Město Blovice
Zastupitelstvo města Blovice
Usnesení č. 06/11
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 12.09.2011
v zasedací místnosti radnice od 16.00 hodin

Usnesení obsahuje: 3 strany, body č. 1 - 19

ZM schvaluje:
1) ověřovatele zápisu pí Alexyovou a p. Plojhara a zpravodaje p. Bystřického
2) program jednání ZM včetně jeho změn
3) uzavření a znění kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. st. 749/3 o výměře 29 m2
v obci a k.ú. Blovice manželům Š. a B. S., bytem Plzeň, Macháčkova za cenu 100
Kč/m2 a související poplatky
zodpovídá: OSVV
č.j.: MUBlov 03926/11
4) uzavření a znění kupní smlouvy na koupi pozemku parc. č. 175/14 o výměře 29 m2
v obci a k.ú. Blovice od manželů Z. a R. Č., bytem, Blovice za cenu 100 Kč/m2
(vzájemné započtení pohledávky)
zodpovídá: OSVV
č.j.: MUBlov 09841/11
5) uzavření a znění kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 175/13 o výměře 28 m2
v obci a k.ú. Blovice manželům Z. a R. Č., bytem Blovice za cenu 100 Kč/m2
(vzájemné započtení pohledávky)
zodpovídá: OSVV
č.j.: MUBlov 09841/11
6) uzavření a znění kupní smlouvy mezi městem Blovice, jako kupujícím, a
spoluvlastníky pí J. K. bytem Vlčice a pí M. S., bytem Blovice, jako prodávajícími, na
koupi podílů pozemků do majetku města KN parc. č. 1330/9 o výměře 1.230 m2, KN
parc. č. 1330/13 o výměře 481 m2 a KN parc. č. 1330/2 o výměře 640 m2, LV 2290,
v obci a k.ú. Blovice za 1 Kč s tím, že náklady spjaté s koupí pozemků (kolek a
poplatek za ověření vlastnoručních podpisů) bude hradit na své náklady město Blovice
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 11423/11
7) realizaci rekonstrukce veřejných částí kanalizačních přípojek v Americké ulici za cenu
195.060 Kč včetně DPH provedenou firmou ČEVAK a.s., se sídlem Severní 8/2264,
České Budějovice
zodpovídá: OERM

8) IV. úpravu rozpočtu města Blovice na rok 2011 včetně rozpočtového výhledu dle
předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 11423/11
9) koupi autobusu pro provozování linek městské dopravy
zodpovídá: OERM+místostarostka

10) koupi minibusu o velikosti 16+1 míst a vypsání výběrového řízení na nákup tohoto
minibusu
zodpovídá: OERM+místostarostka
11) Obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 13223/11
12) Zadání územního plánu města Blovice
zodpovídá: OSD
č.j.: MUBlov 03166/11

ZM bere na vědomí:
13) zprávu starosty a místostarostky o jejich činnosti a o činnosti rady města
14) vyhlášení poptávkového řízení na správu bytového fondu města Blovice
zodpovídá: OERM+místostarostka
č.j.: MUBlov 12568/11

ZM ukládá:
15) oddělení dopravnímu prověřit možnost úpravy dopravního značení v ulici Branka
vedoucího ke zvýšení bezpečnosti chodců v této ulici
zodpovídá: SSÚ
16) oddělení ekonomickému a rozvoje města vstoupit v jednání s panem P. Š., bytem
Blovice a pí I. Š., bytem, Blovice, majitelů pozemku parc. č. 168/1 (zahrada) o
vyřešení přístupu k tomuto pozemku přes pozemek parc. č. 175/2 ve vlastnictví města
Blovice
zodpovídá: OERM

17) vyvolat znovu jednání se Stavebním bytovým družstvem Přeštice a důvěrníky
jednotlivých bytových domů, které odebírají teplo z výtopové soustavy města o dalším
provozování této výtopové soustavy
zodpovídá: místostarostka, starosta

Neschválené návrhy:
18) koupě mikrobusu o velikosti 8+1 míst a vypsání výběrového řízení na nákup tohoto
mikrobusu
zodpovídá: místostarostka
19) návrh pí Ivany Hrubé na nepřijetí nové Obecně závazné vyhlášky o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 13223/11

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

……………………..…………………..
Jana Alexyová, ověřovatel zápisu

………………………………………..
Bohuslav Plojhar, ověřovatel zápisu

