Město Blovice
Rada města
Usnesení č. 01/12
z jednání rady města konaného
dne 9.1.2012

Usnesení obsahuje: 8 stran, body č. 1 – 50

RM schvaluje
1) novou trasu přeložky NN ,,Blovice, Luční, sběrný dvůr, přeložka NN“ dle výkresu
č. EP-12-0002027 z 12/2011, spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, v zastoupení
projekt. kanceláře MV Projekt Klatovy s.r.o. IČ: 27981070
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 16059/11/ERM/Wen

2) zpětvzetí návrhu na zahájení výkonu rozhodnutí u povinných: Š. Š., bytem Žákava
- dlužná částka 3.000,- Kč, T. H., bytem Spálené Poříčí – dlužná částka 2.000,- Kč, F.
N., bytem Milínov – dlužná částka 3.000,-Kč
zodpovídá: OSVV
č.j.: MUBlov 18790/2008/D-78/SVV/Šab
3) vyřazení následujících pohledávek z účetnictví města: povinný Š. Š., bytem Žákava
– dlužná částka 3.000,- Kč, VS 022210311, T. H., bytem Spálené Poříčí – dlužná částka
2.000,- Kč, VS 0221025, F. N., bytem Milínov - dlužná částka 3.000,- Kč,
VS 0221066, F. K., bytem Hořehledy – dlužná částka 500,- Kč, VS 09221006
zodpovídá: OSVV
č.j.: MUBlov15780/2010/P-40/SVV/Ša

4) schvaluje znění a uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor tří kanceláří
v přízemí objektu čp. 148 v ulici Hradišťská v Blovicích mezi pronajímatelem městem
Blovice a nájemcem Úřadem práce ČR
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 17597/11

5) s účinností od 1. 1. 2012 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 DDM Blovice paní Ing. Boženu Šroubkovou dle předloženého návrhu
zodpovídá:odbor školství a památkové péče
č.j.: MUBlov 00164/12
6) s účinností od 1. 1. 2012 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b, zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, nový platový výměr
pro ředitele ZUŠ Blovice pana Mgr. Josefa Brožíka dle předloženého návrhu
zodpovídá:odbor školství a památkové péče
č.j.: MUBlov 00165/12
7) s účinností od 1. 1. 2012 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 ZŠ Blovice paní Mgr. Růženu Kohoutovou dle předloženého návrhu
zodpovídá:odbor školství a památkové péče
č.j.: MUBlov 00162/12
8) s účinností od 1. 1. 2012 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 MŠ Blovice paní Danu Menclovou dle předloženého návrhu
zodpovídá:odbor školství a památkové péče
č.j.: MUBlov 00163/12
9) udělení výjimky z místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Blovice,
týkající se zákazu vjezdu nákladních automobilů do ulic Lidická a Fügnerova
pro nákladní automobil IVECO 75 E 15 EUROCARGO, reg. značky 4P6 9280
zodpovídá: oddělení dopravy
č.j.: MUBlov 00325/12
10) výjimku z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na pořádání Plesu rybářů, ČRS Blovice
v Lidovém domě dne 13. 1. 2012 od 20:00 hod. do 03:00 hod. 14. 1. 2012
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 00052/12
11) výjimku z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na pořádání Plesu hasičů v Lidovém domě dne
27. 1. 2012 od 20:00 hod. do 02:00 hod. 28.1. 2012, který pořádají členové SDH
Blovice
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 00377/12

12) výjimku z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na pořádání Plesu motoristů panem Václavem
Kopáčkem, bytem Blovice v Lidovém domě dne 4. 2. 2012 od 20:00 hod. do 03:00
hod. 5 .2. 2012
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 19160/11
13) výjimku z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na pořádání taneční zábavy EGES, panem
Jaroslavem Trhlíkem, bytem Blovice v Lidovém domě dne 25. 12. 2012 od 20:00 hod.
do 24:00 hod.
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 18728/11

14) výjimku z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na pořádání Plesu Unie rodičů při ZŠ Blovice,
se sídlem Blovice, IČ: 69966141 – ples v Lidovém domě, který se bude konat
dne 17. 2. 2012 od 20:00 hod. do 02:00 hod. 18. 2. 2012
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 00341/2012
15) neuplatňování zřizování věcných břemen dle zásad zřizování věcných břemen
omezující vlastnické právo k věcem nemovitým ze dne 16. 7. 2009, v případě budování
veřejného osvětlení
zodpovídá: OERM

16) neposkytnutí finančního daru právnické osobě Hospic, se sídlem Sladkovského 66,
326 00 Plzeň
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 00242/12

17) vydání souhlasu s parkováním obytného karavanu na pozemku města Blovice v roce
2012 do 31. 12. 2012 pro pana J. A., bytem Plzeň
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 19233/11

18) nepřijmout za úplatu nabídku služby j4bPoradce.cz od firmy GRANT ADVISOR,
spol. s.r.o., se sídlem Rovinka 7, 614 00 Brno, IČ: 27691837 na sledování dotačních
titulů
zodpovídá:OERM
č.j.: MUBlov 18729/11

19) návrh ceníku upomínkových předmětů města dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 00367/12/ERM/Hde

20) návrh ceníku služeb za vývoz a likvidaci odpadů pro příspěvkové organizace,
domácnosti a vlastníky rekreačních objektů v roce 2012 dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 00362/12/ERM/Hde
21) návrh na zadání projektové dokumentace na rozšíření výtahu v DPS Blovice
zodpovídá: místostarostka
22) nepovolit paní H. splátkový kalendář na uhrazení dlužného nájemného za pronájem
městského bytu dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarostka
23) povolit panu S. splátkový kalendář na uhrazení dlužného nájemného za pronájem
městského bytu dle předloženého návrhu
zodpovídá:místostarostka
24) znění a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu ambulance RTG, mezi firmou
MEDICASON s.r.o., která je zastoupená paní MUDr. Evou Valentovou, jednatelem
společnosti, se sídlem Nezvěstice 313, 332 01 Nezvěstice (nájemce) a městem Blovice
(pronajímatel)
zodpovídá: místostarostka
25) pronájmem bytu č. 10, Americká ul. 88, Blovice o velikosti 2+1 paní J. Š., bytem
Blovice
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 18534/11
26) vypovězení nájemní smlouvy na byt č 3, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v 2. NP
domu v Blovicích panu J. Z., bytem Blovice
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 00426/12

27) předat k soudnímu vymáhání povinnost vyklidit byt č. 2, o velikosti 2 + 1
s příslušenstvím, v 2. NP domu v Blovicích pana D. B.
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 15548/11

28) přidělení bytu v DPS paní Z. F., bytem Chocenická Lhota, a paní P. N., bytem Blovice
zodpovídá: místostarostka

29) záměr výkupu pozemku PK parc. č. 965 d1 o výměře 1.049 m2, k.ú. a obec Blovice, za
cenu 40,- Kč/m2 do vlastnictví města Blovice
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 00159/12/ERM/Wen
30) znění a uzavření kupní smlouvy mezi kupujícími manželi O. V. a L. V., oba trvale
bytem Praha 4 a prodávajícím městem Blovice na pozemky parc. č. 70/1 o výměře
1.451 m2, a parc. č. 854/4 o výměře 24 m2, oba k.ú. Vlčice u Blovic, vzniklé dle GP č.
311-216/2011, za cenu 100,- Kč/m2 + související poplatky
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 12140/11/Wen
31) znění a uzavření smlouvy o pronájmu parkovacího místa na část pozemku KN parc. č.
158, o ploše cca 10 m2, k.ú. a obec Blovice za cenu 1.200,- Kč/rok bez DPH mezi
městem Blovice jako pronajímatelem a spol. UNIBRICK s.r.o., IČ:28013743, se sídlem
Kozlovická 418, 335 01 Nepomuk, jako nájemcem
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov15502/11/ERM/Wen

RM bere na vědomí
32) protokol o výsledku kontroly poskytnuté účelové dotace na výkon regionálních funkcí
knihoven v Plzeňském kraji určené pro město Blovice, Městské kulturní středisko
Lidový dům Blovice, p.o. – Městská knihovna Blovice, se sídlem Bělohrobského 78,
336 01 Blovice
zodpovídá: starosta
č.j.: MUBlov 19186/11
33) návrh rozpočtu města Blovice na rok 2012 včetně rozpočtového výhledu
dle předloženého návrhu
zodpovídá:OERM
č.j.: MUBlov 00363/12/ERM/Hde

34) informaci paní místostarostky o provedené kontrole úhrady finančních bonusů
za zpětný odběr elektrozařízení od firem Asekol, Elektrowin a Ekolamp
zodpovídá: místostarostka
35) informaci pana RNDr. Pavla Vlacha, PhD. k projektu ,,Cesta otevřená“

RM ukládá
36) ředitelce Městského kulturního střediska Lidový dům přijmout opatření ke zjištěním
nedostatků a toto písemně sdělit, jak kontrolnímu orgánu tak zřizovateli do 31. 1. 2012
zodpovídá: starosta

37) ředitelce Městského kulturního střediska Lidový dům uhradit částku 10. 172,03,- Kč
na účet města Blovice za neoprávněně uplatněné náklady z dotace na výkon
regionálních funkcí knihovny Blovice
zodpovídá: OERM
čj.: MUBlov19186/11/ERM/Hde

38) panu tajemníkovi na příští zasedání rady města Blovice pozvat ředitelku Základní školy
v Blovicích paní Mgr. Kohoutovou, vedoucí školní jídelny paní Hajšmanovou a účetní
základní školy paní Hodinovou
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 00141/12
39) paní místostarostce na příští jednání rady pozvat pana Andrlíka z důvodu předložení
jednoduché kalkulace na pořádání celostátní soutěže v rámci výročí založení hasičů
v Blovicích
zodpovídá: místostarostka

40) OERM udělat průzkum mezi občany na připojení se na plynovodní řad v Komorně
zodpovídá: OERM

41) panu J. Z., bytem Blovice uhradit dlužnou částku za neplacení řádného nájmu ve výši
18.142,-Kč dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarostka
čj.: MUBlov 00426/12
42) panu D. B., bytem Blovice uhradit dlužnou částku za neplacení řádného nájmu ve výši
22.119,-Kč dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 15548/11

43) paní místostarostce odpovědět na žádost obyvatel nájemníků domu č.p. 831 a 832
v ulici Pod Tratí v Blovicích

zodpovídá: místostarostka

44) OERM uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách kupních s vlastníky pozemků
dotčených stavbou vodovodu v Blovicích – Hájku dle projektů projektanta Jaroslava
Krpejše
zodpovídá: OERM
čj.: MUBlov00359/12/ERM/Wen
45) OERM uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách kupních a následně kupní smlouvy se
spoluvlastníky pozemku PK parc. č. 965 d1 o výměře 1.049 m2, LV 1654, k.ú. a obec
Blovice, za cenu 40,- Kč/m2/podíl, jako prodávajícími a městem Blovice jako kupujícím
zodpovídá:OERM
čj.: MUBlov 00159/12/ERM/Wen
46) OERM prověřit na katastrálním úřadě nabývací titul k pozemku KN parc. č. 73/2, k.ú.
Hradiště u Blovic a následně informovat o výsledcích radu města
zodpovídá:OERM
čj.: MUBlov 16617/12/ERM/Wen

RM odkládá
47) na příští zasedání rady návrh na zvýšení ceny obědů (potravin) ve školní jídelně
zodpovídá: tajemník
čj.: MUBlov 00141/12
48) žádost paní B. B., bytem Blovice, na odkoupení pozemku KN parc. č. 73/2 v k.ú.
Hradiště u Blovic
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 16617/11

RM předloží ZM
49) návrh rozpočtu města Blovice na rok 2012 včetně rozpočtového výhledu
dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 00363/12/ERM/Hde

50) znění a uzavření kupní smlouvy mezi kupujícími manželi O. V. a L. V., oba trvale
bytem Praha 4 a prodávajícím městem Blovice na pozemky parc. č. 70/1 o výměře

1.451 m2, a parc. č. 854/4 o výměře 24 m2, oba k. ú. Vlčice u Blovic, vzniklé dle GP č.
311-216/2011, za cenu 100,- Kč/m2 + související poplatky
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 12140/11/Wen

…………………………….
Jan Poduška
starosta

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

