Město Blovice
Zastupitelstvo města Blovice
Usnesení č. 05/18
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.12.2018
v zasedací místnosti radnice od 17:00 hodin

Usnesení obsahuje: 5 strany, body č. 1 - 31

ZM schvaluje:
1) Ověřovatele zápisu p. Bystřického a p. Červeného a zpravodaje pí Šroubkovou
2) program zasedání v předloženém znění včetně navržených změn

3) prodej pozemku v k. ú. Hradiště u Blovic, obec Blovice, který má dle geometrického
plánu č. 457-287/2017 označení parc. č. 289/9, s výměrou 146 m², za cenu 100 Kč bez
DPH/m²+související náklady, kdy na straně kupující budou J. a O. P., 336 01 Blovice
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 13272/18
4) prodej části pozemku v k. ú. a obci Blovice parc. č. 429/3, která má dle geometrického
plánu č. 1927-196/2018 označení parc. č. 429/4 a výměru 15 m², za cenu 100 Kč bez
DPH/m²+související náklady, kdy kupujícím bude Mgr. J. T., 336 01 Blovice
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 14982/18
5) prodej pozemku v k. ú. a obci Blovice st. parc. č. 1268/2, o výměře 4 m² a části
pozemku v k. ú. a obci Blovice parc. č. 429/3, která má dle geometrického plánu č.
1927-196/2018 označení parc. č. 429/3 a výměru 18 m², za cenu 100 Kč bez
DPH/m²+související náklady, kdy kupujícím budou J. Z., 336 01 Blovice a V. Z., 336
01 Blovice (každý z kupujících bude nabývat ½)
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 14982/18

6) prodej části pozemku města Blovice parc. č. 282/1 v k. ú. Blovice, obec Blovice, která
má dle geometrického plánu č. 1930-202/2018 označení parc. č. 282/6 a výměru 48
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m², za cenu 100 Kč bez DPH/m²+související náklady, kdy stranou kupující budou J. a
V. P., 336 01 Blovice
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 08134/18
7) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční účelové dotace v celkové výši 405.613
Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Blovice, 336 01 Blovice, IČ: 49180461 s účelem
dofinancování nákladů vynaložených na rekonstrukci WC v budově TJ Sokol Blovice,
Tyršova 270, dle předloženého návrhu
zodpovídá: starosta, místostarosta
č. j.: MUBlov 17790/18
8) uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Blovice a městem Nepomuk, 335 01
Nepomuk, IČ: 00256986 na výkon agendy Městské policie Blovice na rok 2019, dle
předloženého návrhu
zodpovídá: tajemník
9) v souladu s § 10, písm. d) a § 84, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v
platném znění, na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
v platném znění obecně závaznou vyhlášku města Blovice č. 1/2018, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 6/2011, o místních poplatcích, dle předloženého návrhu
zodpovídá: tajemník
č. j.: MUBlov 17747/18
10) 1. Jako pověřeného zástupce města do Mikroregionu Úslava p. Bc. Roberta Zelenku a
jeho zástupce p. Ing. Michala Hodka.
2. Delegování zástupce města ve sdružení MAS Aktivios p. Ing. Michala Hodka.
3. Pověření zastupování města v pracovní skupině IDP POVED Plzeňského kraje p.
Ing. Michala Hodka.
4. Delegování jako člena Dozorčí rady DSO Čistá Berounka p. Ing. Michala Hodka.
5. Delegování člena Výkonné rady DSO Čistá Berounka p. Bc. Roberta Zelenku.
6. Delegování člena řídícího výboru ITI p. Bc. Roberta Zelenku
zodpovídá: tajemník
11) pověřit uvolněného místostarostu Ing. Michala Hodka činit právní úkony
v pracovněprávních vztazích vůči zaměstnancům zařazených do oddělení veřejné
linkové dopravy a oddělení lesního hospodářství včetně všech právních úkonů za
město Blovice na těchto úsecích jinak příslušných starostovi
zodpovídá: tajemník
12) v souladu s § 81 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění pravidla pro
poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města, dle předloženého návrhu
zodpovídá: tajemník
13) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích odměnu za
výkon funkce neuvolněného zastupitele takto: člen rady 7.231 Kč, předseda výboru
nebo komise 3.616 Kč, člen výboru nebo komise 3.013 Kč a člen zastupitelstva 1.808
Kč a nadále vždy v maximální výši dle platné přílohy NV č. 318/2017 Sb.
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zodpovídá: tajemník
14) v souladu s § 74 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích při souběhu výkonu několika
funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon
funkce, za niž podle NV č. 318/2017 Sb., náleží nejvyšší odměna
zodpovídá: tajemník
15) že odměna bude poskytována ode dne 01.01.2019 a dále pak od data účinnosti změny
NV č. 318/2017 Sb. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena
zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu a v případě
ustanovení či doplnění rady, výborů a komisí bude odměna radnímu, předsedovi a
členům výborů a komisí poskytována ode dne jejich zvolení do funkce
zodpovídá: tajemník
16) členům výborů zastupitelstva města a členům komisí rady města, kteří nejsou
zastupiteli, bude s účinností od 01.01.2019 za výkon této funkce 2 x ročně poskytnuta
odměna, o jejíž výši rozhodne dle § 84 odst. 2) písm. v) zákona o obcích zastupitelstvo
města na návrh předsedy výboru popř. komise se zohledněním aktivity odměňovaného
zodpovídá: tajemník
17) přijetí úvěru na předfinancování dotace na projekt „Blovice – autobusové nádraží
Sýkorova ulice“ na základě úvěrové smlouvy reg. č. 99022058607 mezi Komerční
bankou, a. s., 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 a městem Blovice, dle předloženého
návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 17342/18
18) finanční plán bytového hospodářství města Blovice na rok 2019, dle předloženého
návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 17571/18
19) XIII. rozpočtovou úpravu města Blovice 2018, dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 17640/18
20) v souladu s ustanovením § 102 odst. 2. písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění, stanovit radě města schvalovat rozpočtová opatření v rozsahu bez
změny bilance rozpočtu, bez změny investic kromě dotací, bez změny provozního
salda rozpočtu. Zastupitelstvo města Blovice si vyhrazuje předkládání všech
rozpočtových opatření vždy na svém nejbližším jednání
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 17796/18
21) rozpočet města Blovice na rok 2019, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
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č. j.: MUBlov 17379/18
22) střednědobý výhled rozpočtu města Blovice na roky 2020 - 2022, dle předloženého
návrhu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 17381/18

23) členy Finančního výboru města Blovice Bc. Pavla Januše, Bc. Andreje Červeného,
Ing. Miloslavu Janovskou a Zdeňku Palackou, dle předloženého návrhu
zodpovídá: tajemník
24) členy Kontrolního výboru města Blovice JUDr. Martinu Královou, Mgr. Janu
Černíkovou, Mgr. Valerii Cuplovou a Ivana Bystřického, dle předloženého návrhu
zodpovídá: tajemník

ZM bere na vědomí:

25) zprávu starosty a místostarosty o jejich činnosti a o činnosti rady města

26) rozdělení kompetencí a náplní práce starosty a místostarosty
zodpovídá:tajemník

27) IX. úpravu rozpočtu města Blovice za rok 2018 v podobě informativní zprávy
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 12614/18

28) X. úpravu rozpočtu města Blovice za rok 2018 v podobě informativní zprávy
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 14430/18
29) XI. úpravu rozpočtu města Blovice za rok 2018 v podobě informativní zprávy
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 16376/18
30) XII. úpravu rozpočtu města Blovice za rok 2018 v podobě informativní zprávy
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zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 17639/18

Neschválené návrhy:
31) odkládá projednání předloženého „Návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí finanční účelové dotace pro TJ Sokol Blovice – rekonstrukce veřejného
WC v budově TJ Sokol Blovice, Tyršova 270 – dofinancování“
zodpovídá: starosta, OERM
č. j.: MUBlov 17790/18

……………………………..………….
Bc. Robert Zelenka, starosta města

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

………………………………………...
Ivan Bystřický, ověřovatel zápisu

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