Město Blovice
Rada města
Usnesení č. 15/13
z jednání rady města konaného
dne 14.10.2013

Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 438 – 465

RM schvaluje
438) program zasedání v předloženém znění včetně navržených změn
439) schvaluje znění a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
na pozemky KN parc. č. 765/20 a 765/5, oba k.ú. Blovice, mezi městem Blovice jako
budoucím oprávněným a vlastníkem pozemků jako budoucím povinným
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 12737/13
440) udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na pravidelně se opakující akce, které
pořádá p. V. Š., bytem Zdemyslice konané v Sokolovně v Blovicích, a to od
01.11.2013 – 31.12.2013, vždy od 21:00 hod. do 03:00 hod
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 12666/13
441) s účinností od 01.11.2013 do 30.06.2014 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2,
písm. j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, navýšení celkového
počtu zaměstnanců městského úřadu o jedno pracovní místo, a to na Odboru
stavebním a dopravním
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 12010/13
442) převedení schváleného příspěvku v rámci Programu podpory spolků neziskových
organizací pro SDH Blovice ve výši 1.750 Kč původně na pořádání akce Memoriál
Jaroslava Matase a Jaroslava Bystřického na jinou akci, a to Dětskou soutěž, která
bude konat dne 19.10.2013
zodpovídá: tajemník, OERM
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443) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 tis. Kč na pořádání kulturních akcí
v rámci festivalu Haydnovy hudební slavnosti
zodpovídá: starosta, OERM
č.j.: MUBlov 12173/13
444) nabídku spol. GEOING Plzeň, spol. s r.o., Lobezská 15, 326 00 Plzeň na zpracování
pasportu zeleně v programu Misys, vč. upgradu stávající verze Misys za cenu 66.400
Kč bez DPH, dle předloženého návrhu
zodpovídá: tajemník
445) znění a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy
o právu provést stavbu č. IV-120008859/01 pro IA „Blovice, Biotop, p.č. 982/6 –
kNN, vNN“, na pozemky ve vlastnictví města KN p.č.948/34, 948/33, 1477/14,
1477/10, 984/1, vše v k.ú. a obci Blovice, mezi městem Blovice jako budoucím
povinným a ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035, v zast. spol. ENERGON Dobříš,
s.r.o., IČ: 25727362, jako budoucím oprávněným, která nahrazuje Smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení VB schválenou RM dne 10.7.2013, usn.č. 10/13/307
z důvodu aktualizace čísel pozemků po digitalizaci k.ú.Blovice
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 12968/13
446) nevybírání souvisejícího poplatku za sepis Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene ve výši 1.500 Kč + DPH a schválení výše poplatku za sepis
Smlouvy o zřízení věcného břemene související poplatek ve výši 2.500 Kč + DPH
(1.500 Kč za sepis a 1.000 Kč za kolek) v těchto případech, kdy jsou věcným
břemenem zatěžovány pozemky ve vlastnictví města Blovice a oprávněný z věcného
břemene nedodá znění smlouvy
zodpovídá: OERM
447) přidělení volného bytu č. 1, č.p. 20, Masarykovo nám., Blovice panu J. S., nyní
Masarykovo nám. 22, 336 01 Blovice
zodpovídá: místostarostka, Plzeňské služby s.r.o.
448) snížení nájmu na původní částku před 01.07.2013, tj. 40 Kč/m² pro budovu č.p. 1,
Komorno
zodpovídá: OERM, místostarostka
449) požádat o odblokování 20-ti leté lhůty pro prodej bytů vystavěných za pomoci dotace
SFRB, v budově č.p. 1 Komorno, a budov č.p. 638, 639, Americká ul., Blovice
zodpovídá: OERM
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RM bere na vědomí
450) žádost občanů DPS Blovice, 5. května 663 o opravu a zateplení fasády domu
zodpovídá: starosta
č.j.: MUBlov 12151/13
451) Výroční zprávu o činnosti na Základní škole Blovice ve školním roce 2012/2013
zodpovídá: OŠPP
č.j.: MUBlov 12082/13
452) výsledek zadávacího řízení „Dodávka plynu pro město Blovice a jeho příspěvkové
organizace“, s tím, že vybraným uchazečem je společnost Pragoplyn, a.s., se sídlem
Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 27933318 s cenou 705,Kč/MWh pro MO a 700,-Kč/MWh pro SO (částky bez DPH)
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 12857/13
453) oznámení předsedkyně Českého svazu žen, ZO Blovice o změně termínu akce
Světluškový večer, která se bude konat dne 01.11.201 od 16:00 hod s tím, že bude
zajištěn dozor Městské policie
zodpovídá: místostarostka

RM ukládá
454) odpovědět na žádost občanů DPS Blovice, 5. května 663 ohledně opravy a zateplení
fasády domu, a seznámit je se stanoviskem rady
zodpovídá: starosta
č.j.: MUBlov 12151/13

RM odkládá
455) na příští jednání rady zadání výběrového řízení na nákup technického automobilu pro
SDH Blovice s tím, že na jednání bude starostou pozván Bc. Červený a Bc. Zuber
zodpovídá: starosta
456) žádost Mgr. I. D. o koupi pozemku města KN parc. č. 859/55 o vým. 94 m², k.ú.
Blovice do té doby, než na náklady žadatele bude v terénu vytýčen průběh pozemku
KN parc. č. 859/55, za přítomnosti geodeta a zástupce města
zodpovídá: OERM
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č.j.: MUBlov 11848/13

RM předloží ZM
457) výsledek dotazníkové akce „Vodovod Hájek“ ze září roku 2013, dle předloženého
návrhu
č.j.: MUBlov 07347/13
zodpovídá: tajemník
458) Výsledek plnění rozpočtu města Blovice za 3.Q.2013, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 12837/13
459) IV. úpravu rozpočtu města Blovice na rok 2013 včetně úpravy rozpočtového výhledu
2013 -2016, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 12838/13
460) na základě výsledku zadávacího řízení „Dodávka plynu pro město Blovice a jeho
příspěvkové organizace“ návrh smlouvy o sdružených službách dodávky zemního
plynu mezi městem Blovice a společností Pragoplyn, a.s., se sídlem Jungmannova
36/31, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 27933318 s cenou 705,-Kč/MWh pro MO
(částka bez DPH) na dodávku zemního plynu v době od 1.1.2014 do 31.12.2015, dle
předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 12857/13
461) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
v Blovicích“ mezi městem Blovice a firmou Jan Vích, akademický sochař a
restaurátor, Pod Saharou 712, 252 66 Libčice n. Vltavou, IČ: 48090396, na posunutí
termínu dokončení stavby do 31.10.2013, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 12835/13
462) na základě výsledku poptávkového řízení na akci „Úprava křižovatky siln.III/11745
s MK“ návrh smlouvy o dílo s firmou SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335
01 Nepomuk, IČ: 26342812 za cenu 257.859,40 Kč bez DPH (312.009,88 Kč vč.
DPH)
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 11352/13
463) znění a uzavření smlouvy mezi prodávajícím městem Blovice a kupujícím p. M. A.,
bytem trvale Blovice a kupující pí I. Č., bytem trvale Tymákov, na prodej pozemku
KN parc. č. 292/82 o výměře 29 m², k.ú. Hradiště u Blovic, obec Blovice, který
vznikl GP č. 362-110/2013, za cenu 100 Kč/m² + související poplatek ve výši 1.000
Kč za kolkovou známku, a to každému kupujícímu ideální podíl o velikosti ½ z celku
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zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 10602/13
464) schválení darování pozemků pod komunikací III/11745, z vlastnictví města Blovice
do vlastnictví Plzeňského kraje, IČ: 70890366, se sídlem Škroupova 18, Plzeň. Jedná
se o pozemky: KN parc. č. 566/5 o vým. 89 m², KN parc. č. 565/17 o vým. 25 m²,
K parc. č. 565/9 o vým. 65 m² a ZE-PK parc .č. 564/1 o vým. 33 m², vzniklé
geometrickým plánem č. 350-21/2013, k.ú. Hradiště u Blovic, obec Blovice
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 11932/13
465) Smlouvu o dílo na výkon autorského dozoru projektanta na akci „Přírodní koupací
biotop Blovice“ mezi městem Blovice a firmou BAPO s.r.o., Sušilovo náměstí 423,
Rousínov, za cenu 150.000 Kč bez DPH (181,500 Kč vč. DPH), dle předloženého
návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 12883/13

…………………………….
Jan Poduška
starosta

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