Město Blovice
Rada města
Usnesení č. 06/13
z jednání rady města konaného
dne 15.05.2013
Usnesení obsahuje: 4 strany, body č. 187 – 211

RM schvaluje
187) schvaluje program zasedání v předloženém znění včetně navržených změn
188) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IZ-12-0000004/1 na investiční akci
„Blovice, Hradiště, město – přeložka NN“ vedoucí po pozemcích města Blovice KN
p.č.289/4, p.č.292/1,p.č.292/23, p.č.292/72, p.č.292/73, vše v k.ú. Hradiště Blovice,
mezi městem Blovice (povinný) a spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, kterou zastupuje spol. MV
Projekt Klatovy, s.r.o. ( oprávněný), při jednorázové úhradě za zřízení VB 5.600,-Kč
bez DPH, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 06201/13
189) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
stavby č. IV-12-0008744/1 na investiční akci „Blovice, U OSP, p.č.762/9 – kNN“
vedoucí po pozemku města Blovice PK 763, v k.ú. Blovice, mezi městem Blovice
(budoucí povinný) a spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, kterou zastupuje spol. SAG EMG a.s. (budoucí
oprávněný) dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 06178/13
190) přidělení veřejné zakázky vyhlášené poptávkovým řízením „Hřiště pro všechny
generace“ firmě VITAL park.cz za cenu 147.150,-Kč bez DPH ( 178.053,-Kč vč.
DPH)
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 06228/13
191) přidělení veřejné zakázky vyhlášené poptávkovým řízením „Rekonstrukce chodníku
ul. Bečvářova a Pod Rybníčkem“ firmě Silnice Nepomuk s.r.o., U Pošty 513, 335 01
Nepomuk, IČ: 26342812 za cenu 299.993,- Kč bez DPH (362.992,- Kč vč. DPH)
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 05786/13

192) přidělení veřejné zakázky vyhlášené poptávkovým řízením „Rekonstrukce sochy
sv. Jana Nepomuckého v Blovicích“ firmě Jan Vích, Ak. sochař, Pod Saharou 712,
252 66 Libčice n.Vltavou, IČ:48090396 za cenu 224.000,-Kč bez DPH (257.600,-Kč
vč. DPH)
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 05139/13
193) nabídku firmy Regionální služby s.r.o., Blovice 640 na zemní práce v souvislosti s el.
přípojkou do kapličky ve Štítově za cenu 22.303,- Kč bez DPH, dle předloženého
návrhu
zodpovídá: tajemík, OERM
194) nabídku firmy Josef Šlais – revize a montáže el. zařízení, Žákava 87, 332 04
Nezvěstice v souvislosti se zapojením el. přípojky do kapličky ve Štítově za cenu
9.000,- Kč bez DPH, dle předloženého návrhu
zodpovídá: tajemník, OERM
195) vyhovění žádosti Klubu třetí armády Plzeň, Železniční 28, 326 00 Plzeň o poskytnutí
finančního příspěvku na provoz historických vojenských vozidel u příležitosti
květnových oslav osvobození ve výši 8 tis. Kč
zodpovídá: tajemník, OERM
č.j.: MUBlov 05885/13
196) vyhovění žádosti Římskokatolické farnosti Blovice, Americká 53, Blovice,
IČ: 49182544 o poskytnutí finančního příspěvku na výmalbu kostela sv. Jana
Evangelisty v Blovicích ve výši 50 tis. Kč
zodpovídá: starosta, OERM
č.j.: MUBlov 06488/13
197) nepřistoupení k nabídce firmy IV-Nakladatelství s.r.o., Koněvova 2660/141, 130 00
Praha 3 na spolupodílení se na projektu „Na výletě v přírodě – podzim“,
dle předloženého návrhu
zodpovídá: starosta
č.j.: MUBlov 0543713
spol. ANLET Asociace nositelů
198) nevyhovění nabídky na finanční podporu
legionářských tradic, Banskobystrická 11, 160 00 Praha 6, dle předloženého návrhu
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 06175/13
199) nepřistoupení k nabídce spol. MVS Projekt, s.r.o., Husova 1100, 739 32 Vratimov,
IČ: 28617932 na zapojení do projektu „Úřad s úsměvem“, dle předloženého návrhu
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 06175/13

200) nepřistoupení k nabídce odkupu pozemků st. parc. č. 560/2, ost. 428/34, 442/2,
442/6, 442/8, 442/9, 1431/12, 1575 paní D. K., trvale bytem Seč, Blovice,
dle předloženého návrhu
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 06224/13
201) výjimku z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na akci, kterou pořádá p. V. Š., trvale bytem
Zdemyslice, Blovice v Sokolovně Blovice, Tyršova 270, Blovice pravidelně každou
sobotu, a to od 01.06.2013 do 30.06.2013 vždy od 21:00 hod. do 03:00 hod
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 06146/13
202) nevyhovění žádosti p. S. na další pronájem v areálu bývalých Blovických služeb
s tím, že tyto prostory se nadále nebudou pronajímat
zodpovídá: místostarostka, správce bytového fondu
č.j.: MUBlov 05407/13

RM bere na vědomí
203) informaci Pošumavského auto moto klubu v AČR, Dobrovského 154, 339 01
Klatovy 2 o průjezdu historických vozidel správními obvody obecních úřadů
Louňová, Nové Mitrovice, Ždírec a Blovice dne 24.05.2013 v době cca od 08:50
do 10:10 hod
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 06129/13
204) Protokol č. 125/14/445 o kontrole plnění povinností v nemocenském pojištění,
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti provedené dne 19.03. a 02. 04. 2013 v Základní
umělecké škole, Husova 222, Blovice
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 05487/13
205) Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - V432 Kočín –
Přeštice, zdvojení stávajícího vedení 400kV, dle předloženého znění
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 01478/13
206) Protokol č. 90/13, 91/13 a 92/13 o provedené kontrole použití finančních prostředků
ve smyslu pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích
v Plzeňském kraji na období 2007-2013
zodpovídá: místostarostka, OLH

RM předloží ZM
207) návrh závěrečného účtu města Blovice za rok 2012 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města Blovice za rok 2012
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 0570/13
208) II. úpravu rozpočtu města Blovice na rok 2013 dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 06177/13
209) smlouvu o dílo na akci „Hřiště pro všechny generace“ mezi městem Blovice a firmou
VITAL park.cz za cenu 147.150,-Kč bez DPH (178.053,-Kč vč. DPH)
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 06228/13
210) smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce chodníku ul. Bečvářova a Pod Rybníčkem“
mezi městem Blovice a firmou Silnice Nepomuk s.r.o., U Pošty 513, 335 01
Nepomuk, IČ: 26342812 za cenu 299.993,- Kč bez DPH (362.992,- Kč vč. DPH)
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 05786/13
211) smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého v Blovicích“
mezi městem Blovice a firmou Jan Vích, Ak. sochař, Pod Saharou 712, 252 66
Libčice n.Vltavou, IČ:48090396 za cenu 224.000,-Kč bez DPH (257.600,-Kč
vč.DPH)
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 05139/13

…………………………….
Jan Poduška
starosta

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

