Město Blovice
Rada města
Usnesení č. 13/13
z jednání rady města konaného
dne 16.09.2013
Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 375 – 408

RM schvaluje
375) program zasedání v předloženém znění včetně navržených změn
376) udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na akci, kterou pořádá ČRS MO
Blovice zast. p. Lubošem Ptáčníkem, konanou v Lidovém domě v Blovicích (taneční
zábava) dne 19.10.2013 od 20:30 hod. do 01:30 hod. 20.10.2013
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 11295/13
377) udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na pravidelně se opakující akce, které
pořádá p. V. Š. od 01.09.2013 do 31.12.2013 vždy v sobotu od 21:00 hod.
do 03:00 hod v Sokolovně v Blovicích
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 10636/13
378) nesouhlas s přezkoumáním a změnou výsadbového modulu protihlukového valu
v obytné zóně v lokalitě Blovice – Hradiště, ulice Pod Valem
zodpovídá: starosta
č.j.: MUBlov 10601/13
379) zadání vypracování projektu na výstavbu in-line oválu v areálu Sokolovny Blovice
zodpovídá: starosta
380) podání žádostí o dotace do dotačního programu na podporu cestovního ruchu ROP
NUTS II Jihozápad na výstavbu in-line oválu a hřiště pro všechny generace v areálu
Sokolovny Blovice
zodpovídá: starosta
381) poskytnutí dodatečného stavebního příspěvku ve výši 20 tis. Kč na provedení
opatření ke snížení zemní vlhkosti na pozemku st. parc. č. 81/1 za domem č.p. 52
v ul. Americká, Blovice, které provedl vlastník pozemku 81/2, č.p. 51, Americká ul.,
Blovice, ve výši 20 tis. Kč
zodpovídá: tajemník
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č.j.: MUBlov 10383/13
382) záměr výkupu pozemku KN parc. č. 566/9 o vým. 80 m2 za 40Kč/m2, k.ú. Hradiště
u Blovic, který vznikl dle GP č. 350-21/2013. Pozemek je dotčený stavbou chodníku
v rámci IA „Hradiště 25RD komunikace a infrastruktura“
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 09349/13
383) investiční akci nové zemní PLV přípojky v pozemku města KN parc. č. 853/1, k.ú.
Vlčice u Blovic, dle PD č. 05/10-07-13 projektantky J. Vyletové, ČKAIT 0201249,
s tím, že na zatížený pozemek města bude zřízena Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a zároveň před zahájením prací uzavřena Smlouva
o technických podmínkách užívání nemovitosti ve vlastnictví města Blovice
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 10871/13
384) znění a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IE-120004211/37 pro investiční akci „Blovice, Kamensko, chaty II.-VN, DTS“, na
pozemky města KN 812/2, KN 820/1, ZE-PK 934, ZE-PK 1505/1, ZE-PK 803/8,
ZE-PK 925, ZE-PK 1477d1, ZE-PK 1012, ZE-PK 1003, ZE-PK 831, ZE-PK 820/10,
ZE-PK 812, ZE-PK 935, vše k.ú. a obec Blovice, LV 10001, mezi městem Blovice
jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ Distribucí, a.s., IČ 24729035,
v zast. spol. LEBIŠ s.r.o., IČ 28001184, jako budoucím oprávněným z věcného
břemene
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 10695/13
385) znění a uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na snížení pronajímané plochy
u pozemku KN parc. č. 278/23 z 5ha na výměru 49.494 m2, k.ú. Hradiště u Blovic,
obec Blovice, LV 10001, mezi p. L. B., trv.bytem Blovice, jako nájemcem a městem
Blovice jako pronajímatelem. Ostatní ustanovení uzavřené nájemní smlouvy
zůstávají beze změny
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 07998/13
386) záměr prodeje pozemku KN parc. č. 292/82 o výměře 29 m2, k.ú. Hradiště u Blovic,
obec Blovice, který vznikl GP č. 362/110/2013, a to za částku 100Kč/m2
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 10602/13
387) znění a uzavření Smluv o budoucích smlouvách o zřízení VB na pozemky v k.ú.
Komorno dle přílohy, a to pozemků KN parc. č. 131/3, 149/7, 149/8, 149/9, 149/5,
149/4, 149/3, 149/17, 149/19, 17/1, 99/5, 101/7 a 4/17 mezi vlastníky pozemků jako
budoucími povinnými, městem Blovice jako investorem a spol. RWE GasNet, s.r.o.
IČ 27295567 v zast. RWE Distribuční služby, s.r.o. IČ 27935311 jako budoucím
oprávněným, a to za finanční náhradu ve výši 500Kč vč. DPH / 1 pozemek /
vlastnický podíl na pozemku
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zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 07380/12
388) znění a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB na pozemky v k.ú.
Komorno dle přílohy, a to pozemků KN parc. č. 149/10, 149/11, 149/15, 146/1, 150,
99/7, 99/14, 8/3, 149/18, 149/20, 13/6, 4/16, 4/18, 4/22, 4/3, 4/1, 4/11, 4/9, 8/5,
149/28, 149/16 a st. 1/10 mezi městem Blovice jako vlastníkem pozemků a zároveň
jako budoucím povinným a společností RWE GasNet, s.r.o
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 07380/12
389) znění a uzavření Smluv o budoucích smlouvách o zřízení VB na pozemky v k.ú.
Chocenická Lhota dle přílohy, a to pozemků KN parc. č. 308/1, 308/2, 306, 311,
327/38, 320, 312, 309, 327/37, 448/14, a 327/39 mezi vlastníky pozemků jako
budoucími povinnými, městem Blovice jako investorem a společností RWE GasNet,
s.r.o. IČ 27295567 v zast. RWE Distribuční služby, s.r.o. IČ 27935311 jako
budoucím oprávněným, a to za finanční náhradu ve výši 500Kč vč. DPH / 1 pozemek
/ vlastnický podíl na pozemku
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 07380/12
390) znění a uzavření Smlouvy o pronájmu nebytového prostoru – část střechy budovy na
adrese Americká č.p. 88 za účelem umístění umístění distribuční antény pro šíření
internetu, a to za částku 2.000,- Kč bez DPH/rok, mezi městem Blovice jako
pronajímatelem a spol. ARENIS s.r.o. IČ 28022599 se sídlem 335 61 Spálené Poříčí,
Tyršova 158, jako nájemcem
zodpovídá: OERM
391) službu sekání trávy pro majitele pozemku p.č. 153/1 v k.ú. Blovice za úplatu ve výši
2.500 Kč bez DPH/rok, s platností od r. 2013 do r.2014
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 12115/13
392) znění a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na základě projektu „Nákup
kontejnerů pro objemný odpad“, mezi městem Blovice a Sdružení měst a obcí
Plzeňského kraje, Riegrova 1, 301 00 Plzeň
zodpovídá: místostarostka
393) znění a uzavření Smlouvy o výpůjčce na základě projektu „Nákup kontejnerů pro
objemný odpad“ mezi městem Blovice a Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje,
Riegrova 1, 301 00 Plzeň
zodpovídá: místostarostka
394) rekonstrukci bytu v budově statku Hradiště č.p. 2, Blovice za cenu 191.699 Kč, dle
předložené nabídky firmy PlzeňStav s.r.o., Masarykova 4, 312 00 Plzeň
zodpovídá: místostarostka, správce bytového fondu
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RM bere na vědomí
395) žádost p. J. S., Blovice o zařazení do výběru pracovníků na pracovní místo
pracovníka zajišťujícího provoz koupacího biotopu
zodpovídá: starosta, OERM
396) dopis p. R. V. týkající se oplocení u ZUŠ Blovice
zodpovídá: starosta
397) Výroční zprávu ZUŠ Blovice za školní rok 2012/2013 zpracovanou ředitelem ZUŠ
Mgr. Josefem Brožíkem
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 10979/13
398) dopis občanů Štítova s připomínkami ohledně obnoveného příkopu kolem stávající
komunikace ve Štítově
zodpovídá: starosta
č.j.: MUBlov 11559/13
399) dokument Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Blovice
CZ0323143, který zpracovala Správa chráněné krajinné oblasti Český les a Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 10843/13
400) dotaz paní I. B. týkající se možnosti přijetí obecně závazné vyhlášky zakazující
provádění hlučných prací ve dnech pracovního volna
zodpovídá: místostarostka

RM ukládá
401) odpovědět na dopis p. R. V. týkající se oplocení ZUŠ
zodpovídá: starosta
402) odpovědět na žádost manželů Š., bytem Blovice o přezkoumání a změnu
výsadbového modulu protihlukového valu v obytné zóně v lokalitě Blovice –
Hradiště, ulice Pod Valem
zodpovídá: starosta
č.j.: MUBlov 10601/13
403) odpovědět paní H. J., Štítov, Blovice na dopis s připomínka občanů obce Štítov
ohledně obnoveného příkopu kolem stávající komunikace ve Štítově v souladu se
stanoviskem rady
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zodpovídá: starosta
č.j.: MUBlov 11559/13
404) zveřejnit záměr prodeje pozemku KN parc. č. 292/82 o výměře 29 m2, k.ú. Hradiště
u Blovic, obec Blovice, který vznikl GP č. 362/110/2013, a to za částku 100Kč/m2
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 10602/13
405) v rámci plánované stavby plynovodu v obci Komorno obeslat vlastníky dotčených
pozemků se žádostí o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB
v dotčených pozemcích
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 07380/13
406) odpovědět paní I. B. na její dotaz týkající se možnosti přijetí obecně závazné
vyhlášky zakazující provádění hlučných prací ve dnech pracovního volna
zodpovídá: místostarostka

RM předloží ZM
407) znění a uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím městem Blovice a prodávajícím p.
V. K., bytem Blovice, na koupi pozemku do majetku města KN parc. č. 566/9 o vým.
80 m2, vzniklý geometrickým plánem č. 350-21/2013, k.ú. Hradiště u Blovic, obec
Blovice, a to za částku 40Kč/m2 a související poplatky na náklady města
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 09349/13
408) návrh znění a uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím městem Blovice a
kupujícími manželi Mgr. M. aj. S., bytem Plzeň, na prodej pozemku KN parc. č.
1596 o vým. 17 m2, k.ú. a obec Blovice, LV 10001, a to za částku 100Kč/m2 a
související náklady a dále za podmínek a) prodávaný pozemek nebude nikdy
kupujícími oplocen či jinak uzavřen, zůstane volně přístupný, zejména pro vlastníky
stavby chatky E 9, kteří v rámci volného pohybu okolo chaty a dále její běžné
údržby, oprav či jiných úprav své nemovitosti mohou prodávaný pozemek využít, b)
na prodávaném pozemku nebudou prováděny žádné terénní úpravy či stavební
činnosti, c) pozemek bude zatravněn a využíván pouze pro rekreační účely
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 06343/13
…………………………….
Jan Poduška
starosta

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