Město Blovice
Rada města
Usnesení č. 13/14
z jednání rady města konaného
dne 29.09.2014

Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 492 – 523

RM schvaluje
492) program zasedání v předloženém znění včetně navržených změn
493) udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na akci pořádanou ČRS MO Blovice,
zast. p. L. P. trvale bytem Blovice, dne 18.10.2014 od 21:00 hod. do 01:30 hod.
19.10.2014 v Lidovém domě Blovice
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 12553/14
494) udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na akci pořádanou MKS Lidový dům
Blovice, dne 27.09.2014 od 21:00 hod. do 02:00 hod. 28.09.2014 v Lidovém domě
Blovice
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 12677/14
495) znění a uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Blovice – Vlčice, Domov pro
seniory – točka“ na dotčený pozemek KN parc. č. 692/2, LV 192, k.ú. Vlčice u
Blovic, mezi městem Blovice jako stavebníkem, a Plzeňským krajem – právo
hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Domov pro seniory Vlčice p.o., IČ:
49180380, jako vlastníkem pozemků
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 11390/14
496) umístění novostavby RD na pozemku KN 63/2, k.ú. Vlčice, dle předložené žádosti
a výkresu z PD, a dále napojení do inženýrských sítí města s tím, že před zahájením
prací bude uzavřena Smlouva o technických podmínkách užívání nemovitosti ve
vlastnictví města a po dokončení přípojek bude dodáno zaměření skutečného uložení
těchto přípojek
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 11615/14
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497) vyřazení pohledávky povinného S. O., VS 7221203610 ve výši 500 Kč z účetnictví
města
zodpovídá: OŽP, OERM
č.j.: MUBlov 12678/14
498) nepřistoupení k nabídce TJ ZORA Praha, Pštrossova 33, 110 00 Praha 1,
IČ: 41186427 na podpoření tělocvičné jednoty nevidomých a slabozrakých sportovců
prostřednictvím zakoupení plánovacích kalendářů, dle předloženého návrhu
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 12580/14
499) žádost ředitelky ZUŠ Blovice, p. Evy Tupé o mimořádné navýšení rozpočtu o částku
43.000 Kč na nákup nové bicí soupravy pro potřeby ZUŠ, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 12786/14
500) udělení mimořádné odměny pro členy Kontrolního výboru (nezastupitele), dle
předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 12149/14
501) místní úpravu provozu na místní komunikaci Družstevní ulice v obci Blovice
spočívající v osazení dopravní značky IP12 (vyhrazené parkoviště) s dodatkovou
tabulkou E13 „MŠ Blovice“ pro vyhrazené parkovací místo u služebního vchodu do
MŠ
zodpovídá: SSÚ
č.j.: MUBlov 12270/14
502) přidělení volného bytu Americká ul., Blovice žadatelce p. D. T., trvale bytem
Blovice
zodpovídá: místostarostka, Plzeňské služby s.r.o.
č.j.: MUBlov 10920/14, 11131/14
503) jako vlastník CZT v domech č.p. 681, 683-684, 685-686, 662 souhlas
s její demontáží a likvidací bez nároku náhrady zůstatkové hodnoty technologie
s tím, že demontáž a likvidaci zajistí Stavební bytové družstvo Plzeň – jih, se sídlem
Hlávkova 23, 334 01 Přeštice
zodpovídá: místostarostka
504) přidělení bytů v DPS Vlčice žadateli p. M. S., trvale bytem Ždírec, Blovice a žadateli
p. S. Ch., trvale bytem Sedliště
zodpovídá: místostarostka, Plzeňské služby s.r.o.
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505) nevyhovění žádosti p. L. Č., trvale bytem Blovice o reklamaci vyúčtování služeb
(spotřeby elektrické energie) v pronajaté provozovně, Masarykovo nám., Blovice,
jelikož po prověření dané věci nebyla ve vyúčtování shledána žádná závada
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 10557/14
506) aktualizovaný Ceník sběrného dvora odpadů Blovice s platností od 01.09.2014, dle
předloženého návrhu
zodpovídá: místostarostka
507) cenovou nabídku spol. JUDr. Poremská s.r.o., se sídlem Na návsi 1/29, Holásky, 620
00 Brno, IČ: 02116651 na administraci veřejné zakázky „Dodávka elektrické energie
pro město Blovice a jeho příspěvkové organizace“ za cenu 22.800 Kč bez DPH
(27.588 Kč vč. DPH), dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: 12923/14
508) vícestrannou smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
a o zmocnění centrálního zadavatele mezi městem Blovice jako centrálním
zadavatelem a příspěvkovými organizacemi města a TJ SOKOL Blovice jako
pověřujícími zadavateli týkající se VZ „Dodávka elektrické energie pro město
Blovice a jeho příspěvkové organizace“, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: 12923/14
509) zrušení záměru prodeje části pozemku 278/46, k.ú. Hradiště u Blovic, který je nově
označen jako KN parc. č. 278/64 o vým. 152 m² v GP č. 395-130/2014, a tento nový
pozemek zůstane nadále ve vlastnictví města Blovice. Původní pozemek KN 278/46
o vým. 1153 m² byl uvedeným GP zmenšen o plochu 152 m² nově označenou jako
pozemek KN 278/64
zodpovídá: OERM
č.j.: 12792/14
510) znění a uzavření Smlouvy o zřízení VB – služebnosti č. IE-12-0003636/1/VB,
Blovice, Hradiště – úprava NN na pozemky města GP parc. č. 289/1, EN parc. č.
572/2, PK parc. č. 584/3, 584/5, KN parc. č. 567/3, 567/5, 568/1, 572/7, 572/10,
574/1, 584/5, 585/1, 593/3, 593/8 a budovy č.p. 20 na st. p. č. 51 a budovy č.p. 6 na
st. p. č. 37/1, vše LV 10001, k.ú. Hradiště u Blovic, mezi městem Blovice jako
povinným, a spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 v zast. spol. ProjektEL s.r.o.,
IČ: 28044711, jak oprávněným
zodpovídá: OERM
č.j.: 12782/14
511) záměr prodeje části pozemku KN parc. č. 516/4, za cenu 100 Kč/m², LV 10001, k.ú
Štítov u Blovic, v předloženém rozsahu
zodpovídá: OERM
č.j.: 05821/14
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512) znění a uzavření Smlouvy o zřízení VB – služebnosti č. IV-12-0008421/1 na
pozemek města KN parc. č. 109/11, LV 10001, k.ú. Hradiště u Blovic, mezi městem
Blovice jako povinným, a spol. ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035 v zast. spol. JH
Projekt s.r.o., IČ: 28048563, jako oprávněným
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 11774/14

RM bere na vědomí
513) oznámení o pořádání veřejně přístupné akce p. Z. A., trvale bytem, Blovice a p. K.
T., trvale bytem Blovice, v termínu od 17.10.2014, 14:00 hod. do 19.10.2014, 17:00
hod, na fotbalovém hřišti při cestě do Kamenska
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 12787/14
514) Výroční zprávu o činnosti na Základní škole Blovice ve školním roce 2013/14, dle
předloženého znění
zodpovídá: OŠPP
č.j.: MUBlov 12679/14
515) dopis paní I. B., trvale bytem Blovice o sjednání nápravy přístupu nájemce
do sousedících nebytových prostor v témže domě
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 12375/14
516) žádost p. L. Č., trvale bytem Blovice o kopii kolaudačního rozhodnutí na provozovnu
cukrárny, Masarykovo nám., Blovice
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 11971/14
517) obdržení registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z IOP na akci „Blovice –
informační služby“ v předloženém znění
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 12680/14

RM ukládá
518) odpovědět p. I. B., trvale bytem Blovice a seznámit ji s dalším postupem ve věci
přístupu do sousedících nebytových prostor v témže domě
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 12375/14
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519) vyrozumět p. L. Č., trvale bytem Blovice ve věci žádosti o reklamaci vyúčtování
služeb v pronajaté provozovně, Masarykovo nám., Blovice a seznámit ji se záporným
stanoviskem rady
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 10557/14
520) oslovit projektanta staveb p. Daniela Milotu, se sídlem Blovice ke zpracování
podkladů potřebných pro rekolaudaci provozovny v č.p. 98, Masarykovo nám.,
Blovice
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 11971/14
521) vyrozumět p. L. Č., trvale bytem Blovice ve věci žádosti o poskytnutí kopie
kolaudačního rozhodnutí na provozovnu, Masarykovo nám., Blovice a seznámit ji se
stanoviskem rady
zodpovídá: místostarostka
č.j.: MUBlov 11971/14
522) zveřejnit záměr prodeje části pozemku KN parc. č. 516/4, za cenu 100 Kč/m², k.ú.
Štítov u Blovic, v předloženém rozsahu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 05821/14

RM neschvaluje
523) žádost Odboru všestrannosti SOKOLA Blovice, zast. p. D. K., o poskytnutí
finančního příspěvku na účast cvičenek na akci „Gymnastriáda Helsinky 2015“, ve
výši 5.000 Kč/osoba
zodpovídá: starosta

…………………………….
Jan Poduška
starosta

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