Město Blovice
Zastupitelstvo města Blovice
Usnesení č. 02/17
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 12.04.2017
v zasedací místnosti radnice od 17:00 hodin

Usnesení obsahuje: 3 strany, body č. 1 - 14

ZM schvaluje:
1) ověřovatele zápisu p. Červeného a p. Prokopce a zpravodaje Mgr. Kohoutovou

2) program zasedání v předloženém znění včetně navržených změn

3) zrušení vnitřního předpisu č. 3/2009 – Zásady zřizování věcných břemen omezujících
vlastnické právo města Blovice k věcem nemovitým ke dni 13.04.2017
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 04872/17
4) IV. úpravu rozpočtu města Blovice v roce 2017, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 04892/17
5) smlouvu o postoupení pohledávky mezi družstvem Bytové družstvo „Blovice –
družstvo“, 336 01 Blovice, IČ: 26341654, jako postupitelem a městem Blovice se
sídlem Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice, IČ: 00256455 jako
postupníkem, v celkové výši pohledávky 466.030 Kč, dle předloženého návrhu
zodpovídá:místostarosta
č. j.: MUBlov 03055/17
6) s účinkem ke dni 30.04.2017 zrušení Bytového družstva „Blovice – družstvo“, IČ:
26341654, 336 01 Blovice, okres Plzeň – jih, a s účinkem ke dni 30.04.2017 vstup
Bytového družstva „Blovice – družstvo“ do likvidace
zodpovídá: místostarosta
č. j.: MUBlov 04312/17
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7) že s účinky ke dni zrušení a vstupu do likvidace se mění firma družstva Bytové
družstvo „Blovice – družstvo“, která bude nadále znít Bytové družstvo „Blovice –
družstvo“, v likvidaci
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 04342/17
8) že s účinky ke dni zrušení a vstupu do likvidace se družstvu Bytové družstvo „Blovice
– družstvo“ jako likvidátor povolává Ing. M. L., 332 02 Starý Plzenec a určuje se jeho
jednorázová odměna částkou 20.000 Kč
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 04342/17

9) zrušení JSDH Vlčice s tím, že veškeré úkoly uvedené jednotky přebere JSDH Blovice
zodpovídá: starosta
č. j.: MUBlov 03626/17

ZM bere na vědomí:
10) zprávu starosty a místostarosty o jejich činnosti a o činnosti rady města

11) informaci ohledně změn v rozpočtové skladbě týkající se některých položek
schváleného rozpočtu města Blovice na rok 2017, upravených na základě vyhlášky č.
463/2016 Sb., o rozpočtové skladbě, která nabyla účinnosti od 01.01.2017, dle
předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 04342/17
12) III. úpravu rozpočtu města Blovice, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 04339/17

ZM souhlasí:
13) se zrušením družstva Bytové družstvo „Blovice – družstvo“, IČ: 26341654, 336 01
Blovice, okres Plzeň – jih, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Plzni, oddíl Dr, vložka 1845
zodpovídá: místostarosta
č. j.: MUBlov 04312/17

ZM pověřuje:
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14) místostarostu města Blovice, Ing. Michala Hodka, 336 01 Blovice, aby město
zastupoval při právním jednání, kterým bude přijato rozhodnutí o zrušení družstva
Bytové družstvo „Blovice – družstvo“, vstupu do likvidace, povolání likvidátora a
určení jeho odměny
zodpovídá: místostarosta
č. j.: MUBlov 04312/17

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

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

……………………..…………………..
Bc. Andrej Červený, ověřovatel zápisu

………………………………………..
Karel Prokopec, ověřovatel zápisu
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