Město Blovice
Rada města
Usnesení č. 10/12
z jednání rady města konaného
dne 25.6.2012

Usnesení obsahuje: 4 strany, body č. 317 – 335

RM schvaluje
317) navýšení počtu dětí ve třídách MŠ Blovice na maximální počet (28 dětí ve třídě)
v případě, že to dle technických podmínek bude možné
zodpovídá: odd. školství a pam. péče
318) revokaci usnesení RM č. 09/12/292 s novým zněním: Rada města Blovice schvaluje
provedení prohloubení studní majitelům nemovitostí p. Š. a panu R. firmou
Studnařství Petr Holubář, Boženy Němcové 318, Chlumčany 334 42, a panu Ch. a
panu B. firmou Studny Brejcha, Malá 31, 330 01 Kyšice vyvrtáním v ceně
do 25 tis.Kč za jeden případ
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 06308/12
319) s účinností od 1.7.2012 v souladu s ustanovením §102 odst. 2 písm. n) zákona č.
128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, dodatek č. 1 k „Pravidlům
pro přijímání a vyřizování petic a stížností“ dle předloženého návrhu
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 07660/12
320) zrušení Pravidel ke stanovení postupu orgánů města Blovice při zajištění práva
fyzických a právnických osob na poskytnutí informací ze dne 25.2.2008 č. 04/12/121
vydaných podle zákona o informacích
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 07660/12
321) zadat výrobu štítků na označení hrobů na veřejném pohřebišti města Blovice firmě
Gravo.cz, Šimonova 1109, 163 00 Praha 6 – Řepy, IČ: 75223767, dle předložené
cenové nabídky
zodpovídá: odd. školství a pam. péče
č.j.: MUBlov 06781/12

322) znění a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou se zpětnou účinností od
10.6.2012 na část pozemku KN parc. č. 1404/12 o ploše 17,4 m², LV 10001, k.ú.
Blovice, za cenu 100 Kč/m²/rok mezi městem Blovice jako pronajímatelem a p. J. Č.,
trv. bytem Plzeň a p. V. M., trv. bytem Starý Plzenec, jako nájemci s tím, že
výpovědní lhůta bude prodloužena na 3 měsíce
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 03078/12
323) směnu pozemků ve vlastnictví města Blovice, a to pozemků KN st. parc. č. 782/5 o
vým. 13 m², KN parc. č. 972/3 o vým. 1608 m² vzniklých dle GP č. 1534-213/2011 a
dále pozemku KN st. parc. č. 1015 o vým. 115 m², k.ú. Blovice, LV 10001, za
pozemky ve vlastnictví spol. Via Avena, spol. s r.o., IČ: 47719672, se sídlem Luční
ulice 812, Blovice, a to pozemků PK parc. č. 978 o vým. 134 m², PK parc. č. 979 o
vým. 2852 m² a PK parc. č. 980 o vým. 175 m², vzniklých dle GP č. 1534-213/2011.,
LV 1644
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 02461/12
324) uzavření dohody o přejíždění pozemku města KN parc. č. 175/2, LC 10001, k.ú.
Blovice, p. P. Š., trv. bytem Blovice, a to mezi městem Blovice jako vlastníkem
pozemku a Domem dětí a mládeže, IČ: 69979375, Tyršova 807, Blovice a p. P. Š.
jako společnými uživateli pozemku, dle návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 15689/12
325) navýšení cen linkového provozu městského autobusu dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM, místostarostka

326) přidělení bytu v DPS Vlčice paní A. Z., Únětice, a paní L. K., Klatovy
zodpovídá: místostarostka, správce bytového fondu

327) přidělení bytu č. 1 Americká, Blovice N. S., Blovice a přidělení bytu č. 16
Americká, Blovice M. P., 5. května, Blovice
zodpovídá: místostarostka, správce bytového fondu
č.j.: MUBlov 06533/12, 06534/12

RM bere na vědomí
328) informaci o přípravě podkladů žádosti o dotaci na výstavbu koupacího biotopu
zodpovídá: starosta

329) informaci o zhotovení veřejných částí vodovodních přípojek pro pana B. a pana Š.
v celkové hodnotě 20.842,-Kč bez DPH
zodpovídá: OERM
330) Vnitřní směrnici č. 2/2012 - Pravidla pro poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., v platném znění
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 07660/12
331) oznámení o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků zjištěných při
veřejnoprávní kontrole, provedenou Českou školní inspekcí v termínu od 10. – 12.4.
2012 na základní škole Blovice, okres Plzeň jih
zodpovídá: odd. školství a pam. péče
č.j.: MUBlov 06906/12

RM ukládá
332) informovat pana B. a pana Š. o zhotovení veřejných částí vodovodních přípojek
zodpovídá: OERM
333) OERM prověřit podmínky nájemní smlouvy s firmou ALIMEX NEZVĚSTICE, a.s.
a navrhnout zvýšení nájemného
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 03860/12

RM odkládá
334) uzavření nájemní smlouvy na pronájem zemědělsky obhospodařovaných pozemků ve
vlastnictví města Blovice: k.ú. Blovice, Štítov, Vlčice, Hradišťská Lhotka, LV 10001
(vše v obci Blovice), dále k.ú. Louňová, LV 243 (obec Louňová), dále v k.ú. Spálené
Poříčí, LV 798 (obec Spálené Poříčí), a to dle přiloženého seznamu pozemků, mezi
městem Blovice jako pronajímatelem a spol. ALIMEX NEZVĚSTICE a.s., IČ:
25196049, se sídlem Nezvěstice 9, jako nájemcem
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 03860/12

RM předloží ZM
335) schválení znění a uzavření směnné smlouvy na pozemky ve vlastnictví města
Blovice, a to pozemků KN st. parc. č. 782/5 o vým. 13 m², KN parc. č. 972/3 o vým.
1608 m² vzniklých dle GP č. 1534/213/2011 a dále pozemku KN st. parc. č. 1015 o
vým. 115 m², k.ú. Blovice, LV 10001, za pozemky ve vlastnictví spol. Via Avena,
spol. s r.o., IČ: 47719672, se sídlem Luční ulice 812, Blovice, a to pozemků PK parc.
č. 978 o vým. 134 m², PK parc. č. 979 o vým. 2852 m² a PK parc. č. 980 o vým. 175
m², k.ú. Blovice, vzniklých dle GP č. 1534-213/2011, LV 1644
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 02461/12

…………………………….
Jan Poduška
starosta

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

