Město Blovice
Rada města
Usnesení č. 04/13
z jednání rady města konaného
dne 18.03.2013

Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 113 – 150

RM schvaluje
113) program zasedání v předloženém znění včetně navržených změn
114) uspořádání přednášky „Oběti Osvětimi“ za cenu dle předloženého návrhu
zodpovídá: odd. školství
č.j.: MUBlov 03728/13
115) nevyhovění žádosti o finanční příspěvek na člena organizace Roska Plzeň, regionální
organizace UNIE Roska v ČR, Tachovská 3, 323 25 Plzeň
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 03789/13
116) potvrzení ve funkci pro ředitelku ZŠ Blovice paní Mgr. Růženu Kohoutovou na dobu
6 let s účinností od 1.8.2013
zodpovídá: odd. školství
č.j.: MUBlov 03591/13
117) pronájem nebytových prostor v budově polikliniky v Blovicích, Palackého 259
(prostory bývalého krytu CO) RNDr. P. V., PhD., bytem Blovice
zodpovídá: místostarostka, Plzeňské služby s.r.o.
č.j.: MUBlov 02791/13
118) přidělení bytu v DPS Vlčice paní J. V., bytem Kotousov
zodpovídá: místostarostka, Plzeňské služby s.r.o.
119) cenu služby za odvoz odpadů pro majitele chat v lokalitě Kamensko v k.ú.
Zdemyslice ve výši 750,- Kč vč. DPH
zodpovídá: místostarostka, OERM
č.j.: MUBlov 03571/13
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120) zakoupení prodejních stánků v počtu 10 kusů, dle předložené nabídky
zodpovídá: MKS Blovice
121) žádost pana M. J., Blovice o souhlas Rady města s podnájmem bytu v č.p. 831,
Blovice, ulice Pod Tratí pro paní L. B., Zdemyslice na dobu určitou do 31.12.2013
zodpovídá: místostarostka, Plzeňské služby s.r.o.
č.j.: MUBlov 03668/13
122) změnu v osobě nájemce bytu č. 18 v domě č.p. 604, Husova ulice, Blovice
z původního nájemníka pana J. Ž., Blovice na pana K. Ž., Blovice
zodpovídá: místostarostka, Plzeňské služby s.r.o.
č.j.: MUBlov 03727/13
123) na základě Smlouvy o reklamě a propagaci mezi městem Blovice a firmou TEBYT –
BTZ, Na Pátku 122, 337 01 Blovice přijetí daru ve výši 12 654,- Kč
zodpovídá: místostarostka, OERM
č.j.: MUBlov 03139/13
124) nepřistoupení k nabídce občanského sdružení KULTPRO na nabídku tištěné
prezentace v průvodci TSCHECHICHEN LIVE
zodpovídá: starosta
125) nepřistoupení k nabídce Vltava-Labe-Press, a.s, Plzeňský deník, Kovářská 4, 301 00
Plzeň na tištěnou prezentaci v příloze „770 tipů na jaro a léto“
zodpovídá: starosta
126) nepřistoupení k nabídce na účast v 10. ročníku veřejné soutěže v soutěži „Stavba
roku Plzeňského kraje“ vyhlášené statutárním městem Plzeň a Plzeňským krajem
zodpovídá: starosta
127) po vyhlášení výzvy OS AKTIVIOS podání žádostí o dotaci na pořízení hřiště pro
seniory (Podmínky pro společenský, kulturní a sportovní život) a na obnovu
bohušovského sousoší (Záchrana a obnova kulturního dědictví)
zodpovídá: starosta, OERM
128) uzavření MŠ v období letních prázdnin od 08.07.2013 do 16.08.2013
zodpovídá: tajemník, odd. školství
č.j.: MUBlov 03681/13
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129) Účetní uzávěrku příspěvkových organizací města Blovice za rok 2012, dle
předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 03276/13
130) Směrnici města Blovice č. 3/2013 o odpisování majetku, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 03777/13
131) znění a uzavření Budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4kV NN v souvislosti s investiční akcí výstavby
koupacího biotopu mezi města Blovice jako žadatelem a spol. ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ 24729035, jako provozovatelem DS
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 12885/13
132) záměr prodeje pozemků KN parc. č. 1253/8 o vým. 12.926 m2, vzniklý dle
geometrického plánu č. 1504-121/2011, a pozemku KN parc. č. 1255/2 o vým.
457m2, oba k.ú. Blovice, a to za cenu 1Kč/m2
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 03579/13
133) znění a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na pozemky KN parc. č. 75 o
vým. 7.491 m2, KN parc. č. 71/1 o vým. 57 m2 a KN parc. č. 534/5 o vým. 147 m 2,
vše k.ú. Štítov u Blovic, obec Blovice, LV 10001, a to za částku 1200 Kč/ha/rok,
mezi městem Blovice jako pronajímatelem a spol. FARMA POUTNOV s.r.o.,
IČ 29042402, se sídlem 158 00 Praha 5 – Jinonice, Vacínovská 831/2, jako
nájemcem
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 01334/13
134) delegování Ing. Michala Hodka, vedoucího odboru ERM, jako finančního manažera
projektu: „Blended learning – když samotná škola nestačí“ pro příspěvkovou
organizaci Základní školu Blovice, s účinností od 19.03.2013
zodpovídá: RNDr. Vlach, tajemník
135) snížení prodejní ceny bývalého městského mikrobusu Renault Master RZ: PJ 86-73
na 5.000,- Kč
zodpovídá: starosta, MP
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RM bere na vědomí
136) žádost pana F. V., bytem Blovice o vyřešení problémů souvisejících se
znovuotevřením diskotéky v Sokolovně Blovice
zodpovídá: starosta
č.j.: MUBlov 03027/13
137) žádost paní V. P., bytem Praha – Chodov na snížení částky za odpady v chatové
lokalitě Kamensko, k.ú. Zdemyslice
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 03571/13
138) Zápis o tematické požární kontrole dodržování povinností stanovených předpisy
o požární ochraně ze dne 20.11.2012 a Zprávu o provedení prověrky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a požární ochrany za rok 2012 v Mateřské škole Blovice
zodpovídá: starosta, odd. školství
139) oznámení ředitelky MŠ Blovice paní Dany Menclové o zápisu dětí do MŠ Blovice
zodpovídá: tajemník, odd. školství
č.j.: MUBlov 03178/13

RM ukládá
140) oslovit projektanta Ing. Zítka ke zpracování projektové studie na rekonstrukci
Jirotovy ulice
zodpovídá: OERM, starosta
141) odpovědět na dopis pana F. V., bytem Blovice
zodpovídá: starosta
č.j.: MUBlov 03027/13
142) odpovědět na žádost paní V. P., bytem Praha – Chodov
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 03571/13
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143) odpovědět na žádost pana J. Ž. s tím, že mu bude sdělen další postup ve věci změny
nájemce bytu
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 03727/13
144) zveřejnit záměr prodeje pozemků KN parc. č. 1253/8 o vým. 12.926 m2, vzniklý dle
geometrického plánu č. 1504-121/2011, a pozemku KN parc. č. 1255/2 o vým.
457m2, oba k.ú. Blovice, a to za cenu 1Kč/m2
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 03579/13

RM předloží ZM
145) OZV města Blovice č. 1/2013 o zrušení obecně závazných vyhlášek, dle
předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 03731/13
146) Smlouvu o dílo na prováděcí dokumentaci stavby „Přírodní koupací biotop Blovice“
mezi městem Blovice a firmou BAPO s.r.o., Sušilovo náměstí 423, Rousínov, dle
předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 03738/13
147) znění a uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím městem Blovice a kupující pí. M.
F., bytem Tlučná, na prodej pozemku KN parc. č. 564/7 o vým. 60 m2, vzniklý
geometrickým plánem č. 351-6/2013, k.ú. Hradiště u Blovic, obec Blovice, a to za
částku 100Kč/m2 + související poplatky
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 10210/13
148) znění a uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím městem Blovice a kupujícími
manželi S. B. a J. B., bytem Blovice, na prodej pozemku KN parc. č. 564/6
o vým. 143 m2, vzniklý geometrickým plánem č. 351-6/2013, k.ú. Hradiště u Blovic,
obec Blovice, a to za částku 100Kč/m2 + související poplatky
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 10210/13
149) kupní smlouvy mezi prodávajícím městem Blovice a kupujícím Ing. L. D., bytem,
Blovice-Hradiště, na prodej pozemku KN parc. č. 564/5 o vým. 69 m 2, vzniklý
geometrickým plánem č. 351-6/2013, k.ú. Hradiště u Blovic, obec Blovice, a to za
částku 100Kč/m2 + související poplatky
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 10210/13
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150) návrh znění a uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím městem Blovice a
kupujícím společností Amisk Hescom s.r.o., IČ: 28371801, se sídlem Praha 2 –
Vyšehrad, Vratislavova 32/4, na koupi pozemku KN parc. č. 4/11 o vým. 236 m2, dle
geometrického plánu č. 118-147/2012, k.ú. Komorno, obec Blovice, a to za částku
100Kč/m2 + související poplatky
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 15515/11

…………………………….
Jan Poduška
starosta

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