Město Blovice
Zastupitelstvo města Blovice
Usnesení č. 02/15
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.04.2015
ve Štítově od 17:00 hodin

Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1 – 33

ZM schvaluje:
1) ověřovatele zápisu Bc. Vladimíra Kopala a p. Bohuslava Plojhara, a zpravodaje Ing.
Boženu Šroubkovou
2) program zasedání v předloženém znění včetně navržených změn
3) 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
4) 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
5) prodej pozemku KN st.p.č. 719 o vým. 54 m2 a pozemku KN p.č. 861/6 o vým. 632
m2, oba k.ú. Blovice, za cenu 100Kč/m2 + související náklady, p. H. Z., bytem Plzeň
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 01222/15
6) částečnou revokaci usn. ZM č. 01/15/3 z důvodu záměny názvů obou kat. území na
nové znění: ZM schvaluje výkup pozemků v k.ú. Vlčice u Blovic KN 719/4 o vým.
132 m2, 723/5 o vým. 10 m2, 726/7 o vým. 47 m2, 890/29 o vým. 30 m2, LV 281, a v
k.ú. Hradiště u Blovic KN 287/5 o vým. 13 m2, 565/6 o vým. 21 m2, LV 1588, od p.
V. L., bytem Vlčice, a to za částku 75Kč/m2
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 01099/15

7) narovnání věcného práva k pozemkům KN parc. č. 5/6, 5/3, LV 95, k. ú. Komorno, ve
prospěch města Blovice formou Dohody o narovnání věcného práva k pozemkům
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 01784/15
8) narovnání věcného práva k pozemkům KN parc. č. 6/3, 5/5, 5/4, LV 95, k. ú.
Komorno, ve prospěch p. S. J. (podíl o velikosti 1/2), p. I. J. (podíl o velikosti 1/4) a p.
V. J. (podíl o velikosti 1/4), bytem Komorno, 336 01 Blovice, formou Dohody o
narovnání věcného práva k pozemkům
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 01784/15
9) II. úpravu rozpočtu města Blovice v roce 2015, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 04683/15
10) v souladu s § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku
města Blovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Blovice s uvedenými změnami
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 04701/15
11) na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
v platném znění, v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o
změně obecně závazné vyhlášky č. 3/2013, o regulaci provozování loterií a jiných
podobných her včetně přílohy č. 1 v předloženém znění
zodpovídá: tajemník
č.j.: MUBlov 03594/15
12) v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, že při souběhu
výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva obce poskytne
pouze za výkon funkce, za niž podle NV č. 37/2003 Sb., v platném znění náleží
nejvyšší odměna s tím, že příplatek podle počtu obyvatel se poskytne jedenkrát;
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, že stanoví
odměnu za výkon funkce neuvolněného zastupitele vždy v maximální výši dle platné
přílohy NV č. 37/2003 Sb. s tím, že odměna bude poskytována ode dne 01.05.2015,
dále pak od data účinnosti změny NV č. 37/2003 Sb., a v případě ustanovení výborů a
komisí bude odměna předsedovi a členům poskytována ode dne jejich zvolení do
funkce
zodpovídá: tajemník
13) Dodatek č. 3 k Zásadám pro používání prostředků sociálního fondu města Blovice, dle
předloženého návrhu
zodpovídá: tajemník, OERM
č.j.: MUBlov 04703/15

14) na základě výsledku poptávkového řízení „Blovice – Vlčice, Domov pro seniory –
točka“ Smlouvu o dílo mezi městem Blovice a firmou Vavřík stavby s.r.o., Příkosice
151, 338 43 Mirošov, IČ: 29121927 za cenu 249.886,71 Kč bez DPH (302.363,01 Kč
vč. DPH), dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
č.j.: MUBlov 03984/15
15) na základě výsledku poptávkového řízení na dodavatele stavby „Přístavba výtahu ke
stávající budově Domu s pečovatelskou službou (DPS)“ návrh Smlouvy o dílo mezi
městem Blovice a firmou STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o., Klatovská 7, 301 37
Plzeň, IČ: 45356815 za cenu 1.349.326 Kč bez DPH (1.632.684 Kč vč. DPH)
zodpovídá: místostarosta, OERM
č.j.: MUBlov 03291/15
16) na základě výsledku zadávacího řízení „Kvalitním vybavením k optimalizaci
vyučování – modernizace IT a přístrojového vybavení na ZŠ Blovice, část č. 2 –
Mikroskopická technika, kupní smlouvu mezi městem Blovice a spol. INTRACO
MICRO, spol. s r.o., Karlštejnská 97, 252 17 Tachlovice, IČ: 62968955 za cenu
244.175 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu
zodpovídá: starosta, místostarosta, OERM
č.j.: MUBlov 03314/15
17) na základě výsledku zadávacího řízení „Kvalitním vybavením k optimalizaci
vyučování – modernizace IT a přístrojového vybavení na ZŠ Blovice“, část č. 3 –
Didaktické soupravy pro fyziku, kupní smlouvu mezi městem Blovice a spol.
DIDAKTIK s.r.o., Hodonín, Revoluční 282/1, 696 01 Rohatec, IČ: 48532576 za cenu
513.976,17 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu
zodpovídá: starosta, místostarosta, OERM
č.j.: MUBlov 03314/15
18) na základě výsledku zadávacího řízení „Kvalitním vybavením k optimalizaci
vyučování – modernizace IT a přístrojového vybavení na ZŠ Blovice“, část č. 4 –
Pořízení techniky pro IT zázemí v kmenových třídách, kupní smlouvu mezi městem
Blovice a spol. Profiscan s.r.o., Moskevská 14/1, 44 01 Most, IČ: 27211368 za cenu
655.392 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu
zodpovídá: starosta, místostarosta, OERM
č.j.: MUBlov 03314/15
19) na základě výsledku zadávacího řízení na dodavatele stavby „Stavební úpravy radnice
– V. etapa“ návrh smlouvy o dílo mezi městem Blovice a firmou STAVEBNÍ
MONTÁŽE spol. s r.o., Klatovská 7, 301 37 Plzeň, IČ: 45356815 za cenu 3.060.600
Kč bez DPH (3.701.613,66 Kč vč. DPH)
zodpovídá: místostarosta, OERM
č.j.: MUBlov 04803/15
20) cenovou nabídku firmy BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka, 317, Dýšina 330 02, IČ:
25201506 na výměnu kanalizačního řadu v ulici Zahradní za cenu 168.732,38 Kč bez
DPH, dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM

21) cenovou nabídku firmy BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka, 317, Dýšina 330 02, IČ:
25201506 na přepojení kanalizačních přípojek v ulicích Na Radosti, Spojovací,
Zahradní za cenu max. 90.000 Kč bez DPH (11.250 Kč/přípojka s max. počtem
realizace 8 ks), dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
22) cenovou nabídku firmy BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka, 317, Dýšina 330 02, IČ:
25201506 na dodávku materiálu na vodovodní přípojky v ulicích Na Radosti,
Spojovací, Zahradní za cenu max. 135.600 Kč bez DPH (5.650 Kč/přípojka s max.
počtem 24 ks), dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
23) cenovou nabídku firmy STRABAG a.s., odštěpný závod ČB, Parková 1205/11, 326 00
Plzeň na celoplošnou opravu komunikace – křižovatka Jirotova/Bečvářova za cenu
229.721,46 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
24) cenovou nabídku firmy STRABAG a.s., odštěpný závod ČB, Parková 1205/11, 326 00
Plzeň na výměnu kanalizace – křižovatka Jirotova/5. května za cenu 132.343 Kč bez
DPH, dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
25) cenovou nabídku firmy ZEDSTAV s.r.o., Luční 611, 336 01 Blovice, na opravu
chodníku – montáž zámkové dlažby v MŠ za cenu 135.325 Kč vč. DPH, dle
předloženého návrhu
zodpovídá: starosta, OERM
26) Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci stavby „Požární zbrojnice, Tyršova ulice,
Blovice“ mezi městem Blovice a Ing. Petrem Žákem, Stanko Vodičky 21, 326 00
Plzeň, IČ: 11414995, za cenu 405.000 Kč bez DPH (490.050 Kč vč. DPH), dle
předloženého návrhu.
zodpovídá: místostarosta, OERM
č.j.: MUBlov 02361/15
27) prodej pozemku KN st. parc. č. 1088/2 o vým. 125 m², k.ú. Blovice, kupujícímu spol.
STS Přeštice, a.s., IČ 49790358, se sídlem 334 11 Přeštice, Husova 380, za částku
100Kč/m² + související poplatky a dále za podmínek a) prodávaný pozemek nebude
nikdy kupujícím oplocen či jinak uzavřen a zůstane nadále veřejně přístupný, b)
kupující se zavazuje na své náklady nechat vyznačit inženýrské sítě (vodovod +
kanalizace) včetně ochranných pásem v geometrickém plánu a s prodávajícím
neprodleně uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, c) kupující neodstraní bez
souhlasu prodávajícího stávající autobusovou zastávku
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 01598/15

ZM bere na vědomí:
28) zprávu starosty a místostarostky o jejich činnosti a o činnosti rady města
29) prvotní studii spol. PRECOL s.r.o., Předměřice nad Jizerou 74, 294 74, IČ: 26461935
na revitalizaci sportoviště v areálu ZŠ, dle předloženého návrhu
zodpovídá: starosta

ZM ukládá:
30) Radě města Blovice zadat vyhotovení projektové dokumentace na revitalizaci
sportoviště v areálu ZŠ s termínem dokončení 9/2015
zodpovídá: Rada města
31) Radě města Blovice prověřit cenu přístavby Mateřské školky Blovice a zjistit
podmínky finančního daru na přístavbu Mateřské školy nabídnutého společností Jatky
Blovice s.r.o.
zodpovídá: Rada města
32) Radě města Blovice vstoupit v jednání se společností Jatky Blovice s.r.o. z důvodu
žádosti o rozšíření autobusové linky městského autobusu ve směru na Hradišťský
Újezd a zpět tak, aby linky navazovali na vlakové spoje z Blovic. V případě, že by se
zjistilo, že rozšíření autobusové linky bude ztrátové, pak Zastupitelstvo města Blovice
ukládá Radě města Blovice projednat se zástupci společnosti Jatky Blovice s.r.o.,
příspěvek na městský autobus
zodpovídá: Rada města

Neschválené návrhy:

33) na základě výsledku zadávacího řízení „Odborný lesní hospodář“ uzavření Smlouvy o
dílo s uchazečem: M. Š., bytem Skašov, IČ: 01451499 za cenu 438 Kč/ha/rok, tj.
126.709,20 Kč bez DPH/rok (506.836,08 Kč bez DPH/4 roky)
zodpovídá: OERM
č.j.: MUBlov 05054/15

……………………………..………….
Jan Poduška, starosta města

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

……………………..…………………..
Bc. Vladimír Kopal, ověřovatel zápisu

………………………………………..
Bohuslav Plojhar, ověřovatel zápisu

