Město Blovice
Rada města
Usnesení č. 04/15
z jednání rady města konaného
dne 18.02.2015
Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 208 – 255

RM schvaluje
208) program zasedání v předloženém znění včetně navržených změn
209) podání žádosti, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27
odst. 5 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb. pro DDM Blovice na projekt „Klub otevřených
dveří Domeček Spálené Poříčí“
zodpovídá: místostarosta
210) udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na Ples Unie rodičů pořádaný Unií
rodičů při ZŠ Blovice, zast. Bc. A. Č., , Blovice konaný dne 20.02.2015 od 20:00 hod.
do 21.02.2015 do 02:00 hod. v Lidovém domě Blovice
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 01692/15
211) udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na Řeznický ples pořádaný firmou Jatky
Blovice, s.r.o., se sídlem Hradišťský Újezd konaný dne 13.03.2015 od 20:00 hod. do
14.03.2015 do 04:00 hod. v Lidovém domě Blovice
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 02011/14
212) ukončení nájemní smlouvy k 31.12.2014 na pronájem pozemků KN parc. č. 71/1, 75,
534/5 v k.ú. Štítov u Blovic uzavřené dne 01.04.2013 mezi městem Blovice jako
pronajímatelem a spol. Farma Poutnov, IČ 290 42 402
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 01983/15
213) záměr narovnání duplicitního věcného práva k pozemkům KN parc. č. 5/6, 5/3, LV 95,
k.ú. Komorno, ve prospěch města Blovice, a to formou uzavření Dohody o narovnání
věcného práva k pozemkům
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 01784/15
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214) narovnání duplicitního věcného práva k pozemkům KN parc. č. 6/3, 5/5, 5/4, LV 95,
k.ú. Komorno, ve prospěch p. S. J. (podíl ½), pí Mgr. I. J. (1/4) a p. V. J. (1/4), bytem
Blovice, a to formou uzavření Dohody o narovnání věcného práva k pozemkům
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 01784/15
215) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na akci
„CamelNET Blovice OK“ na pozemky města KN parc. č. 207/8, 175/3, 175/9, 175/14,
vše LV 10001, k.ú. Blovice mezi městem Blovice jako povinným a spol. O2 Czech
Republic a.s., IČ 60193336 jako oprávněným
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 01555/15
216) uzavření Smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikací sítě na akci „CamelNET
Blovice OK“ v pozemcích města KN st. parc. č. 5, jeho součástí je budova č.p. 271 a
pozemku KN st. p. č. 141/1, jehož součástí je budova č.p. 143, vše LV 10001, k.ú.
Blovice mezi městem Blovice jako povinným a spol. O2 Czech Republic a.s., IČ
60193336 jako oprávněným
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 01555/14
217) uzavření Smlouvy o zřízení VB – služebnosti č. 16010-027407 „Blovice 5. května,
opuštění ČEZ“ na pozemek města KN parc. č. 1421/2, vše LV 10001, k.ú. Blovice
mezi městem Blovice jako povinným a spol. O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336,
v zast. spol. Šindy a.s. IČ 2416039 jako oprávněným
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 01555/15
218) zpracování pasportu na akci „Vodní nádrže Vrbovky v k.ú. Blovice“ a Manipulačního
a provozního řádu 2 vodních nádrží (bez geodetického zaměření) Ing. Milanem Jíchou,
projektové činnosti v investiční výstavbě, IČ 44648146, se sídlem K Pecím 12, Plzeň
za cenu dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
219) uhrazení správního poplatku 1.000 Kč za manžele V. a V. Š., a to OSD MěÚ Blovice,
v souvislosti s vydáním rozhodnutí o dělení pozemků v rámci probíhajícího územního
řízení s tím, že předmětný správní poplatek bude uhrazen městem Blovice
zodpovídá: OERM
220) s účinností od 01.03.2015 oprávnění pro OERM MěÚ Blovice ve věci samostatného
zveřejňování nesporných a jasných záměrů majetkoprávních úkonů na úřední desce,
vždy po konzultaci se starostou města
zodpovídá: OERM
221) doplatek na silvestrovský ohňostroj ve výši 1.000 Kč dle faktury předložené panem
Ivanem Bystřickým
zodpovídá: OERM
222) finančně nepřispívat na akci spol. IV-Nakladatelství Plzeň na vydání omalovánek
„Bezpečně na silnici“, dle předloženého návrhu
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zodpovídá: starosta
223) znění a uzavření smlouvy o dílo mezi městem Blovice a panem Františkem Topinkou,
IČ 15742873, Nebílovy na výkon technického dozoru stavby „Přístavba výtahu
k budově DPS“ dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta
č.j.: MUBlov 02450/15
224) znění a uzavření smlouvy o dílo mezi městem Blovice a panem Františkem Topinkou,
IČ 15742873, Nebílovy na výkon technického dozoru stavby „Vodovod – ulice Na
Radosti, Spojovací, Zahradní“ dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta
č.j.: MUBlov 02448/15
225) znění a uzavření smlouvy o dílo mezi městem Blovice a panem Františkem Topinkou,
IČ 15742873, Nebílovy 61 na výkon technického dozoru stavby „Stavební úpravy
radnice – V. etapa“ dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta
č.j.: MUBlov 02449/15
226) znění a uzavření smlouvy o dílo mezi městem Blovice a panem Jaroslavem Krpejšem,
projekce ekologických staveb, IČ 12833541, Blovice na výkon autorského dozoru
stavby „Vodovod – ulice Na Radosti, Spojovací, Zahradní“ dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta
č.j.: MUBlov 02447/15
227) Program podpory spolků a neziskových organizací na rok 2015 dle předloženého
návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
č.j.: MUBlov 02264/15
228) inventarizační zprávu za rok 2014, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 02387/15
229) přidělení bytu č. 11, č.p. 88, Americká ulice, Blovice žadatelce p. A. G., trvale Blovice
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby, s.r.o.
č.j.: MUBlov 16158/14
230) přidělení nebytových prostor – č.1, v č.p. 52 v obci Vlčice p. R. V., trvale Plzeň
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby, s.r.o.
č.j.: MUBlov 15672/14
231) přidělení bytu č. 31 v DPS Blovice, č.p. 663, ul. 5. května, Blovice žadatelce p. J. K.,
trvale Boskovice
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby, s.r.o.
č.j.: MUBlov 15808/14
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232) záměr pronájmu volného bytu č. 28 v DPS Vlčice, č. p. 70, Blovice, po jeho uvolnění
a vyklizení
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby, s.r.o.
č.j.: MUBlov 02457/15
233) zákaz kouření v budově Lidového domu v Blovicích s výjimkou vinárny v přední části
budovy a baru v suterénu budovy za tanečním sálem s účinností od 01.10.2015
zodpovídá: místostarosta
č.j.: MUBlov 01647/15
234) poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Blovice, Tyršova 270, 336 01 Blovice ve
výši 45.000 Kč na účast 9 cvičenek Odboru všestrannosti na 15. světové Gymnaestrádě
v Helsinkách
zodpovídá: OERM

RM bere na vědomí
235) žádost manželů J. a M. T. o odstranění zařízení systému varování a vyrozumění
obyvatel ze střech jejich nemovitosti a odpověď zaslanou manželům T. a Hasičskému
záchrannému sboru Plzeňského kraje tajemníkem městského úřadu
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 01932/15
236) Zprávu o činnosti Městské knihovny za rok 2014
zodpovídá: místostarosta
č.j.: MUBlov 02455/15
237) žádost Mgr. V. H., advokáta, se sídlem Plzeň o pronájem nebytových prostor
v majetku města Blovice
zodpovídá: místostarosta
238) nabídku p. Renaty Petrželové, Veřejné zakázky, se sídlem Růžová 183, Lutim na
administraci zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
zodpovídá: starosta
239) zrušení LSPP Vlčice s účinností od 01.03.2015
zodpovídá: starosta
č.j.: MUBlov 02019/15
240) sdělení manželů B. a V. K., trvale Blovice, že v současné době nemají zájem o
přidělený byt č. 31 v DPS Blovice, č.p. 663, ul. 5. května, Blovice, ale i nadále si přejí
ponechat v seznamu uchazečů o přidělení bytu
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby, s.r.o.

RM ukládá
241) vyvolat jednání s pí Krňoulovou, ředitelkou MKS Blovice a pí Seidlovou, vedoucí
Městské knihovny Blovice o možnosti řešení otázky problematiky doplňovacího
oddělení knihovny
zodpovídá: starosta, tajemník
č.j.: MUBlov 02455/15
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242) odpovědět na žádost Mgr. V. H., advokáta, se sídlem Plzeň o pronájem nebytových
prostor v majetku města Blovice s tím, že v současné době nemá město k dispozici
volné nebytové prostory
zodpovídá: místostarosta
243) prověřit možnost převedení pozemku parc. č. 97/14 o výměře 116 m2 v k.ú. Blovice do
majetku Plzeňského kraje a prověřit komunikace dotčené dokončenou rekonstrukcí
ulice 5. května v pasportu komunikací
zodpovídá: OERM
244) zveřejnit záměr narovnání duplicitního věcného práva k pozemkům KN parc. č. 6/3,
5/5, 5/4, LV 95, k.ú. Komorno, ve prospěch p. S. J. (podíl ½), pí Mgr. I. J. (1/4) a pí V.
J. (1/4), bytem Blovice, a to formou uzavření Dohody o narovnání věcného práva k
pozemkům
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 01784/15
245) informovat veřejnost prostředních Blovických novin a webových stránek města o
zrušení LSPP Vlčice s účinností od 01.03.2015
zodpovídá: starosta
246) odpovědět na žádost paní K. K. trvale Blovice o přidělení bytu č. 11 v č.p. 88,
Americká ul., Blovice s tím, že byt byl přidělen jinému žadateli a její žádost zůstává i
nadále zařazena v seznamu uchazečů o přidělení městského bytu
zodpovídá: místostarosta
č.j.: MUBlov 01930/15
247) zveřejnit záměr pronájmu volného bytu č. 28 v DPS Vlčice, č. p. 70, Blovice
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby s.r.o.

RM předloží ZM
248) veřejnoprávní smlouvu na výkon agendy městské policie mezi městy Blovice a
Nepomuk v předloženém znění
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 02268/15
249) návrh cenové nabídky firmy ANS-STŘECHA s.r.o., se sídlem Masarykova 124,
Domažlice na provedení generální opravy střechy uhelny v prostoru vnitrobloku v ul.
5. května za cenu 379.929 Kč včetně DPH
zodpovídá: místostarosta
č.j.: MUBlov 02460/15
250) návrh smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Blovice a firmou BP STAVBY CZ s.r.o.,
se sídlem V. Brožíka 317, Dýšina, zast. Ing. Pavlem Boukalem na realizaci akce
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„Vodovod – ulice Na Radosti, Spojovací, Zahradní“ za cenu 1.051.275 Kč bez DPH
(1.521.982 Kč vč. DPH), dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta
č.j.: MUBlov 02363/15
251) návrh smlouvy o dílo mezi městem Blovice a p. Ing. Petrem Žákem, IČ 11414995, se
sídlem Stanko Vodičky 21, Plzeň na vypracování projektových a inženýrských prací
pro přípravu a povolení stavby „Požární stanice, Tyršova ulice, Blovice“, za cenu
405.000 Kč bez DPH (490.050 Kč vč. DPH), dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
č.j.: MUBlov 02361/15
252) prodej pozemku KN parc. č. 572/13 o výměře 4 m2, k.ú. Hradiště u Blovic p. MVDr.
P. S. trvale Blovice za cenu 100 Kč/m2. Pozemek vznikl dělením dle GP č. 402319/2014
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 14693/15
253) bezúplatné nabytí pozemků formou přijetím daru z vlastnictví Plzeňského kraje, IČ
70890366 se sídlem Škroupova 17, Plzeň, právo hospodaření pro Správu a údržbu
silnic PK p.o. do majetku města Blovice. Jedná se o pozemek KN parc. č. 875/63 o
výměře 17 m2, k.ú. Vlčice u Blovic, který vznikl GP č. 355-232/2014
zodpovídá: OERM
254) bezúplatné nabytí pozemků formou přijetím daru z vlastnictví Plzeňského kraje, IČ
70890366 se sídlem Škroupova 17, Plzeň, právo hospodaření pro Správu a údržbu
silnic PK p.o. do majetku města Blovice. Jedná se o pozemky KN parc. č. 1446/44 o
výměře 21 m2, parc. č. 1446/45 o výměře 16 m2 a 1446/46 o výměře 30 m2, vše v k.ú.
Blovice, který vznikl GP č. 1717-246/2014
zodpovídá: OERM
255) I. úpravu rozpočtu města Blovice na rok 2015 dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 02377/15

…………………………….
Jan Poduška
starosta

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