Město Blovice
Rada města
Usnesení č. 12/13
z jednání rady města konaného
dne 12.08.2013
Usnesení obsahuje: 4 strany, body č. 344 - 374

RM schvaluje
344)

program zasedání v předloženém znění včetně navržených změn

345)

prezentaci města prostřednictvím Seznam.cz, a.s., Otýlie Beníškové 1556/12, 301 00
Plzeň na základě Smlouvy o spolupráci dle předloženého návrhu.
zodpovídá: starosta

346)

nevyhovět nabídce na realizaci zadávacího řízení a monitoring projektu „Veřejná zeleň
pro zemní val – Blovice – Hradiště“ zpracovanou firmou DOMOZA projekt s.r.o.,
Pražská 84/15, Plzeň, IČ 281 45 089, dle předloženého návrhu.
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov10099/2013

347)

nabídku na výkon TDI a AD k projektu „Veřejná zeleň pro zemní val – Blovice –
Hradiště“ zpracovanou firmou Geo Vision, spol. s r.o., pracoviště Plzeň, Částkova 73,
326 00 Plzeň za maximální cenu dle odpracovaných hodin 27.000 Kč bez DPH, dle
předloženého návrhu.
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov10101/2013

348)

záměr záboru pozemku parc. č. 692/5 o vým. 23 m2 v k.ú. Vlčice u Blovic, obec
Blovice, který je ve vlastnictví města Blovice, ve prospěch ZZSPK, příspěvková
organizace, Edvarda Beneše 19, 301 00 Plzeň, zast. ředitelem MUDr. R. Svitákem za
účelem realizace stavby „Realizace garážového stání objektu VS Vlčice Zdravotnické
záchranné služby Plzeňského kraje“ s tím, že majetkoprávní vypořádání bude řešeno
po dokončení stavby a jejím geodetickém zaměření.
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov10096/2013

349) uzavření a znění Smlouvy o právu k provedení stavby k pozemku 692/5 v k.ú. Vlčice u
Blovice, uzavřenou mezi městem Blovice jako vlastníkem pozemku a ZZSPK,
příspěvková organizace, Edvarda Beneše 19, 301 00 Plzeň, zast. ředitelem MUDr. R.
Svitákem, jako stavebníkem na realizaci stavby „Realizace garážového stání objektu
VS Vlčice Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje“, dle předloženého
návrhu.
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov10096/2013

350)

smlouvu č. 12108462 o poskytnutí podpory Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci OPŽP mezi Státním fondem životního prostředí ČP, Kaplanova 1931/1, 148
00 Praha 11, IČ 00020729 (dále jen Fond) a městem Blovice, Masarykovo nám. 143,
336 01 Blovice na akci „Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Blovice“ dle
předloženého návrhu.
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov10051/2013

351)

nepřistoupení města Blovice k plánovanému projektu Plzeňského kraje Informovaný
senior II dle nabídky Plzeňského kraje, krajský úřad, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
zodpovídá: starosta

352)

provedení obnovy vodorovného dopravního značení na parkoviště na náměstí a před
budovou radnice a na přechodech pro chodce na náměstí k prodejně Elektro Pondělík,
na náměstí u budovy radnice, v ul. 5. května u ZUŠ a ZŠ a v ulici Bělohrobského za
cenu 19.355 Kč.
zodpovídá: starosta, Ing. Seidl

353)

žádost pana Mgr. J. Š. na provedení údržby přilehlé komunikace parc. č. 230/1 a 230/2
v obci Hradišťská Lhotka a provedení ořezu přilehlých dřevin do hloubky cca 1 m od
okraje komunikace
zodpovídá: starosta, Ing. Seidl
č.j.: MUBlov09518/2013

355) nevyhovět nabídce českého týdeníku Naše rodina zast. vydavatelem JUDr. F. Taliánem
o objednání předplatného
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov09517/2013
356)

neprovádět na území města Blovice elektronické aukce na úspory za energie pro
občany a dále sledovat danou problematiku
zodpovídá: starosta

357)

přidělení bytu v DPS Vlčice paní H. V., trv. byt. Seč
zodpovídá: místostarostka

358)

pronájem části nebytových prostor v 2. nadzemním podlaží v budově DPS Vlčice o
velikosti 6,95 m2 panu V. H., Vlčice
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov07694/2013

359)

pronájem části nebytových prostor v 2. nadzemním podlaží v budově DPS Vlčice
o velikosti 6,95 m2 panu F. K., Vlčice
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov08186/2013

360)

úhradu částky 42.796,47 včetně DPH za provedení drobných zemních prací v obci
Štítov dle předloženého stavebního rozpočtu
zodpovídá: starosta, OERM

361)

provedení rekonstrukce Fügnerovy ulice v obci Blovice v jejích poškozených částech
firmou Zedstav s.r.o., Luční 611, 336 01 Blovice v předložené variantě položení
zámkové dlažby za cenu 169.049 Kč včetně DPH
zodpovídá: starosta, Ing. Seidl

RM bere na vědomí
362) odvolání preventivního opatření ředitele Krajského úřadu Plzeňského kraje o nařízení
období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a to ke dni 08.08.2013

RM ukládá
363)

ředitelce MKS Blovice paní L. Krňoulové jednat s vybranými subjekty na území města
Blovice o jejich souhlasu s prezentací na Seznam.cz, a.s., Otýlie Beníškové 1556/12,
301 00 Plzeň v rámci prvotní prezentace města Blovice
zodpovídá: starosta, ředitelka MKS Blovice

364)

provést instalaci zámku u plechové garáže na Hradišti za domem č.p. 20, kterou má
v současné době pronajatou Úřad práce ČR
zodpovídá: místostarostka, Ing. Seidl

365) předložit nabídku Plzeňského kraje, krajský úřad, Škroupova 18, 306 13 Plzeň na účast
města Blovice v plánovaném projektu Informovaný senior II paní Markétě Kaslové,
vedoucí pečovatelské služby Blovice, Diecézní charity Plzeň k případnému zvážení
zájmu a přihlášení se do tohoto projektu
zodpovídá: místostarostka
366) provést údržbu přilehlé komunikace parc. č. 230/1 a 230/2 v obci Hradišťská Lhotka a
provést ořez přilehlých dřevin do hloubky cca 1 m od okraje komunikace
zodpovídá: starosta, Ing. Seidl
č.j.: MUBlov09518/2013
367)

odpovědět na žádost pana Mgr. J. Š. o provedení údržby přilehlé komunikace parc.
č. 230/1 a 230/2 v obci Hradišťská Lhotka a provedení ořezu přilehlých dřevin
do hloubky cca 1 m od okraje komunikace s vysvětlením řešení jeho žádosti
zodpovídá: starosta

368)

zadat vypracování projektu na rekonstrukci ulic Zahradní, Na Radosti, Spojovací a 5.
května Ing. Václavu Huclovi – Stavební projekty, Jiráskovo nám. 6, Plzeň
zodpovídá: starosta

369) zadat vypracování projektu na rekonstrukci ulice Jirotova Ing. Petru Zítkovi – IP
Projekt, s. r.o., Částkova 55, Plzeň
zodpovídá: starosta
370)

provést šetření zájmu obyvatel ulic Na Radosti, Zahradní, Spojovací a 5. května
o vybudování nového vodovodu a napojení jednotlivých nemovitostí na tento případně
nově vybudovaný vodovod
zodpovídá: tajemník

RM předloží ZM
371)

znění a uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků KN st. parc. č. 1445 o vým. 904
m2 (příp. 906 m2 z důvodu v současné době probíhající digitalizace), 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 vzniklé dle GP č. 291-103/2009, k.ú. Vlčice u Blovic, obec
Blovice, původní pozemky jsou zapsané na LV 10001, a to za částku 60 Kč/m2, mezi
městem Blovice jako prodávajícím a Plzeňským krajem, Škroupova 1760/18, Plzeň,
IČ 70890366 jako kupujícím
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov02583/2013

372) smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulic Zahradní,
Na Radosti, Spojovací a 5. května uzavřenou mezi městem Blovice a Ing. Václavem
Huclem – Stavební projekty, Jiráskovo nám. 6, Plzeň.
zodpovídá: starosta
373) smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Jirotova
uzavřenou mezi městem Blovice a Ing. Petrem Zítkem – IP Projekt, s. r.o., Částkova
55
zodpovídá: starosta
374)

nabídku firmy Zedstav s.r.o., Luční 611, 336 01 Blovice na provedení rekonstrukce
Fügnerovy ulice v obci Blovice v jejích poškozených částech v předložené variantě
položení zámkové dlažby za cenu 169.049 Kč včetně DPH
zodpovídá: starosta

…………………………….
Jan Poduška
starosta

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

