Město Blovice
Zastupitelstvo města Blovice
Usnesení č. 05/11
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 01.08.2011
v zasedací místnosti radnice od 16.00 hodin

Usnesení obsahuje: 3 strany, body č. 1 - 14

ZM schvaluje:
1) ověřovatele zápisu pí J. Tolarovou a p. J. Fialu a zpravodaje pí M. Šustrovou
2) program jednání ZM v předloženém znění
3) v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku
města Blovice č. 4/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Blovice.
zodpovídá:tajemník
č.j.: MUBlov 11151/11
4) znění a uzavření kupní smlouvy č. 9411001110/160825 na prodej středotlakého
plynovodu a přípojek v zóně 25 RD Hradiště mezi městem Blovice a RWE GasNet,
s.r.o., IČ 27295567 se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, zast. Ing. Mgr. M.
Rottnerem, PhD. Ředitelem správy DS
zodpovídá:OERM
č.j.: MUBlov 11162/11
5) znění a uzavření darovací smlouvy na nabytí části kanalizace KT DN 300 do majetku
města mezi městem Blovice a Plzeňským krajem, IČ 70890366 se sídlem Škroupova
18, Plzeň, zast. p. F. Bláhou, členem Rady Pk
zodpovídá:OERM
č.j.: MUBlov 11163/11
6) nabídku firmy Adestik, s.r.o. se sídlem Vrhaveč 99, Klatovy, zast. p. Ing. D. Kourou
na zajištění projektové dokumentace na akci „Revitalizace sálu Lidového domu
v Blovicích“ za cenu 96.000 Kč včetně DPH
zodpovídá:OERM

7) vyjmutí nemovitostí – budovy č.p. 807(DDM) a pozemku par. č. st. 1098 v obci a k.ú.
Blovice (pozemek, na němž je předmětná budova postavena) ze smlouvy o zřízení
zástavního práva k nemovitostem uzavřené mezi Povodím Berounky, DSO jako
zástavním věřitelem a městem Blovice jako zástavcem dne 03.07.2006
zodpovídá:OERM
č.j.: MUBlov 10869/11
8) cenovou nabídku firmy D-PERFECT s.r.o., se sídlem Malá Víska 5, Klatovy na řešení
havarijního stavu při rekonstrukci DDM za cenu 737.793 Kč včetně DPH
zodpovídá:OERM
č.j.: MUBlov 10860/11
9) návrh smlouvy o revolvingovém úvěru reg. č. 99001439148 mezi KB, a.s. a městem
Blovice o poskytnutí revolvingového úvěru do výše limitu 3 mil. Kč na
profinancování časového nesouladu mezi příjmy a výdaji a zajištění tohoto úvěru
blankosměnkou
zodpovídá:OERM
č.j.: MUBlov 10864/11
10) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akce „Stavební úpravy radnice – I. etapa“ s firmou
PEGISAN s.r.o. na posunutí termínu dokončení stavby na 18.08.2011 a navýšení ceny
díla o 116.933 Kč včetně DPH
zodpovídá:OERM
č.j.: MUBlov 10862/11
11) znění a uzavření Smlouvy o dílo mezi Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, se
sídlem Škroupova 18, Plzeň, zast. Ing. S. Liškou, generálním ředitelem a městem
Blovice, jako objednateli díla a firmou STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21,
Praha 5, zast. Ing. P. Klasem, technickým vedoucím a Ing. M. Šrajerem, vedoucím
provozní jednotky na realizaci díla „II/117 Průtah Blovice, Husova ulice“ za celkovou
cenu 18.343.776 Kč včetně DPH (11.955.574 Kč včetně DPH hradí Správa a údržba
silnic Plzeňského kraje, 6.338.202 Kč včetně DPH hradí město Blovice)
zodpovídá:starosta,OERM
12) nabídku firmy EPLcond s.r.o. se sídlem Purkyňova 19a, Plzeň na provedení přeložky
kabelu O2 v souvislosti s akcí Čistá Berounka za cenu 87.405,56 Kč bez DPH
zodpovídá:OERM

ZM bere na vědomí:
13) zprávu starosty o jeho činnosti a o činnosti rady města
14) zprávu o výsledku hospodaření města Blovice za I. pol. 2011

……………………………..………….
Jan Poduška, starosta města

……………………..…………………..
Mgr. Jana Tolarová, ověřovatel zápisu

………………………………………..
Ing. Jan Fiala, ověřovatel zápisu

