Město Blovice
Rada města
Usnesení č. 21/13
z jednání rady města konaného
dne 16.12.2013

Usnesení obsahuje: 8 stran, body č. 572 – 626

RM schvaluje
572) program zasedání v předloženém znění včetně navržených změn
573) provedení rekonstrukce chodníku v Americké ul., č.p. 70, Blovice na žádost manželů
D. a J. H.
zodpovídá: Ing. Seidl
č.j.: MUBlov 15298/13
574) rozšíření veřejného osvětlení, vč. navýšení paušálu za VO, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM, starosta
575) podání žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Vlčice (dle
pasportu komunikací č. 51c)
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 00528/14
576) jmenování komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Základní
umělecké školy Blovice, okres Plzeň – jih, se sídlem Husova 222, 336 01 Blovice ve
složení: předseda – Jan Poduška, město Blovice; členové komise: RNDr. Pavel
Vlach, Ph.D. – město Blovice, Bc. Václava Zelenková – KÚPK, PaedDr. Věra
Abelová – ČŠI, Miloslav Esterle – ZUŠ Starý Plzenec, Mgr. Jaroslav Kovář – ZUŠ
Blovice
zodpovídá: OŠPP
č.j.: MUBlov 14522/13
577) pověření Bc. Ireny Čížkové funkcí tajemníka konkursní komise
zodpovídá: OŠPP
č.j.: MUBlov 14522/13
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578) souhlas s účastí odborníka s hlasem poradním při jednání konkursní komise Mgr.
Jana Konečného – psychologa Magistrátu města Plzně
zodpovídá: OŠPP
č.j.: MUBlov 14522/13
579) znění a uzavření veřejnoprávní smlouvy o evidenci obyvatel mezi městem Blovice a
obcí Chlum, dle předloženého návrhu
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 15646/13
580) podporu petice „Ne větrným elektrárnám u Střížovic“
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 15353/13
581) znění a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
pozemky parc. č. 240/8, 240/9, 240/19, 240/18, LV 10001, k.ú. a obce Blovice mezi
městem Blovice RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem za
jednorázovou úhradu dle platného ceníku města s tím, že bude zároveň uzavřena
Smlouva o technických podmínkách užívání nemovitosti ve vlastnictví města
Blovice
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 15832/13
582) nákup konvektomatu Fagor typ ACE – 101 z rozpočtu MŠ Blovice, dle předložené
nabídky
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 14627/13
583) nepřistoupení k nabídce společnosti Advice.CZ s.r.o. na zpracování povinné
dokumentace a zajištění certifikace, dle předloženého návrhu
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 15844/13
584) záměr postupného budování optické sítě, dle předloženého návrhu s využitím
dostupných prostředků umožňujících její realizaci
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 15115/13
585) pověření vedoucích OERM a ICT průběžným prověřováním možností budování
jednotlivých etap optické sítě mezi budovami města, vč. financování pomocí dotací
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 15115/13
586) nevyhovění žádosti ředitelky Základní školy speciální Diakonie ČCE Merklín,
Husova 346, 334 52 Merklín o finanční podporu výstavby nové školy
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 15264/13
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587) udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na akci pořádanou třídou Oktáva,
Gymnázium Blovice, zast. T. N., bytem Štáhlavy, dne 20.12.2013 od 20:00 hod.
do 02:00 hod. 21.12.2013 v Lidovém domě Blovice
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 15095/13
588) udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na akce pořádané p. V. Š., bytem
Zdemyslice, každou sobotu, a to od 01.01. - 31.03.2014, vždy od 21:00 hod. do
03:00 hod v Sokolovně Blovice
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 15152/13
589) nepřistoupení k nabídce na prezentaci na webovém portálu spol. Kam po Česku,
Kubelíkova 30, 130 00 Praha, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 15850/13
590) cenovou nabídku firmy Petr Koura, DiS, Dobrovského 1551/19, 301 00 Plzeň,
IČ:87464535 na výkon koordinátora BOZP na akci „Výstavba sběrného dvora
odpadů pro město Blovice“, za cenu 20.000 Kč (firma není plátce DPH), dle
předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 15854/13
591) znění a uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Tělocvičnou jednotou Sokol Blovice,
Tyršova 270, 336 01 Blovice, IČ: 49180461 a městem Blovice, jejímž předmětem je
bezúplatná výpůjčka 4 pozemků TJ Sokol městu Blovice pro účely provedení stavby
„Modernizace sportovně rekreačního areálu v Blovicích“, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 15915/13
592) vyřazení pohledávek z účetnictví města Blovice, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 15762/13
593) částečnou úhradu neinvestičních výdajů za blovické žáky v MŠ Seč za rok 2012 ve
výši 50% z předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 14886/13
594) předběžný záměr vybudování optické sítě v Blovicích, dle předloženého zákresu
z 12/2013 žadateli spol. ARENIS spol. s r.o., IČ: 28022599 s tím, že: a) žadatel bude
konzultovat s odd. ICT městského úřadu postup při plánování a při realizaci projektu
budování optické sítě tak, aby město Blovice mohlo případně využít realizace tohoto
projektu při budování své optické sítě; b) před zahájením prací bude uzavřena na
dotčené pozemky města Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene,
resp. služebnosti vedení inženýrských sítí, dle nového OZ; c) před zahájením prací
bude uzavřena Smlouva o technických podmínkách užívání nemovitosti ve
vlastnictví města Blovice; d) v případě, že realizací budou ovlivněny stávající
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dřeviny, křoviny, dojde k jejich ochraně dle české normy ČSN 839061; e) budou
respektovány stávající sítě, případné překládky bude na své náklady hradit žadatel
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 15686/13
595) znění a uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků KN parc. č. 199/14 o vým.
4816 m², 233/1 o vým. 393 m², 202/2 o vým. 1384 m², 202/1 o vým. 621 m², 199/37
o vým. 19 m², 202/3 o vým. 15730 m², vše k.ú. Hradišťská Lhotka, dále pozemků
KN parc. č. 202/3 o vým. 11465 m², 202/6 o vým. 5720 m², 202/5 o vým. 358 m²,
202/4 o vým. 40 m², 233/4 o vým. 38 m², 233/3 o vým. 167 m², vše k.ú. Hradišťská
Lhotka, a dále KN parc. č. 127/1 o vým. 53092 m², 88/26 o vým. 2600 m² a 127/16
o vým. 516 m², vše k.ú. Štítov u Blovic, pozemky zapsané na LV 10001, a to za
nájemné ve výši 1.200 Kč/ha/rok, na období od 01.01.2014 do 31.12.2018 mezi
městem Blovice jako pronajímatelem a Ing. V. V., trv. bytem Nezvěstice, jako
nájemcem
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 12066/13
596) neprodat městské pozemky uvedené v žádosti, žadateli Dobrovolnému ekologickému
spolku – ochrana ptactva při Záchranné stanici živočichů v Plzni, a informovat
žadatele o již zpracovaném projektu na lokalitu v cihelně EVLCZ0323143, který byl
zpracován AOP ČR
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 15490/13
597) záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví města dle seznamů z k.ú. Blovice, Štítov
u Blovic, Hradiště u Blovic, Vlčice u Blovic a Komorno, a to na období od
01.01.2014 do 31.03.2023, za nájemné 20 Kč/ha/rok u lesních pozemků,
10 Kč/ha/rok zemědělské půdy, vodní plochy a ostatních pozemků
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 15639/13
598) vyhovění žádosti p. A. S. o vyřezání dřevin tzv. mimo les v lokalitě Kamensko s tím,
že před započetím bude vše konzultováno s Ing. Seidlem
zodpovídá: Ing. Seidl

599) nabídku ZAK TV s.r.o., Prokopova 26, 301 00 Plzeň na prezentaci města Blovice
v pořadu „Okénka z měst a obcí“ za částku 65.000 Kč bez DPH, dle předloženého
návrhu
zodpovídá: starosta
č.j.: MUBlov 15876/13
600) záměr pronájmu nebytových prostor bývalého obchodu v Hradišťském Újezdě
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 15236/13
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601) revokaci usnesení RM 19/13/549 s novým zněním: Rada města Blovice schvaluje
přidělení volného bytu v DPS Blovice žadatelce paní E. V., trvale bytem Vlčice,
zodpovídá: místostarostka, Plzeňské služby, s.r.o.
č.j.: MUBlov 15916/13
602) na základě sdělení notářky Mgr. Vandy Müllerové, vyřazení pohledávky z účetnictví
města po P. H. v celkové výši 35.620 Kč
zodpovídá: místostarostka, OERM
č.j.: MUBlov 15505/13
603) znění a uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění pokrytí
provozních nákladů ve výši 10 tis. Kč mezi městem Blovice jako poskytovatelem
a OS Aktivios, se sídlem Nezdice 46, 334 01 Přeštice jako příjemcem
zodpovídá: OERM

RM bere na vědomí
604) sdělení ve věci obdržené petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
„Ne větrným elektrárnám u Střížovic“
zodpovídá: OSD, tajemník
č.j.: MUBlov 13553/13
605) přijetí mimoprogramové neinvestiční účelové dotace PK ve výši 111.628 Kč na
pokrytí mimořádných finančních výdajů JSDHO Blovice
zodpovídá: OERM
606) návrh projektantů spol. ARTEO CZ na řešení vstupních prostor budovy radnice
zodpovídá: starosta
607) žádost nájemníků bytových jednotek Husova ul., Blovice, zast. paní M. K. o opravu
topné soustavy v domě, vč. upozornění paní V. Ž. na nevyhovující stav oken v bytě
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 14968/13, 15533/13
608) vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí individuálních projektů ostatních v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – výzva č. 46
zodpovídá: OŠPP
č.j.: MUBlov 15809/13
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RM ukládá
609) provést poptávku na pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci bazénu v ZŠ
Blovice
zodpovídá: starosta, OERM
610) vyrozumět o rozhodnutí rady Základní školu speciální Diakonie ČCE Merklín,
Husova 346, 334 52 Merklín
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 15264/13
611) obeslat vlastníky pozemků KN parc. č. 144 a KN parc. č. 148, oba k.ú. Blovice, se
žádostí o vyjádření k nabídce odkupu jimi zaplocené části pozemku města KN parc.
č. 1514/13, k.ú. Blovice
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 15029/13
612) zveřejnit záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví města dle seznamů z k.ú. Blovice,
Štítov u Blovic, Hradiště u Blovic, Vlčice u Blovic a Komorno, a to na období od
01.01.2014 do 31.03.2023, za nájemné 20 Kč/ha/rok u lesních pozemků, 10
Kč/ha/rok u zemědělské půdy, vodní plochy a ostatních pozemků
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 15639/13
613) zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor bývalé prodejny v Hradišťském
Újezdě
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 15236/13
614) vyrozumět nájemníky bytových jednotek Husova ul., Blovice, zast. paní M. K. a paní
V. Ž. a seznámit, dle stanoviska správce bytového fondu
zodpovídá: místostarostka, Plzeňské služby, s.r.o.
č.j.: MUBlov 14968/13, 15533/13
615) na základě žádosti G. Š., bytem Plzeň o odkup pozemků v lokalitě Kamensko
prověřit situaci v místě, a to do příštího jednání RM
zodpovídá: starosta, OERM
č.j.: MUBlov 14701/13
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RM odkládá
616) žádost o souhlas s umístěním samonosného optického kabelu z budovy ČD na
bytový dům č.p. 710, Sýkorova ul., Blovice
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 15688/13
617) žádost G. Š., bytem Plzeň ze dne 14.11.2013 o odkup pozemků KN v lokalitě mlýn
Kamensko, dle předložené žádosti a GP
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 14701/13
618) žádost o koupi části pozemku KN parc. č. 1514/13, k.ú. Blovice, žadatelů J. a P. P.,
bytem Blovice
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 15029/13

RM předloží ZM
619) návrh na podporu petice „Ne větrným elektrárnám u Střížovic“
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 13553/13
620) cenovou nabídku firmy Ing. Václav Sládek, VS – projekt, 5. května 681, 336 01
Blovice, IČ: 4334542, na vyhotovení PD na akci „Stavební úpravy DPS Blovice“ za
cenu 88.150 Kč (firma není plátce DPH), dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 15853/13
621) Dodatek č. 1 ke Smlouvě s firmou Arbocom, s.r.o., Klášterecká 40, 335 01
Nepomuk, IČ: 29084245 na akci „Veřejná zeleň pro zemní val – Blovice – Hradiště“
na rozšíření předmětu díla o oprávněné vícepráce v hodnotě 55.199 Kč bez DPH
(66.791 Kč vč. DPH), dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 15852/13
622) V. úpravu rozpočtu města Blovice na rok 2013, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 15545/13
623) plnění plánu příjmů a výdajů v bytovém a nebytovém hospodářství města Blovice za
rok 2013, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM, místostarostka
č.j.: MUBlov 15548/13
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624) plán příjmů a výdajů v bytovém a nebytovém hospodářství města Blovice na rok
2014, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM, místostarostka
č.j.: MUBlov 15548/13

…………………………….
Jan Poduška
starosta

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