Město Blovice
Rada města
Usnesení č. 08/13
z jednání rady města konaného
dne 19.06.2013
Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 236 - 275

RM schvaluje
236)

program zasedání v předloženém znění včetně navržených změn

237)

výjimku z místní úpravy provozu pro pana P. M., trv. byt. Blovice – povolení vjezdu
pro tahač návěsu Volvo FH, RZ 4P5 7410 s návěsem – cisternou RZ 4P1 2350 do ulice
Pod Tratí
zodpovídá: SSÚ – Ing. Hellerová
č.j.: MUBlov 07469/2013

238)

návrh Zápisu do kroniky města Blovice za rok 2012 dle předloženého návrhu
zodpovídá : tajemník

239)

zaslání objednávky projektové dokumentace (DSP) na zřízení plynové kotelny
v budově DPS – 5. května 663, v Blovicích firmě Ing. Martin Hadrava, Palackého
1116, Přeštice, IČ : 45386111
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov08032/2013

240)

výsledek koncesního řízení „Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
města Blovice“ s tím, že nejvhodnější nabídku předložila společnost ČEVAK a.s.,
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ 60849657
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 07958/2013

241)

na základě výsledku poptávkového řízení pořízení vozu Škoda Octavia 1,6 TDI
od firmy Car Pro Chocenice s.r.o., Chocenice 151, 336 01 Blovice (obch. zástupce
AUTO CB spol. s r. o., Nepomucká 119, 326 00 Plzeň) za cenu 369.900 Kč vč. DPH
pro účely MěÚ Blovice
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 07972/2013

242)

záměr prodeje pozemků KN st.parc. č. 1445 o vým. 904 m2, KN st.parc. č. 1484 o
vým. 875 m2 a KN parc. č. 441/10 o vým. 940 m2, všechny k.ú. a obec Blovice, LV
10001, dále pozemku ZE-PK parc.č. 584/4 o vým. 227 m2, k.ú. Hradiště u Blovic,
obec Blovice, LV 10001, a pozemků KN st.parc.č. 192 o vým. 35 m2 a KN st. parc. č.
191 o vým. 9 m2, oba k.ú. Vlčice u Blovic, obec Blovice, LV 10001, a to za částku
100Kč/m2
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 02583/2013

243)

záměr pronájmu pozemků KN parc. č. 278/23 o vým. 5ha a KN parc.č. 278/16 o vým.
824 m2, oba k.ú. Hradiště u Blovic, obec Blovice, LV 10001, a to za nájemné ve výši
1200Kč/ha/rok, na období od 1.9.2013 do 31.8.2014
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 07998/2013

244)

záměr prodeje pozemku p.č.1596, vedený jako jiná plocha, ostatní plocha, o výměře
17m2, v obci a k.ú.Blovice, lokalita Kamensko
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov06343 /2013

245)

nepronajmout část pozemku p.č.1459, vedený jako ostatní plocha, ostatní komunikace,
v obci a k.ú.Blovice, lokalita Kamensko, k parkování aut dle žádosti pana M. P.,
Hodonínská, 323 00 Plzeň
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 06209 /2013

246)

přidělení volného bytu v DPS Vlčice žadatelce paní L. S., trv. byt. Nekvasovy
zodpovídá: místostarostka

247)

nevyhovění žádosti pana K. K., Hradiště o povolení splátkového kalendáře na úhradu
dlužného nájemného za byt v budově v Blovicích, části Hradiště
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 07270 /2013

248)

pronájem nebytových prostor – plechová garáž umístněná za domem č.p. 20
v Blovicích, části Hradiště ÚP ČR - krajská pobočka v Plzni jednající Ing. Z. Novotný,
ředitel ÚP ČR, krajské pobočky v Plzni
zodpovídá: místostarostka

RM bere na vědomí
249)

Protokol čj. ČŠIP-379/13-P a Inspekční zprávu čj. ČŠIP-251/13-P o provedení
inspekce České školní inspekce, Plzeňský inspektorát v Základní umělecké škole
Blovice
č.j.: MUBlov 07858/2013

250)

Informaci ředitelky MŠ Blovice o situaci ohledně zápisu dětí do MŠ
č.j.: MUBlov 07225/2013

251)

udělení souhlasu Krajského úřadu Plzeňského kraje, Odboru regionálního rozvoje, se
sídlem Škroupova 18, Plzeň se změnou Řádu veřejného pohřebiště Města Blovice
č.j.: MUBlov 08026/2013

252)

Oznámení Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 682 v Blovicích o provedení
předepsaných zkoušek s tím, že prověří požadavky uvedené v druhé části daného
oznámení
č.j.: MUBlov 07802/2013

253)

žádost paní V. Č., Bohušov o poskytnutí informace k možnosti napojení nemovitostí
č.p. 27 a 30 na Bohušově na stávající kanalizaci
č.j.: MUBlov 06931/2013

254)

informaci o přidělení dotace na prvotní náklady s v souvislosti s povodněmi ve výši
42.000 Kč

255)

zvýšení nájemného za nebytové prostory ve vlastnictví města Blovice o inflaci
a zvýšení nájemného v nájemních bytech ve vlastnictví města Blovice od 01.07.2013

256)

uzavření Smlouvy o dílo číslo 105171 mezi městem Blovice a firmou ZKS a.s.,
Koterovská 522, 326 00 Plzeň

RM ukládá
257)

prověřit požadavek Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 682 v Blovicích na
finanční vyrovnání uvedený Oznámení Společenství vlastníků jednotek v domě č.p.
682 v Blovicích o provedení předepsaných zkoušek ze dne 14.06.2013
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 07802/2013

258)

zaslat originál písemnosti Oznámení Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 682
v Blovicích o provedení předepsaných zkoušek ze dne 14.06.2013 firmě Tebyt-BTZ
s.r.o. Rokycany a ponechat v korespondenci kopii tohoto oznámení
zodpovídá: starosta
č.j.: MUBlov 07802/2013

259)

ukládá zajistit provedení Zápisu do kroniky města Blovice za rok dle předloženého
návrhu do Kroniky města Blovice
zodpovídá: tajemník

260)

odpovědět na žádost paní V. Č., Bohušov o poskytnutí informace k možnosti napojení
nemovitostí č.p. 27 a 30 na Bohušově na stávající kanalizaci ve smyslu, že toto
napojení je finančně náročné, není technicky proveditelné a o možnosti vyvezení
a zajištění vývozu odpadní jímky je možné se informovat na Městském úřadu Blovice,
odbor životního prostředí
zodpovídá: starosta
č.j.: MUBlov 06931/2013

261)

vyrozumět obyvatele podepsané pod Žádostí o připojení k vodovodnímu řadu podanou
dne 05.06.2013 o tom, že podaná žádost bude předložena na jednání zastupitelstva
a zároveň vyrozumět o termínu konání daného zastupitelstva města s tím, že se tohoto
mohou zúčastnit
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 07347/2013

262)

provést došetření stavu studní u obyvatel podepsaných pod Žádostí o připojení
k vodovodnímu řadu podanou dne 05.06.2013, u kterých nebyla původní měření
provedena a vyžádat si jejich stanovisko k možnému napojení na nově vybudovaný
vodovodní řad
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 07347/2013

263)

oddělení školství a památkové péče předkládat Radě města Blovice v případě splnění
mimořádného nebo zvlášť významného úkolu 2x ročně návrhy na udělení odměny
ředitelům příspěvkových organizací – škol a školských zařízení, které zřizuje Město
Blovice
zodpovídá: OŠPP
č.j.: MUBlov 05835/2013

264)

předložení žádosti o vydání stanoviska Ministerstvu financí k uzavření koncesní
smlouvy na provozování vodovodů a kanalizací v majetku města Blovice
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 07958/2013

265)

objednat u znalce orientační stanovení hodnoty pozemků KN st. pč. 37 a KN st. pč. 38,
k.ú. Blovice
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 04271/2013

266)

zveřejnit záměr prodeje pozemků KN st.parc. č. 1445 o vým. 904 m2, KN st.parc. č.
1484 o vým. 875 m2 a KN parc. č. 441/10 o vým. 940 m2, všechny k.ú. a obec Blovice,
LV 10001, dále pozemku ZE-PK parc.č. 584/4 o vým. 227 m2, k.ú. Hradiště u Blovic,
obec Blovice, LV 10001, a pozemků KN st.parc.č. 192 o vým. 35 m2 a KN st. parc. č.
191 o vým. 9 m2, oba k.ú. Vlčice u Blovic, obec Blovice, LV 10001, a to za částku
100Kč/m2
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 02583/2013

267)

zveřejnit záměr pronájmu pozemků KN parc. č. 278/23 o vým. 5ha a KN parc.č.
278/16 o vým. 824 m2, oba k.ú. Hradiště u Blovic, obec Blovice, LV 10001, a to za
nájemné ve výši 1200Kč/ha/rok, na období od 1.9.2013 do 31.8.2014
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 07998/2013

268)

uveřejnit na ÚD záměr prodeje pozemku p.č.1596, vedený jako jiná plocha, ostatní
plocha, o výměře 17m2, v obci a k.ú.Blovice, lokalita Kamensko, za cenu 100,-Kč/m2
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 06343/2013

269)

zveřejnit na úřední desce záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí domu č.p. 98,
Masarykovo nám., Blovice o velikosti 67,9 m2
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 07127/2013

270)

odpovědět na žádost pana K. K., Hradiště s tím, že jeho žádosti o povolení
splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájemného v bytě v budově v Blovicích,
části Hradiště nebylo vyhověno, ovšem dlužné nájemné může uhradit nejpozději do
31.08.2013 (do skončení výpovědní lhůty výpovědi z nájmu bytu)
zodpovídá: místostarostka
č.j. MUBlov 07270/2013

271)

zveřejnit na úřední desce záměr pronájmu části společných prostoru v budově DPS
Vlčice – prostor o velikosti 6,95 m2 v 2. nadzemním podlaží původní sloužící jako
sklad na prádlo
zodpovídá: místostarostka
č.j. MUBlov 07694/2013

272)

projednat žádost paní M. Č. o snížení nájemného se správcem bytového fondu
zodpovídá: místostarostka
č.j. MUBlov 07733/2013

RM předloží ZM
273)

žádost o připojení k vodovodnímu řadu podanou dne 05.06.2013 obyvateli města
Blovice, ulic Na Radosti, Spojovací, Zahradní.
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 07347/2013

274)

k projednání předchozí stanovisko Ministerstva financí ČR podle § 30 zákona č.
139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon),
k uzavření koncesní smlouvy městem Blovice
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 07958/2013

275)

na základě výsledku koncesního řízení „Provozování vodovodů a kanalizací pro
veřejnou potřebu města Blovice“ Smlouvu o nájmu a provozování vodovodů a
kanalizací mezi městem Blovice a společností ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10
České Budějovice, IČ 60849657 dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 07958/2013

…………………………….
Jan Poduška
starosta

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

