Město Blovice
Rada města
Usnesení č. 06/12
z jednání rady města konaného
dne 19.3.2012

Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 152 - 191

RM schvaluje

152) výjimku z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na akci Řeznický ples, který pořádají Jatky
Blovice s.r.o. v Lidovém domě dne 10.3.2012 od 20:00 hod. do 4:00 hod. 11.3.2012
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 02588/12
153) výjimku z OZV č. 8/2012 a č. 1/2011 na taneční zábavu skupiny Sifon, kterou pořádá
Tenisový klub SOKOL Blovice v Sokolovně Blovice dne 31.3.2012 21:00 hod. do
01:00 hod. 1.4.2012
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 02719/12
154) výjimku z OZV č. 8/2012 a č. 1/2011 na taneční zábavu skupiny Sejf, kterou pořádá
MKS Blovice v Lidovém domě dne 7.4.2012 20:00 hod. do 24:00 hod
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 03077/12
155) výjimku z OZV č. 8/2012 a č. 1/2011 na koncert skupiny Kabát Revival, kterou
pořádá pan Radek Fišer, bytem Holoubkov 195 v Lidovém domě Blovice dne
14.4.2012 20:00 hod. do 02:00 hod. 1.4.2012
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 03201/12
156) neposkytnout částku 8 400,- Kč sdružení Linky bezpečí, Ústavní 91/95, 181 21 Praha
8 na podporu provozu
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 02721/12
157) nepodpoření nabídky Pražských Barokních Sólistů, Kurandové 674/5, Praha
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 02723/12

158) na základě Usnesení Okresního soudu Plzeň – jih č.j. 12D 197/2011-65 ze dne
11.08.2011 uhradit paní Marii Kokoškové na její účet částku 80.000 Kč, která byla
zůstavitelem panem Václavem Kokoškou zaplacena dne 20.12.1999 na účet města
Blovice jako záloha kupní ceny na koupi bytu č. 5 v domě č.p. 831, 832 v ulici Pod
tratí v obci Blovice
zodpovídá: OSVV
č.j.: MUBlov 02751/12
159) návrh na označení hrobů štítky na pohřebišti města Blovice v částce do 30 tis. Kč
zodpovídá: OSVV/Šav
č.j.: MUBlov 02286/12
160) potvrzení ve funkci pro ředitelku MŠ Blovice paní Danu Menclovou, pro paní
ředitelku DDM Blovice paní Ing. Boženu Šroubkovou a pro ředitele ZUŠ Blovice
pana Mgr. Josefa Brožíka na dobu 6 let, a to od 1. srpna 2012
zodpovídá: Oddělení školství a pam. péče
č.j.: MUBlov 03329/12
161) znění a uzavření Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK mezi
SÚS PK, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň a Městem Blovice, Masarykovo
náměstí 143, 336 01 Blovice, v rámci plánované akce propojení objektů MěÚ
optickým kabelem
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 02342/12
162) souhlas s plánovanou akcí „Kamensko – chaty, Engler – DTS, vVN, vNN, kNN“
investora spol. ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, v zast. projekt. kanceláře GA
Energo technik s.r.o. IČ 27981070, a to dle předloženého výkresu 6211620082 s tím,
že bude uzavřena Smlouva o technických podmínkách a Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení VB
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 01723/12
163) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 495/10 o výměře cca 410 m², k.ú. Štítov
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 02856/12
164) uzavření kupní smlouvy se spoluvlastníky pozemku PK parc.č. 965 d1 o výměře
1.049 m², LV 1654, k.ú. a obec Blovice, za cenu 60,- Kč/m²/podíl, jako
prodávajícími a městem Blovice jako kupujícím
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 01723/12

165) ceny za prodej palivového dřeva pocházejícího z městské zeleně a městských lesů za
cenu 200,- Kč bez DPH/bm pro samovýrobu a 500,- Kč bez DPH/bm za dodávku
dřeva (bez dopravy).
zodpovídá: OERM, odb. lesní hospodář, technik města
č.j.: MUBlov 013424/12

166) neproplacení nákladů na snížení stropu manželům Rácovým v bytě Hradiště 5,
Blovice
zodpovídá: Místostarostka, správa bytového fondu
č.j.: MUBlov 02538/12

167) znění a uzavření Smlouvy o dílo mezi Zdeňkem Novotným akad. mal., U Zvoničky
3/13, 162 00 Praha 6 a městem Blovice, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 03271/12
168) zapojení do projektu „Postupné srovnávání úrovně vybavenosti obcí mikroregionu
Úslava“
zodpovídá: místostarostka
169) nákup 5 sad nových plastových odpadkových košů od firmy Urbania, s.r.o., Hlavní
21, 664 48 Moravany za cenu 13 790,- Kč včetně DPH
zodpovídá: starosta
170) přistoupení ke vzdělávací akci „Vzdělaný zastupitel“
zodpovídá: starosta
171) že záruční lhůta na technologickou část ČOV Blovice ( provozní soubory ) začne
platit dnem uvedení ČOV do zkušebního provozu. U ostatních částí stavby Čistá
Berounka II část C.3 a C4 ( kanalizační řady, výtlaky, ČS, stavební část ČOV ) začne
běžet záruční doba, uvedená v SOD, od data převzetí díla
zodpovídá: starosta, OERM
172) znění Provozního řádu farmářských trhů pro rok 2012, schválený Krajskou
veterinární správou Státní veterinární pro Plzeňský kraj dne 08.03.2012
zodpovídá: OŽÚ
č.j.: MUBlov 03011/12
173) nepřistoupení k Dohodě o mediálním partnerství pro rok 2012 mezi Vltava–LabePress, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Nám. Přemysla Otakara II.8/5 a
městem Blovice, Masarykovo nám. 143, Blovice
zodpovídá: starosta
č.j.: MUBlov 03600/12
174) řešení dopravní situace na neveřejně přístupné účelové komunikaci v areálu základní
školy a gymnázia v ul. Družstevní osazením dopravní značky B11 (Zákaz vjezdu
všech motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou E13 (Text) „MIMO
ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ZÁSOBOVÁNÍ“ v místě vjezdu do areálu
zodpovídá: tajemník, Ing. Seidl

RM bere na vědomí
175) povinnost současného nájemníka bytu č. 5 v domě 831, 832 v ul. Pod Tratí, v obci
uhradit na účet města Blovice částku 80.000 Kč jako zálohu kupní ceny na koupi
bytu č. 5 v domě č.p. 831, 832 v ulici Pod Tratí v obci Blovice
zodpovídá: OSVV
č.j.: MUBlov 02751/12
176) informaci o stavu zvýšené hladiny vody ve spodní části hřbitova – oddělení C
zodpovídá: OSVV
č.j.: MUBlov 01878/12
177) Zprávu o činnosti městské knihovny za rok 2011
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 02114/12
178) informaci místostarostky o práci odborného lesního hospodáře a provozování lesů
v okolních obcích
zodpovídá: místostarostka
179) stav ohledně odpojování bytových domů od městských kotelen

RM ukládá
180) po uhrazení částky 80.000 Kč jako zálohy na kupní ceny bytu č. 5 v domě č.p. 831,
832 v ul. Pod Tratí, v obci Blovice uzavřít se současným nájemníkem smlouvu o
budoucí smlouvě kupní na koupi bytu č. 5 v domě č.p. 831, 832 v ul. Pod Tratí v obci
Blovice, ve které bude smluvně upravena zaplacená částka 80.000 Kč jako záloha
kupní ceny bytu
zodpovídá: OSVV
č.j.: MUBlov 02751/12
181) učinit poptávku na finanční náročnost výroby štítků na označení hrobů na pohřebišti
města Blovice a předložené nabídky předložit na jednání rady města
zodpovídá: Oddělení školství a památkové péče
182) odpovědět paní Eliasové a informovat ji o průběhu šetření
zodpovídá: Oddělení školství a památkové péče
183) zveřejnit na ÚD záměr pronájmu části pozemku parc.č. 495/10 o výměře cca 410 m²,
k.ú. Štítov
zodpovídá: OERM
184) OERM odpovědět ve věci zdvojení stávajícího vedení „V 432 Kočín – Přeštice“,
včetně zakomponovaných případných připomínek občanů

185) Ing. Hodkovi zveřejnit ceny za prodej palivového dřeva pocházejícího z městské
zeleně a městských lesů v BN a na webových stránkách

186) RNDr. Vlachovi, PhD. připravit na příští jednání rady písemné podklady pro změnu
kompetencí Ekologické komise
187) tajemníkovi a místostarostce prověřit u pí Čejkové zařazení a náplň práce odborného
lesního hospodáře

188) tajemníkovi a Ing. Hodkovi prověřit situaci ohledně posuzování záboru městských
pozemků při haváriích – zda RM může rozhodnout o prominutí poplatku z OZV
6/2011

RM odkládá
189) rozhodnutí o prominutí poplatku z OZV č. 6/2011 SBD Plzeň – jih
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 03283/12
190) rozhodnutí o úpravě kompetencí Ekologické komise

RM předloží ZM
191) znění a uzavření smlouvy kupní se spoluvlastníky pozemku PK parc. č. 965 dl o
výměře 1.049 m², LV 1654, k.ú. a obec Blovice, za cenu 60 Kč/m²/podíl, jako
prodávajícími a městem Blovice jako kupujícím
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 00159/12

…………………………….
Jan Poduška
starosta

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

