Město Blovice
Rada města Blovice
Usnesení č. 04/19
z jednání rady města konaného
dne 18.02.2019

Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 102 – 132

RM schvaluje
102) program zasedání v předloženém znění včetně navržených změn

103) inventarizační zprávu za rok 2018
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 02851/19
104) smlouvu mezi městem Blovice jako poskytovatelem a Plzeňským krajem, 306 13
Plzeň, IČ: 70890366 na poskytnutí účelové finanční dotace určené na zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2019, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 02853/19
105) dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou uzavíraný mezi
městem Blovice jako dopravcem a Plzeňským krajem, 306 13 Plzeň, IČ: 70890366,
jako objednatelem a firmou Poved s.r.o., 301 00 plzeň, IČ: 29099846 jako
organizátorem, dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 02790/19
106) záměr pronájmu městského bytu č. 5, v č. p. 88, Americká ulice, 336 01 Blovice, dle
předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby – správa bytů, s.r.o.
č. j.: MUBlov 03261/19
107) přidělení volného bytu č. 8, v DPS Blovice M. T., 336 01 Blovice
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby – správa bytů, s.r.o.
č. j.: MUBlov 09603/18
108) přidělení volného bytu č. 1, v DPS Blovice D. L., 336 01 Blovice
-1-

zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby – správa bytů, s.r.o.
č. j.: MUBlov 02422/16
109) přidělení volného městského bytu č. 8, v č. p. 88, Americká ulice, 336 01 Blovice V.
H., 336 01 Blovice
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby – správa bytů, s.r.o.
č. j.: MUBlov 02429/19
110) vyhovění žádosti Nadačního fondu Gaudeamus, IČ: 25228633, o účelovou finanční
dotaci v celkové výši 5.000 Kč za účelem financování nákladů spojených
s pořádáním XXVIII. ročníku dějepisné soutěže, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 02876/19
111) poskytnutí finančního příspěvku Městskému kulturnímu středisku Lidový dům
Blovice, 336 01 Blovice, IČ: 45330549 na kulturní akci „Jarní setkání blovických
seniorů“, konanou dne 27.03.2019, ve výši 12.200 Kč
zodpovídá: OERM
112) vyhovění žádosti společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., 130 00
Praha 3, která se týká umístění parkovací zarážky u jejich rozvaděče SEK na
pozemku města Blovice parc. č. 1422/1 v k. ú. a obci Blovice (naproti domu
Palackého č. p. 259, Blovice)
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 02962/19
113) záměr stavby M. a K. F., 336 01 Blovice s názvem Domácí čistírna odpadních vod
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 02959/19
114) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi M. a K. F., 336 01
Blovice na straně budoucí oprávněné a městem Blovice na straně budoucí povinné,
která se týká stavby budoucí oprávněné s názvem Domácí čistírna odpadních vod,
kdy stavbou bude dotčen pozemek města Blovice parc. č. 1210 v k. ú. Vlčice u
Blovic
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 02959/19
115) Program podpory spolků a neziskových organizací na rok 2019, dle předloženého
návrhu
zodpovídá: OERM
116) vyhovění žádosti SDH Štítov, IČ: 49184342 o účelovou finanční dotaci v celkové
výši 2.000 Kč za účelem financování nákladů spojených s pořádáním Hasičského
plesu, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
117) udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na akci taneční zábava ČRS Blovice,
pořádanou L. P., 336 01 Blovice a členy ČRS Blovice, v sále MKS LD Blovice dne
19.04.2019 od 21:00 hodin do 20.04.2018 01:15 hodin
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zodpovídá: tajemník
č. j.: MUBlov 02607/19
118) připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dle předloženého návrhu
zodpovídá: tajemník
č. j.: MUBlov 02471/19
119) přistoupení k cenové nabídce firmy Myšáci s.r.o., 357 09 Habartov, IČ: 29091641 na
regulaci městských holubů ve městě Blovice pro rok 2019, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
120) v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, zřízení 5 členné Komise životního prostředí s náplní činnosti dle
předloženého návrhu a jako předsedu jmenuje RNDr. Pavla Vlacha, Ph.D.
zodpovídá: tajemník
121) v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, zřízení 5 členné Kulturní komise s náplní činnosti dle předloženého
návrhu a jako předsedu jmenuje Mgr. Jaroslava Tolara
zodpovídá: tajemník
122) v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, zřízení 5 členné Sociální komise s náplní činnosti dle předloženého
návrhu a jako předsedkyni jmenuje Mgr. Janu Černíkovou
zodpovídá: tajemník
123) novou cenu za zajištění VO firmou ČEZ Energetické služby, s.r.o., platnou od
01.02.2019 ve výši 2.110.140 Kč / rok bez DPH
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 03070/19
124) novou cenu za zajištění VO firmou ČEZ Energetické služby, s.r.o., v místní části
Hradišťská Lhotka, platnou od 01.02.2019 ve výši 63.274 Kč / rok bez DPH
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 03070/19
125) přistoupení k cenové nabídce firmy SUPTel, a.s., 312 00 Plzeň, IČ: 25229397 na
dodatečně objednané stavební práce k akci „Blovice – Luční ulice – chodník podél
silnice II/117 – II. etapa“, dle předloženého návrhu

RM bere na vědomí

126) žádost M. T. o povolení sportovního rybaření na rybníku Cecima
zodpovídá: starosta
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127) oznámení společnosti Pizzerie-Lucie, s.r.o., 336 01 Blovice, IČ: 26369966, které se
týká ukončení nájemní smlouvy na část pozemku města Blovice st. parc. č. 141/1
v k. ú.- a obci Blovice o výměře 45 m², uzavřené dne 13.01.2016
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 02971/19

RM ukládá
128) zveřejnit záměr pronájmu městského bytu č. 5, v č. p. 88, Americká ulice, 336 01
Blovice, dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby – správa bytů, s.r.o.
č. j.: MUBlov 03261/19
129) jednat o povolení pronájmu rybníků v užívání MO ČRS Blovice
zodpovídá: tajemník
130) oslovit loňského nájemce sezonního prodejního kiosku umístěného na terase u
přírodního koupacího biotopu, o výměře 18 m², jedná se o část pozemku KN parc. č.
984/1, LV 10001, v obci a k. ú. Blovice o možnosti prodloužení nájmu i na sezonu
2019
zodpovídá: OERM
131) zveřejnit na úřední desce Program podpory spolků a neziskových organizací na rok
2019, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
132) oslovit projektanta ve věci přivedení vody do lokality Bohušov č. p. 27, 336 01
Blovice
zodpovídá: tajemník
č. j.: MUBlov 01994/19

…………………………….
Bc. Robert Zelenka
starosta

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