Město Blovice
Rada města
Usnesení č. 06/14
z jednání rady města konaného
dne 28.04.2014

Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 202 – 238

RM schvaluje
202) program zasedání v předloženém znění včetně navržených změn
203) nabídku spol. MAZEPPA s.r.o., Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň, IČ: 27187039,
zast. Ing. Michalem Cviklem, na přípravu tendrové dokumentace a administraci
zadávacího řízení „Modernizace sportovně rekreačního areálu v Blovicích“
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 05660/14
204) dílčí rozšíření veřejného osvětlení vč. navýšení ročního paušálu, dle předložených
návrhů č. 020-2014 a 028-2014
zodpovídá: starosta, OERM
205) znění a uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů mezi městem
Blovice a spol. EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, dle
předloženého návrhu
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 04070/14
206) záměr pronájmu bytu č. 16, č.p. 832 v ulici Pod Tratí, Blovice
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 05865/14
207) nevyhovění žádosti paní M. L., bytem Blovice o uzavření splátkového kalendáře na
uhrazení dlužného nájemného za pronájem bytu v Blovicích a žádosti o snížení
nájemného na byt v Blovicích
zodpovídá: místostarostka, Plzeňské služby, s.r.o.
č.j.: MUBlov 05280/14
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208) nevyhovění žádosti paní P. S., bytem Blovice o uzavření splátkového kalendáře na
uhrazení dlužného nájemného za pronájem bytu v Blovicích
zodpovídá: místostarostka, Plzeňské služby, s.r.o.
č.j.: MUBlov 05583/14
209) znění a uzavření Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK č.
810/14/SUSPK-PJ, v rámci plánované stavby rekonstrukce VO v ul. 5. května, která
bude realizována v rámci stavby Rekonstrukce MK Blovice-Hájek, ul. 5. května,
mezi městem Blovice jako investorem a SÚS PK, IČ: 72053119, se sídlem
Škroupova 18, Plzeň, zast. na základě plné moci SÚS PK, Oblastní správou JIH,
ředitelem Ing. Jiřím Velíškem, jako správcem dotčené komunikace a pozemků
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 05040/14
210) znění a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce, v rámci stavby Rekonstrukce
MK Blovice-Hájek, ul. 5. května mezi městem Blovice jako investorem a SÚS PK,
IČ: 72053119, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, na výpůjčku části pozemku KN parc.
č. 1446/1, k.ú. Blovice
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 05040/14
211) udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti Praktik ambulance s.r.o. na adrese
Palackého 259, Blovice
zodpovídá: místostarostka, Plzeňské služby s.r.o.
č.j.: MUBlov 05644/14
212) navýšení nabídkové ceny na výměnu oken či dveří v č.p. 52, 55, 88, Americká ul.
a č.p. 98, Masarykovo nám., Blovice firmou Stavitelství Veverka, na celkovou částku
480.768 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarostka, Plzeňské služby s.r.o.
213) žádost pana L. K., bytem Blovice o umístění oplocení na severní hranici pozemku
parc. č. 301/11 v k.ú. Blovice dle jím předloženého návrhu
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 04568/14
214) nevyhovění žádosti paní H. V., bytem Blovice o prominutí poplatku za odběr tepla
v provozovně v č.p. 98, Masarykovo nám., Blovice
zodpovídá: místostarostka, Plzeňské služby, s.r.o.
č.j.: MUBlov 05695/14
215) znění a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
pozemky KN parc. č. 853/1 a 880/1, LV 10001, k.ú. Vlčice u Blovic, mezi městem
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Blovice jako vlastníkem pozemků a jako budoucím povinným spol. ČEZ Distribuce,
a.s., IČ: 24729035 v zast. p. Jaroslava Boříka, dle výkresu IP – 12-0003220
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 05370/14
216) záměr pronájmu pozemku KN parc. č. 428/19 o vým. 1.005 m², k.ú. Blovice za
částku 10 Kč/m² na dobu neurčitou
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 05040/14
217) nevyhovění žádosti regionální organizace ROSKA PLZEŇ Tachovská 3, 323 25
Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku na rekondiční pobyty pro členy organizace
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 04689/14
218) trvalé navýšení počtu dětí ve třídách Mateřské školy Blovice, dle předloženého
návrhu
zodpovídá: OŠPP
č.j.: MUBlov 05217/14
219) udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na akci pořádanou AMK vojenské a
historické techniky Brdy, Pňovice 36, 262 42, ve dnech 10. – 13.07.2014 v době
22:00 hod. 10.07.2014 do 15:00 hod. 13.07.2014 v prostorách bývalé cihelny
v Blovicích
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 05676/14
220) udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na akci pořádanou p. M. V.,
bytem Blovice ve dnech 02.05., 07.06. a 16.08.2014 vždy v době od 20:00 hod. do
02:00 hod. v hospodě Na Polance v Kamensku
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 04966/14
221) zveřejnění výzvy vlastníkům hrobových zařízení na veřejném pohřebišti města
Blovice na úřední desce MěÚ Blovice po dobu 12-ti měsíců
zodpovídá: OŠPP
č.j.: MUBlov 04314/14

RM bere na vědomí
222) oznámení ředitelky ZŠ Blovice o vyhlášení volna ředitelky školy na Základní škole
Blovice ve dnech 02.05 a 12.05.2014
zodpovídá: starosta
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223) odstoupení paní M. M. od nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 16, v ulici Pod
Tratí, Blovice ke dni 31.05.2014
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 05128/14
224) ústní žádost p. B. o rekonstrukci komunikace III. třídy v Hradišťské Lhotce
zodpovídá: místostarostka
225) předběžnou nabídku spol. ARENIS s.r.o., Tyršova 158, Spálené Poříčí na přistoupení
ke společné akci položení optického kabelu v ul. Branka v Blovicích
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 05767/14
226) oznámení p. V. J., bytem Blovice o konání soukromé zábavy v bývalém prostoru
cihelny v Blovicích dne 14.06.2014
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 05675/14
227) zprávu celkem o 40 opuštěných náhrobcích a ostatních hrobových zařízeních na
veřejném pohřebišti města Blovice
zodpovídá: OŠPP
č.j.: MUBlov 04314/14

RM ukládá
228) zveřejnit na úřední desce záměr pronájmu bytu č. 16, č.p. 832 v ulici Pod Tratí,
Blovice
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 05865/14
229) na příští jednání RM zjistit a určit stávající cenu (zůstatkovou hodnotu) stavební
buňky (zázemí obsluhy) ve sběrném dvoře
zodpovídá: OERM
230) prověřit stav komunikace III. třídy v Hradišťské Lhotce a případně vstoupit v jednání
se SÚS PK, jako vlastníkem dotčené komunikace a vyjednat nápravu stávajícího
stavu
zodpovídá: starosta
231) zveřejnit záměr pronájmu pozemku KN parc. č. 428/19 o vým. 1.005 m², k.ú.
Blovice za částku 10 Kč/m² na dobu neurčitou
zodpovídá: OERM
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č.j.: MUBlov 05040/14

RM odkládá
232) nabídku No Limit Studio, zast. V. Š. na pořízení propagačního videa města s tím, že
zástupce spol. bude pozván na příští jednání rady z důvodu podrobnějšího seznámení
s produktem
zodpovídá: starosta
233) na příští jednání RM záměr prodeje stavební buňky (zázemí obsluhy) ve sběrném
dvoře
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 05764/14
234) přistoupení ke smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální
technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 05772/14

RM předloží ZM
235) cenovou nabídku spol. ASEKO, s.r.o., Chromeč 3, 789 01 Chromeč na výměnu
membrán a vyčištění stávajícího provzdušňovacího systému ASEKO instalovaného
na ČOV Blovice ve dvou etapách v ceně 154.920 Kč bez DPH
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 05763/14
236) návrh závěrečného účtu města Blovice za rok 2013, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov xxx/13
237) II. úpravu rozpočtu města Blovice na rok 2014, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 05782/14

…………………………….
Jan Poduška
starosta

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