č.j.: MUBlov 03046/2011 
 

16) návrh Smlouvy o dílo na akci „Zateplení domu č.p. 710, 711 v Blovicích“ předložený 
firmou Oknamont Nepomuk, Na Vinici 426, 335 01  Nepomuk, a to za cenu 482.510 
Kč vč. DPH z rozpočtu bytového hospodářství s možností rozložení plateb 

zodpovídá: OERM  
č.j.: MUBlov 03040/2011 

 
 
 
 
 
 

17) v souladu s § 10 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění Obecně závaznou vyhlášku města Blovice č. 1/2011, která mění 
obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010 o stanovení závazných podmínek 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 02484/2011 
 

18) ve společném projektu Mikroregionu Úslava do PSOV PK 2011 : Nákup vybavení pro 
zásahové jednotky SDH obcí mikroregionu Úslava 

zodpovídá: OERM  
č.j.: MUBlov 04512/2011 

 
19) úhradu podílu (spoluúčasti k dotaci) města Blovice nejméně ve výši 45% 

z uskutečněných celkových výdajů v obci v rámci projektu Nákup vybavení pro 
zásahové jednotky SDH obcí 

zodpovídá: OERM  
č.j.: MUBlov 04512/2011 
 

20) uzavření a znění Smlouvy o dílo č. 690/2011 mezi městem Blovice a firmou 
STAVMONTA spol. s r.o., se sídlem Hřbitovní 33, Plzeň na dodávku stavby 
„Blovice, ul. Na Výsluní – prodloužení splaškové kanalizace“ za cenu 2.304.676 Kč 
včetně DPH 

zodpovídá: OERM  
 

 
 

 
ZM bere na vědomí: 

 
21) zprávu starosty a místostarostky o jejich činnosti a o činnosti rady města 

 
 
 
 

ZM ukládá: 
 
22) zajistit a předložit na příštím jednání ZM výpočet ceny tepla pro ostatní bytové 

jednotky v případě odpojení domu č.p. 682 od městské kotelny 
zodpovídá:místostarostka 

      č.j.: MUBlov 03669/2011 
 
 
 

ZM odkládá: 
 
23) žádost SVJ v Blovicích, č.p. 682 o souhlas s odběrným plynovým zařízení v č.p. 682 

                           zodpovídá: místostarostka  
              č.j.: MUBlov 03669/11 

 
 



 
 
 

 
……………………………..…………. 

Jan Poduška, starosta města 
 
 
 
 
 

………………………………………... 
Jana Alexyová, místostarostka a ověřovatel  

 
 
 
 
 

……………………..………………….. 
Bohuslav Plojhar, ověřovatel  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


