Město Blovice
Rada města
Usnesení č. 04/12
z jednání rady města konaného
dne 13. 2. 2012

Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 78 - 116

RM schvaluje
78) doporučit paní ředitelce Základní školy v Blovicích prozkoumat alternativní nabídky
ceny masa a masných výrobků dle poptávky a porovnat ceny masa a masných výrobků
od současných dodavatelů do školní jídelny
zodpovídá: starosta
79) neposkytnutí dotace na provedení stavby chodníku s parkovacími místy v ulici
5. května v Blovicích
zodpovídá: starosta
č.j.: MUBlov 01115/12
80) návrh realitní kanceláře PUBEC s.r.o., se sídlem Americká 60, 301 00 Plzeň,
IČ:26331004 snížení ceny nemovitosti (krytu CO s pozemkem na Hradišti) z 2 mil. Kč
na 1 mil. 790 tis.
zodpovídá: OERM
č.j.:MUBlov 01614/12
81) zadat návrh prodej pozemků a nemovitostí ve vlastnictví města Blovice, a to část
pozemku KN st. parc. č. 38 a část budovy č.p. 5 na KN st. parc.č. 38, pozemek GP st.
parc. č. 37/1 a budovu č.p. 6 na KN st. parc.č. 37/1, budovu stodoly bez č.p./č.e. na
pozemku GP st. parc. č. 37/1, pozemek KN st. parc.č. 37/2 a budovu č.p. 2 na pozemku
KN st. parc.č. 37/2, včetně v bytech umístěných nájemníků, a dále pozemku KN parc. č.
620, a hospodářské stodoly bez č.p./č.e. na pozemcích KN st. parc. č. 37/1, KN parc.č.
59/1 a KN st. parc. č. 38 vše k.ú. Hradiště u Blovic, lokalita na hradišťském statku, dle
předloženého návrhu realitní kanceláři PUBEC s.r.o., se sídlem Americká 60, 301 00
Plzeň, IČ:26331004
zodpovídá: OERM

82) neposkytnutí finančního daru obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Lazara v Plzni,
se sídlem Sladkovského 66, 326 00 Plzeň
zodpovídá: starosta
č.j.: MUBlov 01073/12

83) neposkytnutí finančního daru občanskému sdružení ALHELP o.s., se sídlem Pražská
třída 770/145a, P.O. Box 10, 500 04 Hradec Králové
zodpovídá: místostarostka

84) neposkytnutí splátkového kalendáře na uhrazení dluhu za pronájem bytu od města
Blovice J. Z., bytem Blovice
zodpovídá: místostarostka
č.j.:MUBlov 01761/12
85) přidělení náhradního ubytování v obecním bytě v I. patře v Blovicích, Americká 88,
pro paní M. L. po dobu opravy jejího současného bytu ve III. patře tamtéž ( Blovice )
zodpovídá: místostarostka

86) opravu městského bytu paní M. L., Blovice, Americká 88
zodpovídá: místostarostka
87) výjimku z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na pořádání rockového koncertu skupiny
Anakonda panem P. K., bytem Trnová v restauraci ve Vlčicích dne 18. 2. 2012 od 20:00
hod. do 01:00 hod. 19. 2. 2012
zodpovídá:tajemník
č.j.: MUBlov 01398/12
88) výjimku z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na pořádání hasičského bálu, který pořádal SDH
Vlčice v restauraci ve Vlčicích dne 11.2.2012 od 20:00 hod. do 02:00 hod.
dne 12. 2. 2012
zodpovídá: tajemník
č.j.:MUBlov 01279/12
89) nepovolení opětovného připojení vlastníků bytového domu č.p. 661 k městské kotelně
v Blovicích jako k náhradnímu zdroji tepla
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 01149/12
90) investiční akci ,,Regenerace panelového bytového domu Blovice, 5. května 685 - 686“,
žadateli Stavební bytové družstvo Plzeň – jih, IČ: 00040738
zodpovídá: OERM
č.j.:MUBlov 00980/12

91) stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 39/22 v k.ú. Vlčice u Blovic na základě
žádosti pana P. H., bytem Blovice o souhlas se stavbou rodinného domu
zodpovídá: OERM
č.j.:MUBlov 01777/12/ERM/Hde

92) výsledek zadávacího řízení ,,Investiční úvěr na dofinancování akce Čistá Berounka“,
s tím, že veřejná zakázka bude přidělena nejlepší cenové nabídce předložené Volksbank
CZ, a.s., se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, za předpokládanou cenu
2.295.874,30 Kč bez DPH
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 01838/12/ERM/Hde
93) výsledek poptávkového řízení ,,Manažer projektu koncesního řízení“ na provozovatele
vodovodů s tím, že nejlepší nabídku předložila firma Grant Thornton Advisory s.r.o., se
sídlem Žatecká 55/14, 110 00 Praha 1 za cenu 350.000,- Kč bez DPH
zodpovídá: OERM
č.j.:MUBlov 01836/12/ERM/Hde

94) plánovanou akci ,,Blovice, propojení objektů města optickým kabelem“ dle
předloženého výkresu projektanta pana Jana Landy – Projinstal, se sídlem Tylova 3,
301 00 Plzeň, IČ: 73443930
zodpovídá: OERM
č.j.:MUBlov 01800/12
95) I. úpravu rozpočtu města Blovice na rok 2012 vč. rozpočtového výhledu dle
předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.:MUBlov 01831/12/ERM/Hde
96) program podpory spolků a neziskových organizací na rok 2012 dle předloženého návrhu
včetně dokládání čestného prohlášení a vyúčtování dotace od žadatelů
zodpovídá:OERM
č.j.: MUBlov 01717/12/ERM/Hde
97) neposkytnutí náhrady škody panu V. M., bytem Blovice v pojistné události ze dne
6.1. 2011, č. pojistné události 3637483, dle rozhodnutí České pojišťovny a.s., se sídlem
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956 ze dne 10.2.2012
zodpovídá: OERM

RM bere na vědomí
98) informaci starosty z jednání s odborným lesním hospodářem panem Františkem
Bočanem
zodpovídá: starosta

99) zápis finančního výboru ze dne 15. 1. 2012
zodpovídá: OERM

100)

zprávu pana tajemníka ohledně žádosti společenství vlastníků bytových jednotek
bytového domu č.p. 682 o schválení odpojení od výtopové soustavy města
zodpovídá: tajemník
č.j.:MUBlov 01149/12

101)

navýšení ceny za zajištění VO dle inflace za rok 2011 dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.:MUBlov01730/12

102)

informaci pana vedoucího OERM o hospodaření čistírny oděvů a opravny obuvi ve
městě Blovice
zodpovídá: OERM

RM ukládá
103)

zaslat písemnou zprávu Plzeňskému kraji, že v souvislosti s vzájemnou směnou
pozemků město Blovice nemá zájem o pozemky, skleníky a garáže v areálu zámku
Hradiště pokud nedojde k jejich vynětí z památkově chráněné zóny
zodpovídá: OERM

104)

zveřejnit záměr prodeje objektu vstupní brány s vrátnicí ve vlastnictví města Blovice,
a to na části pozemku KN st. parc. č. 38 s částí budovy č.p. 5 na pozemku KN st. parc.
č. 38 dle předloženého návrhu, včetně zde umístěného bytu s nájemníkem, vše k.ú.
Hradiště u Blovic, lokalita na hradišťském statku
zodpovídá: OERM

105)

připravit na ministerstvo kultury žádost o vynětí z památkově chráněné zóny na
pozemky a nemovitosti, které má ve vlastnictví město Blovice na statku na Hradišti
zodpovídá: oddělení školství a památkové péče, OERM

106)

jednat na ERU o budoucnosti tepelného hospodářství ve městě Blovice
zodpovídá: starosta, OERM

107)

zjistit u ČEZ Energetické služby, s.r.o., se sídlem Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava
Vítkovice, IČ: 27804721, jakým způsobem obnovuje světelnou soustavu VO
v Blovicích
zodpovídá: OERM
č.j.:MUBlov 01730/12

108)

svolat pracovní poradu s panem Válkem ohledně provozovatele vodovodů a kanalizací
zodpovídá: p.Zelenka, OERM

RM odkládá
109)

souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků mezi manželi M. a P. K.,
bytem Vlčice a městem Blovice dle předloženého návrhu GP č. 310-67/2011
vypracovaného geodetem Jiřím Kovandou dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 01832/12/ERM/Hde

110)

žádost ČEZ Distribuce, a.s, IČ: 24729035 v zastoupení spol. GA Energo technik s.r.o.,
IČ: 27981070 o souhlas s investiční akcí ,,Kamensko chaty, Engler – DTS, vVN,
vNN, kNN“
zodpovídá: OERM
č.j.:MUBlov 01723/12/ERM/Hde

RM předloží ZM
111)

návrh realitní kanceláře PUBEC s.r.o., se sídlem Americká 60, 301 00 Plzeň,
IČ: 26331004 snížení ceny nemovitosti (krytu CO s pozemkem na Hradišti)
z 2 mil. Kč na 1 mil. 790 tis.
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 01614/12

112)

záměr prodeje pozemků a nemovitostí na statku na Hradišti ve vlastnictví města
Blovice, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM

113)

žádost pana P. H., bytem Blovice o souhlas se stavbou rodinného domu na pozemku
p.č. 39/22 v k.ú. Vlčice u Blovic
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 01777/12/ERM/Hde

114)

návrh úvěrové smlouvy na poskytnutí investičního úvěru na dofinancování akce Čistá
Berounka mezi Volksbank CZ, a.s., se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4
a městem Blovice ve znění nabídky ze dne 2.2. 2012
zodpovídá: OERM
č.j.:MUBlov 01838/12/ERM/Hde

115)

na základě výsledku poptávkového řízení návrh smlouvy o dílo na výkon manažera
projektu koncesního řízení na provozovatele vodovodů a kanalizací s firmou Grant
Thornton Advisory s.r.o., se sídlem Žatecká 55/14, 110 00 Praha 1 za cenu 350.000,Kč bez DPH
zodpovídá: OERM
č.j.:MUBlov 01836/12ERM/Hde

116)

I. úpravu rozpočtu města Blovice na rok 2012 vč. rozpočtového výhledu dle
předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 01831/12/ERM/Hde

…………………………….
Jan Poduška
starosta

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

