Město Blovice
Zastupitelstvo města Blovice
Usnesení č. 05/17
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 27.09.2017
v zasedací místnosti radnice od 17:00 hodin

Usnesení obsahuje: 4 strany, body č. 1 - 17

ZM schvaluje:
1) ověřovatele zápisu Ing. Boženu Šroubkovou a Bohuslava Plojhara, a zpravodaje Mgr.
Růženu Kohoutovou
2) program zasedání v předloženém znění včetně navržených změn

3) uzavření kupní smlouvy mezi městem Blovice na straně prodávající a I. H., 336 01
Blovice na straně kupující, na pozemky parc.č. 1538 o výměře 225 m² a parc. č. 62/1 o
výměře 133 m², vše v k. ú. a obci Blovice, které prodávající vlastní, za cenu 50 Kč bez
DPH/m²+související náklady
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 09014/17
4) uzavření kupní smlouvy mezi městem Blovice na straně prodávající a B. T., 336 01
Blovice na straně kupující, na pozemek parc. č. 1514/27 o výměře 6m², v k. ú. a obci
Blovice, který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 1514/10 v k. ú. a obci Blovice
dle geometrického plánu č. 1837 – 15/2017, který prodávající vlastní, za cenu 100 Kč
bez DPH/m²+související náklady, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 05331/17
5) uzavření kupní smlouvy mezi městem Blovice na straně prodávající a J. B., 301 00
Plzeň, na straně kupující, která se týká prodeje pozemku st. parc. č. 729 o výměře 41
m² v k. ú. a obci Blovice, který prodávající vlastní, za cenu 100 Kč bez
DPH/m²+související náklady, dle předloženého návrhu
zodpovídá:OERM
č. j.: MUBlov 09455/17
6) uzavření kupní smlouvy mezi městem Blovice na straně prodávající a spol. DOMUS
Blovice, spol. s. r. o., IČ: 45357064, 336 01 Blovice, na straně kupující, na pozemek
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parc. č. 1404/44 o výměře 13 m², v k. ú. a obci Blovice, který vznikl oddělením od
pozemku parc. č. 1404/21 v k. ú. a obci Blovice dle geometrického plánu č. 1875210/2017, který prodávající vlastní, za cenu 100 Kč bez DPH/m²+související náklady,
dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 12178/17
7) uzavření kupní smlouvy mezi městem Blovice na straně kupující a Římskokatolickou
farností Blovice, 336 01 Blovice na straně prodávající, na pozemek parc. č. 948/19 o
výměře 80 m² v k. ú. a obci Blovice, který prodávající vlastní, za cenu 100
Kč/m²+náklady související se zápisem do katastru nemovitostí
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 05576/17
8) uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku v k. ú. a obci Blovice parc. č.
1421/21 o výměře 154 m², který vznikl oddělením od pozemků parc. č. 1421/3 a
1421/5 v k. ú. a obci Blovice dle geometrického plánu č. 1832-345/2016, do majetku
města Blovice od vlastníka Plzeňského kraje, IČ: 70890366, kdy právo hospodařit
s tímto majetkem má Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, IČ: 72053119
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 10120/17
9) prodej areálu statku Hradiště formou veřejné dobrovolné dražby, kdy prodej bude
zprostředkovávat RK Pubec s. r. o., IČ: 26331004. Jedná se o nemovité věci (pozemky
a stavby) zapsané na LV 10001, k. ú. Hradiště u Blovic: poz. st. p. č. 37/2 o vým. 763
m², jehož součástí je stavba č. p. 2 (vč. bytů), dále poz. p. č. 620 o výměře 308 m²,
poz. st. p. č. 38 o vým. 326 m², jehož součástí je stavba č. p. 5 (včetně bytu, vstupní
brány, vrátnice), dále pozemek st. p. č. 37/4 o výměře 7.996 m², jehož součástí je
stavba č. p. 6 (včetně bytů, bývalého kravína, kanceláří). Budova č. p. 6, resp. budovy
vedlejší, které tvoří příslušenství k budově hlavní, stojí částečně i na pozemku cizího
vlastníka st. p. 37/1 (LV 1536). Dále jsou předmětem prodeje stavby nezapisované do
katastru nemovitostí, a to stavba stodoly bez č. p. / č. e., stojící na poz. st. p. č. 37/4,
dále hospodářský objekt kójí (budova vedlejší k č. p. 6) stojící částečně na poz. st. p. č.
37/4 a na poz. cizího vlastníka st. p. č. 37/1 (LV 1536), a to za minimální cenu ve výši
1.500.000 Kč
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 13328/17
10) XI. úpravu rozpočtu města Blovice v roce 2017, dle předloženého návrhu, včetně tří
navrhovaných změn
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 13383/17
11) Zásady prodeje pozemků pro výstavbu RD v lokalitě „lesní školka“ Vlčice, dle
předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 13341/17
12) Upravené zásady prodeje bytů a garáží v bytových domech čp. 604/605, 710/711,
831/832 vč. stanovení výpočtu kupní ceny, dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
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č. j.: MUBlov 07786/17
13) Dohodu o přistoupení k dluhu mezi městem Blovice jako věřitelem, panem E. T. jako
dlužníkem a paní R. S. jako přistupujícím dlužníkem, dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 12400/17

ZM bere na vědomí:
14) zprávu starosty a místostarosty o jejich činnosti a o činnosti rady města
15) informativní zprávu týkající se VIII. úpravy rozpočtu města Blovice roku 2017, dle
předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 10304/17
16) informativní zprávu týkající se IX. úpravy rozpočtu města Blovice roku 2017, dle
předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 10947/17
17) informativní zprávu týkající se X. úpravy rozpočtu města Blovice roku 2017, dle
předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 12046/17

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

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

……………………..…………………..
Ing. Božena Šroubková, ověřovatel zápisu

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