Město Blovice
Rada města
Usnesení č. 03/12
z jednání rady města konaného
dne 23. 1. 2012

Usnesení obsahuje: 4 strany, body č. 54 - 77

RM schvaluje
54) požádat Plzeňský kraj o dotaci z dotačního titulu na obnovu venkova na opravu
komunikace ve Štítově
zodpovídá: starosta
55) nepřipojení se ke spolupráci ve věci distribuce Plzeňské karty
zodpovídá: místostarostka
56) udělení peněžního daru ve výši 20.000,- Kč panu J. P., bytem Blovice z důvodu
materiální škody na rodinném domě v Blovicích, která vznikla větrnou smrští
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 00376/12
57) neposkytnutí studentské slevy na poplatek ze vstupenek na pořádání maturitního plesu
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 00530/12
58) výjimku z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na pořádání Maturitního plesu v Lidovém domě
dne 20. 1. 2012 od 20:00 hod. do 03:00 hod. 21. 1. 2012
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 00777/12
59) výjimku z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na pořádání taneční zábavy panem L. P.,
bytem Blovice v Lidovém domě dne 17. 3. 2012 od 21:00 hod. do 01:30 hod. 18. 3.
2012
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 00712/12
60) výjimku z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na pořádání Plesu sportovců, který bude pořádat
TJ SOKOL BLOVICE, oddíl národní házené v Lidovém domě v Blovicích dne 24. 2.
2012 od 19:00 hod do 04:00 hod. 25. 2. 2012
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 00464/12

61) pravidla pro užívání nemovitostí ve vlastnictví města Blovice ve znění smlouvy
o technických podmínkách užívání nemovitosti ve vlastnictví Města Blovice
dle předloženého návrhu s účinností od 1. 2. 2012
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 00939/12/ERM/Hde
62) neprodat pozemky parc. č. 293, 294 v k.ú. Hradišťském Újezdě a dále pozemky KN
parc. č. 27, 199/16, 199/21, 199/22, 199/38, 199/39, 263 v k. ú. Hradišťská Lhotka,
žadateli panu J. M., bytem Blovice
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 00292/12/ERM/Wen
63) nevykoupit do majetku města pozemky PK parc. č. 863/2 a PK parc. č. 864/2,
oba k.ú. Blovice, dle nabídky vlastníka pozemků – společnosti LESOIL s.r.o.,
IČ 29095671
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov16516/11/ERM/Wen
64) prodej automobilu Škoda Fabia SPZ/RZ: PJH6043 právnické osobě AAA AUTO a. s.,
se sídlem Husovo nám. 14, 253 01 Hostivice, provozovna Nepomucká 791/198,
326 00 Plzeň 8 – Černice, IČ: 26699648 za cenu 25.000,- Kč
zodpovídá: tajemník
65) vyhlásit záměr města prodat automobil Renault Kangoo SPZ/RZ: 2P2 7475 za cenu
20.000,- Kč
zodpovídá: strážníci městské policie
66) vypovězení smlouvy provozovateli Sběrného dvora Blovice firmě Západočeské
komunální služby a.s., se sídlem Koterovská 522, 326 00 Plzeň ke dni 31. 1. 2012
na provoz sběrného dvora v Blovicích
zodpovídá: místostarostka

RM bere na vědomí
67) informaci pana RNDr. Vlacha, Ph.D. o návštěvě v Blovicích nezařazeného poslance
pana Mgr. Jaroslava Škárky dne 27. 1. 2012 v 9 :00 hod.

68) informaci paní ředitelky Základní školy Blovice Mgr. Kohoutové k cenám obědům ve
školní jídelně při Základní škole v Blovicích
zodpovídá: Odd. školství a památkové péče
č.j.: MUBlov 00602/12

69) informaci paní ředitelky MKS Blovice paní Ladislavy Krňoulové o odstranění
nedostatků z kontroly poskytnuté účelové dotace na výkon regionálních funkcí knihoven
v Pk určené pro město Blovice, Městské kulturní středisko Lidový dům Blovice
– Městskou knihovnu Blovice (sp. Zn. ZN/4/KPP/10)
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 00536/12
70) informaci pana starosty o zadání projektové dokumentace projektantovi
na nejvhodnější způsob vytápění Městského kulturního střediska Lidového domu
v Blovicích
zodpovídá: starosta
71) informaci paní místostarostky o nově zřízeném klubu důchodců v DPS Blovice a nové
dětské klubovně ve staré škole zřízenou DDM Blovice
zodpovídá: místostarostka
72) informaci paní místostarostky o opravě lávky na dětském hřišti ve vnitrobloku mezi
bytovkami firmou Tomovy parky s.r.o. se sídlem Karlovice – Radvánovice 11, Turnov
za cenu 6.571,- Kč
zodpovídá: místostarostka

RM ukládá
73) paní místostarostce zjistit zda výměnu dvou oken v zubní ordinaci pana MUDr. H. M.
lze zaplatit z účtu bytového hospodářství - v negativním případě provede platbu za
výměnu dvou oken v zubní ordinaci pana MUDr. H. M. pan MUDr. H. M. a platba mu
bude odečtena z pronájmu zubní ordinace
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 00778/12
74) zveřejnit na úřední desce záměr města Blovice prodat část pozemku PK 197 o výměře
cca 905 m2, zapsaného na LV 10001, k. ú. a obec Blovice
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 17705/11/ERM/Wen
75) zjistit počet občanů využívajících služby čistírny oděvů, na kterou město Blovice
přispívá z rozpočtu města Blovice
zodpovídá: OERM

76) zveřejnit záměr města prodat automobil značky Renault Kangoo SPZ/RZ: 2P2 7475 za
cenu 20.000,- Kč
zodpovídá: strážníci městské policie Blovice

RM předloží ZM
77) vypovězení smlouvy provozovateli Sběrného dvora Blovice, firmě Západočeské
komunální služby a.s., se sídlem Koterovská 522, 326 00 Plzeň ke dni 31. 1. 2012
a návrh na zadání veřejné zakázky na nového provozovatele Sběrného dvora v Blovicích
zodpovídá: místostarostka, OERM

…………………………….
Jan Poduška
starosta

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

