Město Blovice
Rada města
Usnesení č. 14/12
z jednání rady města konaného
dne 10.09.2012
Usnesení obsahuje: 4 strany, body č. 419 – 443

RM schvaluje
419) s účinností od 1.10.2012 do 30.6.2013 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2., písm.
j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, navýšení celkového počtu
zaměstnanců městského úřadu o jedno pracovní místo, a to na Odboru životního
prostředí
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 10909/12
420) výjimku z OZV č. 8/2012 a č. 1/2011 na akci, kterou pořádá SDH Vlčice, zastoupený
panem Václavem Šmídem, Vlčice 30, ve Vlčické hospůdce dne 21.9.2012 od 20:00
do 04:00 hod. 22.9.2012
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 10605/12
421) nabídku JUDr. Michaely Poremské, Ph.D., se sídlem 1. Československého
armádního sboru 1555/11, 708 00 Ostrava na administraci veřejné zakázky „
Dodávka elektrické energie pro město Blovice a jeho příspěvkové organizace“ za
cenu 28.500,- Kč vč. DPH
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 10933/12
422) novou nájemní smlouvu na pronájem reklamních panelů platnou od 1.9.2012
s firmou FACE UP MEDIA, Pod Kotlářkou 151/3, 150 00 Praha 5
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 10340/123
423) záměr výstavby zahradního domku na pozemku KN parc. č. 94/5 a KN parc. č. 89/2,
k.ú. Blovice, žadatelů manž. L. a P. H., Blovice
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 09362/12
424) zřízení 1 odstavného stání dle zákresu na náklady žadatele p. F. B., Blovice s tím, že
v případě rekonstrukce MK Pod Výkupem, vyžadující např. zrušení odstavného stání
či jiné úpravy (např. výstavba chodníku), nebude vlastník RD č.p. 784 žádat po
investorovi finanční kompenzaci za nyní zřízené odstavné stání na pozemku KN
parc.č. 221/1, k.ú. Blovice, LV 10001
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 07953/12

425) znění a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek KN parc. č.
1404/10, LV 10001, k.ú. a obec Blovice, mezi městem Blovice a spol. RWE GasNet,
s.r.o. IČ: 27295567
zodpovídá:OERM
č.j.: MUBlov 09764/12
426) znění a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek KN parc. č. 103/2,
LV 10001, k.ú. Komorno, obec Blovice, mezi městem Blovice a spol. ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 24729035, v zast. spol. SEG s.r.o., IČ: 46883657
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 10516/12
427) žádost manželů L. a J. B., o povolení přístupu k pozemku KN parc. č. 416/4 k.ú.
Štítov u Blovic, obec Blovice, s tím, že se přístup přes pozemek ve vlastnictví města
KN parc. č. 532/3 k.ú. Štítov u Blovic, obec Blovice, nebude zasmluvňovat
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 09043/12
428) znění a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na kanalizační a vodovodní řad
k pozemkům PK parc. č. 1370/1 a PK parc. č. 1370/2, oba k.ú. a obec Blovice, se
spoluvlastníky pozemků pí. Mgr. M. H., trv. bytem Starý Plzenec a p. J. P., trv.bytem
Blovice, jako povinnými z věcného břemene a městem Blovice jako oprávněným
z věcného břemene
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 09168/12
429) výjimku z OZV č. 8/2012 a č. 1/2011 na akce, které pořádá Gymnázium Blovice,
Družstevní 650, Blovice dne 15.9.2012 na školním hřišti od 20:00 hod. do 01:00 hod.
16.9.2012 a dne 22.9.2012 v Lidovém domě v Blovicích od 17:00 hod. do 02:00 hod.
23.9.2012
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 11033/12, 11034/12
430) neposkytování služby právnickým osobám od 1.1.2013 na základě Smluv o využití
systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem uzavřených mezi
městem Blovice a podnikatelskými subjekty
zodpovídá: OERM, místostarostka
431) ukončení stávajících Smluv o využití systému zavedeného obcí pro nakládání
s komunálním odpadem uzavřených mezi městem Blovice a podnikatelskými
subjekty k 31.12.2012 výpovědí
zodpovídá: OERM, místostarostka

432) změnu nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4, Masarykovo nám. 20, Blovice, ve
které dojde ke změně nájemníka na paní K. J., bytem Blovice, kdy bude převeden
nájem z matky na dceru

zodpovídá: místostarostka, správce bytového fondu
č.j.: MUBlov 10080/12
433) přidělení bytu v DPS Blovice paní V. B., Blovice
zodpovídá: místostarostka, správce bytového fondu
434) revokaci usnesení 13/12/409 s novým zněním: Rada města Blovice schvaluje
provedení opravy střechy v budově Masarykovo nám. č.p. 98, Blovice panem R. M.,
Dobřív dle předložené nabídky
zodpovídá: místostarostka, správce bytového fondu
435) schvaluje provedení opravy střechy v budově Americká, č.p. 88, Blovice panem S.
Š., Plzeň dle předložené nabídky
zodpovídá: místostarosta, správce bytového fondu

RM bere na vědomí
436) výroční zprávu ZUŠ Blovice za školní rok 2011/2012
zodpovídá: Oddělení školství a pam. péče
č.j.: MUBlov 10467/12
437) žádost paní V. Č., Blovice a pana J. Š., Plzeň o zhodnocení prodloužení
kanalizačního řadu na Bohušově
zodpovídá: starosta
č.j.: MUBlov 10431/12
438) zahájení rekonstrukce komunikace – Raušarovy sady, kterou bude provádět firma
EUROVIA SILBA, a.s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň.
zodpovídá: OERM

RM ukládá
439) odpovědět na žádost paní V. Č., Blovice a pan J. Š., Plzeň ohledně zhodnocení
možnosti prodloužení kanalizačního řadu na Bohušově
zodpovídá: starosta
č.j.: MUBlov 10431/12

440) vyrozumět nejdéle do 30.11.2012 podnikatelské subjekty o ukončení Smluv
o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem výpovědí

zodpovídá: OERM, místostarostka
441) vyhlásit poptávkové řízení na rekonstrukci chodníku na Hradišti – u zámku a podél
statku
zodpovídá: OERM

RM odkládá
442) záměr výstavby částečně zděného přístřešku na pozemku KN parc. č. 26, k.ú.
Blovice, žadatele p. N. T. M., bytem Plzeň
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 09168/12

RM předloží ZM
443) návrh znění a uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím městem Blovice a
kupujícím panem J. T., trv. bytem Plzeň, na koupi pozemku KN st.parc.č. 1027 o
vým. 73 m2, k.ú. a obec Blovice, dle GP č. 1576-11/2012, a to za částku 100Kč/m2
+ související poplatky
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 15371/11

…………………………….
Jan Poduška
starosta

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

