Město Blovice
Rada města
Usnesení č. 08/15
z jednání rady města konaného
dne 11.05.2015

Usnesení obsahuje: 8 stran, body č. 383 – 433

RM schvaluje
383) program zasedání v předloženém znění včetně navržených změn
384) zvýšení příspěvku MKS LD Blovice na Klub přátel hudby ve výši 12.750 Kč
zodpovídá: OERM
385) cenovou nabídku firmy SEASPOL Group, s.r.o., Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5
na zajištění koordinátora BOZP pro akce: „Stavební úpravy radnice – V. etapa“ a
„Přístavba výtahu ke stávající budově DPS“ za cenu 30.000 Kč bez DPH dle
předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta
386) cenovou nabídku firmy Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, regionální
pracoviště Plzeň na zajištění vzorkování vody v přírodním koupacím biotopu
Blovice, za částku 11.760 Kč bez DPH (14.229,60 Kč vč. DPH) dle předloženého
návrhu
zodpovídá: místostarosta
387) nepřistoupení ke Smlouvě o využití JSDHO Blovice na zásah v objektech Muzeum
jižního Plzeňska, p.o. a Finanční úřad Blovice mezi městem Blovice a Hasičským
záchranným sborem Plzeňského kraje, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň, dle předloženého
návrhu
zodpovídá: starosta
388) uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-000543/001 (podzemní
kabelové vedení NN v Blovicích v ul. Na Radosti, Spojovací a Zahradní), mezi
městem Blovice jako budoucím povinným a společností ČEZ Distribuce a.s., IČ:
24729035, zast. na základě pověření svým zaměstnancem p. T. P., jako budoucím
oprávněným, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 06044/15
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389) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k plynárenskému zařízení plynovodní
přípojky vč. příslušenství, na pozemku ve vlastnictví města Blovice p.č. 302/11 k.ú.
Blovice, mezi městem Blovice, jako povinným, a společností RWE Distribuční
služby, s.r.o., IČ: 27935311, zast. na základě plné moci p. L. K., bytem Blovice, jako
investorem, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 06009/15
390) znění a uzavření Dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce na pozemky PK parc. č.
565 a 566, k.ú. Hradiště u Blovic, mezi městem Blovice a Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje, p.o., IČ: 72053119, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 05957/15
391) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti veřejné komunikační sítě
na akci „16010-028516 Blovice – Hájek, opuštění ČEZ“ na pozemcích města KN
parc. č. 429/2, 447/13, 447/15, 447/16, 447/19, 453/10, 455/12, 455/13, 455/32,
1439, 447/16, vše LV 10001, k.ú. Blovice, mezi městem Blovice jako obtíženým a
spol. O2 Czech Republic a.s., zast. na základě plné moci spol. Šindy a.s., IČ:
24126039, jako oprávněným
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 06006/15
392) zrušení usnesení RM č. 03/15/175 ze dne 02.02.2015
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 01040/15
393) provedení novostavby přístřešků a skladu zahradního nábytku a nářadí na pozemcích
KN 109/39 a 109/43 k.ú. Hradiště u Blovic, a udělení výjimky dle § 25 odst. 5 vyhl.
501/2006 Sb., z odstupu staveb, stavebníkovi p. V. S., bytem Blovice, a to dle
předloženého výkresu V. Sládka
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 01040/15
394) položení betonových desek a zámkové dlažby při RD žadatele p. V. S., bytem
Blovice, v předloženém rozsahu o ploše do 21 m² v pozemku města KN parc. č.
109/11, k.ú. Hradiště u Blovic tak, aby úprava výškově nepřesahovala okolní terén
s tím, že v případě rekonstrukce této komunikace nebude žadatel žádat od města
finanční náhradu za odstranění nyní zřízené pevné plochy
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 01040/15
395) cenovou nabídku spol. MAZEPPA s.r.o., Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň, IČ:
27187039, zast. Ing. Michalem Cviklem, na administraci zadávacího řízení akce
„Blovice – Luční ulice – chodník podél silnice II/117“, reg. číslo projektu
CZ.1.14./1.5.00/35.03414, za částku 15.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta
č.j.: MUBlov 06049/15
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396) rozdělení podpory na základě vyhlášeného Programu podpory spolků a neziskových
organizací 2015 v celkové výši 300.000 Kč, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 06022/15
397) záměr pronájmu nebytových prostor – kancelářské prostory na adrese Hradišťská
148, Blovice o velikosti 16,75 m2
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 05969/15
398) výsledek zadávacího řízení „Kvalitním vybavením k optimalizaci vyučování –
modernizace IT a přístrojového vybavení na ZŠ Blovice“ – část č. 1 – měřící a
laboratorní přístroje pro chemii a fyziku s tím, že byl vybrán uchazeč firma
O.K.SERVIS BioPro, s.r.o., Odlehlá 817/37, 190 00 Praha 9, IČ 62914511, za cenu
1.042.900 Kč bez DPH (1.261.909 Kč vč. DPH), dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta
č.j.: MUBlov 06071/15
399) na základě výsledku poptávkového řízení „Oprava místních komunikací v obci
Hradišťský Újezd“ smlouvu o dílo mezi městem Blovice a firmou EUROVIA Silba,
a.s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň, IČ 64830551 za cenu 454.870 Kč bez DPH
(550.393 Kč vč. DPH) dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta
č.j.: MUBlov 06083/15
400) výsledek zadávacího řízení na dodavatele informačních služeb „Blovice – informační
služby“, Výzva č. 22 – Konsolidace IT a nové služby TC obcí, reg.č. projektu
CZ.1.06./2.1.00/22.09489 s tím, že vybraný uchazeč je firma Asseco Solutions, a.s.,
Zelený pruh 1560, 140 02 Praha 4, IČ 64949541 za cenu ve výši 2.642.600 Kč bez
DPH (3.197.546 Kč vč. DPH) dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, IT
č.j.: MUBlov 06066/15
401) udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na akci – XX. Blovický smyk
pořádanou KVH Brdy – V. J., bytem Blovice ve dnech 09.-12.07.2015 v Blovicích,
areálu Cihelny s tím, že přesně vymezený čas konání akce v jednotlivých dnech bude
žadateli písemně upřesněn v písemném vyrozumění
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 05665/15
402) poskytnutí účelové dotace ve výši 50.000 Kč Římskokatolické farnosti Blovice,
Americká 53, 336 01 Blovice, IČ 49182544 na podporu realizace III. etapy výmalby
interiéru kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 05664/15
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403) uzavření a znění Smlouvy o bezúplatném převodu mezi městem Blovice a Základní
školou Blovice, Družstevní 650, Blovice, IČ 69982198 na převod termo nádoby –
termos 40 l s kohoutem
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 05716/15
404) nepřipojení města Blovice do projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského
kraje a neuzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální
technické mapy digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje mezi městem
Blovice a Plzeňským krajem, Škroupova 18, Plzeň, IČ 70890366
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 02534/15
405) pronájem nebytového prostoru č. 9 v domě č.p. 98 v Blovicích, Masarykovo nám. p.
V. H., bytem Plzeň, IČ 03659062
zodpovídá: místostarosta
č.j.: MUBlov 04930 /15
406) delegování udělování souhlasů ve smyslu § 33 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi na starostu města, a to formou sdělení za dodržení podmínek, že
ubytovací zařízení má platné živnostenské oprávnění, platný provozní řád schválený
Krajskou hygienickou stanicí a žadatel není dlužníkem města Blovice
zodpovídá: starosta, tajemník
č.j.: MUBlov 05330/15
407) cenovou nabídku geodetických prací pro zhotovení díla: „Zaměření polohopisu a
výškopisu Masarykova náměstí v Blovicích pro účely architektonické studie“
zhotovitele: Ing. Vojtěch Klecanda, Balkova Lhota 8, 391 31 Dražice za cenu 11.600
Kč
zodpovídá: starosta
408) cenovou nabídku návrhu studie Masarykova náměstí v Blovicích s firmou Design
M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330, 390 01 Tábor za celkovou cenu 40.000 Kč
zodpovídá: starosta
409) cenovou nabídku spol. SUPTel a.s., se sídlem Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň na
vybudování optického propoje mezi budovami Hradišťská 271 a Tyršova 807 za
cenu 44.424 Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu
zodpovídá: ICT, OERM
410) uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku KN parc. č. 459/1 o
vým. 637 m², k. ú. Blovice, LV 10001, z důvodu úpravy výměry pozemku
digitalizací, mezi městem Blovice jako pronajímatelem a p. K. K. a p. D. K., oba
bytem Blovice
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 10224/143
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411) uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku KN parc.č. 453/26 o
vým. 439 m2, k.ú. Blovice, LV 10001, z důvodu úpravy výměry pozemku
digitalizací, mezi městem jako pronajímatelem a p. M. V. a p. M. V., oba bytem
Blovice, jako nájemci
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 10224/143
412) uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku KN parc.č. 876/4
o celkové ploše pronájmu 25 m2, k.ú. Blovice, LV 10001, z důvodu přečíslování
původní parcely ZE-PK na nové číslování KN digitalizací, mezi městem jako
pronajímatelem a p. F. K., bytem Plzeň, jako nájemcem
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 10224/143
413) cenovou nabídku spol. Axes Computers s.r.o., Kollárova 1, 301 00 Plzeň na datové
propojení v učebnách ZŠ související s projektem „Kvalitním vybavením
k optimalizaci vyučování – modernizace IT a přístrojového vybavení na ZŠ Blovice“
za cenu 41.360 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM

RM bere na vědomí
414) udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na akci – taneční zábava KEKS
pořádanou p. A. B., bytem Praha dne 09.05.2015 od 21:00 hod. do 02:00 hod.
v Lidovém domě Blovice
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 05428/15
415) nabídku firmy Ohňostroje Bystřický na uspořádání ohňostroje u příležitosti oslav
města Blovice v září 2015 a tuto předloží k dalšímu jednání ředitelce MKS pí V.
Krňoulové, která připravuje rozpočet pro zabezpečení konání oslav města v září 2015
zodpovídá: MKS Blovice
č.j.: MUBlov 05638/15
416) nemožnost pronájmu skladových prostor v budově polikliniky Blovice na chodbě
chirurgie pro nedostatek zájemců o pronájem daných prostor
zodpovídá: místostarosta

RM ukládá
417) připravit a předložit ZM změnu v rozpočtu města Blovice v souvislosti se zvýšením
příspěvku MKS LD Blovice na Klub přátel hudby ve výši 12.750 Kč
zodpovídá: OERM

-5-

418) zveřejnit na úřední desce záměr pronájmu nebytových prostor – kancelářské prostory
na adrese Hradišťská 148, Blovice o velikosti 16,75 m2
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 05969/15
419) prověřit možnost získání dotace na zakoupení traktorové sekačky na údržbu městské
zeleně
zodpovídá: OERM, Ing. Seidl
č.j.: MUBlov 05993/15
420) vyzvat žadatele Římskokatolickou farnost Blovice, Americká 53, 336 01 Blovice, IČ
49182544 k doplnění žádosti o poskytnutí účelové dotace na podporu realizace III.
etapy výmalby interiéru kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích a po doplnění
uzavřít veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí účelové dotace ve výši 50.000 Kč na
podporu realizace III. etapy výmalby interiéru kostela sv. Jana Evangelisty
v Blovicích mezi městem Blovice a Římskokatolickou farností Blovice, Americká
53, 336 01 Blovice, IČ 49182544
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 05664/15
421) zajistit dojednání podmínek na konání ohňostroje v rámci oslav města v září 2015
ředitelkou MKS pí Krňoulovou v souladu s nabídkou firmy Ohňostroje Bystřický
zodpovídá: MKS Blovice
č.j.: MUBlov 05638/15
422) uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru č. 9 v domě č.p. 98
v Blovicích, Masarykovo nám. s p. V. H., bytem Plzeň
zodpovídá: Plzeňské služby s.r.o.
č.j.: MUBlov 04930/15
423) vyvěsit na úřední desce města záměr pronajmout byt v I. patře budovy č.p. 20
v Blovicích, Masarykovo nám.
zodpovídá: místostarosta
424) vyvěsit na úřední desce města záměr pronajmout byt č. 1 v I. podlaží budovy č.p. 5
v Blovicích, část Hradiště
zodpovídá: místostarosta
425) vyvěsit na úřední desce města záměr pronajmout byt č. 8 v přízemí budovy č.p. 70
v obci Vlčice (budova DPS)
zodpovídá: místostarosta
426) firmě Plzeňské služby – správa nemovitostí s.r.o., V Malé Doubravce 30, Plzeň
zabývat se generální opravou vnitřních rozvodů kanalizace v budově Americká 88,
Blovice
zodpovídá: Plzeňské služby s.r.o., místostarosta

-6-

427) vyvěsit na úřední desce města záměr pronajmout nebytový prostor – plechovou garáž
u č.p. 20 v obci Blovice, část Hradiště o velikosti 20 m2
zodpovídá: místostarosta

RM předloží ZM
428) návrh na bezúplatný převod, vč. omezujících podmínek a podmínky zřízení věcného
práva k pozemku st. p .č. 18 v k.ú. Komorno, jehož součástí je stavba bez p.č./č.e.
(kaple p. Marie)
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 06039/15

429) na základě výsledku zadávacího řízení „Kvalitním vybavením k optimalizaci
vyučování – modernizace IT a přístrojového vybavení na ZŠ Blovice“ – část č. 1 –
měřící a laboratorní přístroje pro chemii a fyziku, smlouvu mezi městem Blovice a
firmou O.K.SERVIS BioPro, s.r.o., Odlehlá 817/37, 190 00 Praha 9, IČ 62914511,
za cenu 1.042.900 Kč bez DPH (1.261.909 Kč vč. DPH), dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta
č.j.: MUBlov 06071/15
430) na základě výsledku zadávacího řízení na dodavatele informačních služeb „Blovice –
informační služby“, Výzva č. 22 – Konsolidace IT a nové služby TC obcí, reg.č.
projektu CZ.1.06./2.1.00/22.09489 návrh smlouvy o dílo mezi městem Blovice a
firmou Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh 1560, 140 02 Praha 4, IČ 64949541 za
cenu ve výši 2.642.600 Kč bez DPH (3.197.546 Kč vč. DPH) dle předloženého
návrhu
zodpovídá: místostarosta
č.j.: MUBlov 06066/15
431) na základě výsledku zadávacího řízení „Zadávací řízení – OLH“ uzavření Smlouvy o
výkonu funkce odborného lesního hospodáře mezi městem Blovice a p. M. Š., bytem
Skašov, dle předložené nabídky
zodpovídá: místostarosta
432) návrh na revokaci usnesení zastupitelstva města č. 05/14/06 z jednání konaného dne
15.09.2014 s tím, že navrhovaná kupní cena za pozemky: KN parc. č. 453/27 o
výměře 443 m2 a KN st. parc. č. 1153/2 o výměře 1 m2 se mění z částky 100 Kč/m2
na částku 50 Kč/m2 s tím, že v ostatním zůstává původní usnesení bez změny
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 05512/15
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433) na základě výsledku poptávkového řízení „Oprava místních komunikací v obci
Hradišťský Újezd“ smlouvu o dílo mezi městem Blovice a firmou EUROVIA Silba,
a.s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň, IČ 64830551 za cenu 454.870 Kč bez DPH
(550.393 Kč vč. DPH) dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta
č.j.: MUBlov 06083/15

…………………………….
Jan Poduška
starosta

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

-8-

