Město Blovice
Rada města
Usnesení č. 15/14
z jednání rady města konaného
dne 26.11.2014

Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 34 – 69

RM schvaluje
34)

program zasedání v předloženém znění včetně navržených změn

35)

na základě žádosti R. K. prověření stavu a případnou opravu veřejné části
kanalizační přípojky k č.p. Blovice
zodpovídá: starosta

36)

cenovou nabídku spol. Ateliér Maur, Libušínská 575/82, 326 00 Plzeň, na zakoupení
vánočního osvětlení v částce 19.524 Kč bez DPH (23.624 Kč vč. DPH),
dle předloženého návrhu
zodpovídá: starosta

37)

objednání a realizaci novoročního ohňostroje u firmy Ohňostroje Bystřický,
Lidická 464, Blovice, a to v částce do 35.000 Kč
zodpovídá: starosta

38)

záměr pronájmu bytu č. 31 v DPS Blovice, č. p. 663, ul. 5. května, Blovice, bytu
č. 27 v DPS Vlčice, č. p. 70, Vlčice a bytu č. 11, č. p. 88, Americká ul., Blovice
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby s.r.o.

39)

revokaci usnesení RM 13/14/504 s novým zněním: Rada města Blovice schvaluje
přidělení bytů v DPS Vlčice žadateli p. M. S., trvale bytem Ždírec, Blovice
a žadateli p. S. Ch., trvale bytem Sedliště
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby s.r.o.
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40)

uzavření smlouvy o výpůjčce na stavbu „Blovice – Luční ul., Chodník podél silnice
II/117“ na dotčené pozemky KN parc .č. 1404/14, 1486/5, LV 2008, k. ú . a obec
Blovice, mezi městem Blovice jako vypůjčitelem, a Plzeňským krajem – právo
hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic Plzeňského
kraje p.o., IČ: 72053119, jako vlastníkem pozemků
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 15405/14

41)

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV.-12-0005631/1,
na pozemky města KN parc. č. 764/55, KN parc. č. 76/18, vše LV 10001, k.ú. a obec
Blovice, mezi městem Blovice jako povinným, a spol. ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ: 24729035 v zast. spol. STEMONT JS s.r.o., IČ: 27971589, jako oprávněným
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 14481/14

42)

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 53573/14, na pozemky města KN
parc. č. 428/28, 428/29, 41/1, 1431/9, 1431/10, vše LV 10001, k.ú. a obec Blovice,
mezi městem Blovice jako povinným, a spol. RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567,
jako oprávněným
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 15264/14

43)

udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na akci (Maturitní ples třídy Gymnázia
Blovice) pořádanou p. J. Č., trvale bytem Blovice, dne 12.12.2014 od 19:00 hod.
do 03:00 hod. 13.12.2014 v Lidovém domě Blovice
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 15135/14

44)

udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na akci pořádanou MKS LD Blovice,
dne 26.12.2014 od 20:00 hod. do 01:00 hod. 27.12.2014 v Lidové domě Blovice
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 15062/14

45)

udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na akci (Maturitní ples třídy Gymnázia
Blovice) pořádanou p. A. K., trvale bytem Šťáhlavice, dne 09.01.2015 od 20:00 hod.
do 02:00 hod. 10.01.2015 v Lidové domě Blovice
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 15245/14

46)

Volební řád školské rady Základní školy Blovice, okres Plzeň – jih, se sídlem
Družstevní 650, 336 01 Blovice v novém znění
zodpovídá: OŠPP
č.j.: MUBlov 14735/14

-2-

47)

za zřizovatele Základní školy Blovice, okres Plzeň – jih, se sídlem Družstevní 650,
336 01 Blovice, jmenování Bc. Roberta Zelenky a RNDr. Pavla Vlacha, Ph.D.,
do školské rady při Základní škole Blovice, okres Plzeň – jih
zodpovídá: OŠPP
č.j.: MUBlov 14735/14

48)

cenovou nabídku spol. Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60/39, 500 01 Hradec
Králové na zajištění předprojektové přípravy datové základny v částce 66.400 Kč bez
DPH (80.344 Kč vč. DPH), dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
č.j.: MUBlov 15459/14

49)

prodloužení noční autobusové linky N92 „Plzeň, Mrakodrap – Žákava“ provozované
spol. ČSAD Autobusy Plzeň, a.s. do města Blovice
zodpovídá: místostarosta

RM bere na vědomí
50)

dopis p. E. F., trvale bytem Blovice ve věci pozastavení vystěhování z nájemního
bytu
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby, s.r.o.
č.j.: MUBlov 15000/14

51)

informaci o plánovaném provedení opravy topení v bytě p. J., Blovice
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby, s.r.o.

52)

nabídku spolupráce a informaci o současném stavu provozování loterií od spol.
BONWER WIN a.s., Cholevova 1530/1, 700 30 Ostrava, dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta

53)

protokol o výsledku průběžné kontroly v příspěvkové organizaci Mateřská škola
Blovice, okres Plzeň – jih, se sídlem Družstevní 749, Blovice
zodpovídá: OŠPP
č.j.: MUBlov 14984/14

RM ukládá
54)

správci bytového a nebytového fondu města Blovice - firmě Plzeňské služby s.r.o.
vyřídit žádost p. J. P., trvale bytem Blovice o přepsání nájemní smlouvy na prostory
provozovny Vlčice
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby, s.r.o.
č.j.: MUBlov 14910/14
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55)

odpovědět na dopis p. E. F., trvale bytem
postupem v dané věci

Blovice a seznámit ji tak s dalším
zodpovídá: místostarosta
č.j.: MUBlov 15000/14

56)

zveřejnit záměr pronájmu volného bytu v DPS Blovice, DPS Vlčice a v č. p. 88,
Americká ul., Blovice, dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta

57)

připravit návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky č. 02/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a dále Obecně závazné vyhlášky č. 04/2011
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, dle předloženého návrhu, a tento následně
předložit Zastupitelstvu města Blovice
zodpovídá: tajemník, místostarosta

RM odkládá
58)

na další jednání Rady města Blovice rozhodnutí o dalším postupu ve věci zajištění
závazku veřejné služby dopravní obslužnosti, na základě předložení harmonogramu
nabídkového řízení pro Blovicko spol. POVED s.r.o., Nerudova 25, 301 00 Plzeň
zodpovídá: místostarosta
č.j.: MUBlov 15065/14

RM předloží ZM
59)

na základě výsledku zadávacího řízení „Dodávka elektrické energie pro město
Blovice a jeho příspěvkové organizace“ smlouvu o sdružených službách dodávky el.
energie mezi městem Blovice a spol. Europe Easy Energy a.s., Hvězdova 1716/2b,
140 78 Praha – Nusle, IČ: 28603001, dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
č.j.: MUBlov 15456/14,

60)

Metodiku přidělování veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona
č. 137/2006 Sb., dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta
č.j.: MUBlov 15462/14
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61)

cenovou nabídku spol. SEG s.r.o., Skladová 1843/4, 326 00 Plzeň, IČ: 46883657,
na pokládku vedení VO a chrániček pro optiku v Jirotově ulici za cenu 291.788 Kč
bez DPH (353.063 Kč vč. DPH), dle předložené nabídky
zodpovídá: místostarosta
č.j.: MUBlov 15461/14

62)

záměr realizace a podání projektové žádosti „Blovice, Luční ulice – chodník podél
siln. II/117“ do Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa
1 – Dostupnost center, oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací, za
předpokladu celkových nákladů projektu max. do výše 1 mil. Kč včetně DPH
zodpovídá: místostarosta, OERM
č.j.: MUBlov 15633/14

63)

předfinancování projektu „Blovice, Luční ulice – chodník podél siln. II/117“ ve výši
100% celkových nákladů a spolufinancování ve výši 15% z celkových způsobilých
nákladů projektu, za předpokladu finančního krytí z rozpočtu města Blovice
zodpovídá: místostarosta, OERM
č.j.: MUBlov 15633/14

64)

V. úpravu rozpočtu města Blovice na rok 2014, dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
č.j.: MUBlov 14709/14

65)

závazné ukazatele na
dle předloženého návrhu

sestavení

rozpočtu

města

Blovice

na

rok

2015,

zodpovídá: místostarosta, OERM
č.j.: MUBlov 14393/14
66)

rozpočet města Blovice na rok 2015, dle předloženého návrhu, vč. rozpočtového
výhledu města Blovice na roky 2016 – 2018, dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
č.j.: MUBlov 15050/14

67)

plán příjmů a výdajů v bytovém a nebytovém hospodářství města Blovice na rok
2015, dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby, s.r.o.
č.j.: MUBlov 15676/14

…………………………….
Jan Poduška
starosta

…………………………..
Ing. Michal Hodek
místostarosta
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