Město Blovice
Rada města Blovice
Usnesení č. 09/19
z jednání rady města konaného
dne 13.05.2019

Usnesení obsahuje: 7 stran, body č. 284 – 331

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

285) záměr pronájmu městského bytu č. 1, v č. p. 665, ulice 5. května, 336 01 Blovice, dle
předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby – správa bytů s.r.o.
č. j.: MUBlov 07856/19
286) přidělení volného bytu č. 7, v DPS Vlčice A. H., 342 01 Sušice
zodpovídá: : místostarosta, Plzeňské služby – správa bytů s.r.o.
č. j.: MUBlov 03720/19
287) přidělení volného bytu č. 13, v DPS Blovice M. K., 334 01 Horní Lukavice
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby – správa bytů s.r.o.
č. j.: MUBlov 04675/19
288) přidělení volného bytu č. 7, v DPS Blovice A. K., 336 01 Blovice
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby – správa bytů s.r.o.
č. j.: MUBlov 19025/18
289) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Blovice jako objednatelem a firmou
MTJ vodostav, 335 61 Spálené Poříčí, IČ: 05196531 na akci „Blovice, ul. 5. května –
obnova vodovodu“ spočívající v možnosti poskytování záloh
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 08122/19
290) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky vedení NN - distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie v katastrálním území Vlčice u Blovic,
-1-

parc. č. 502/3, 336 01 Blovice, mezi městem Blovice a společností ČEZ Distribuce,
a. s., 405 02 Děčín, IČ: 24729035, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
291) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky vedení NN - distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie v katastrálním území Vlčice u Blovic,
parc. č. 1229, 336 01 Blovice, mezi městem Blovice a společností ČEZ Distribuce, a.
s., 405 02 Děčín, IČ: 24729035, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
292) uzavření smlouvy mezi městem Blovice a firmou SEASPOL Group s.r.o., 150 00
Praha 5, IČ: 45359024 na výkon činnosti koordinátora BOZP pro stavbu „Blovice –
napojení průmyslové zóny Fügnerova – Poplužní“, za cenu 8.000 Kč bez DPH/měsíc
zodpovídá: starosta
č. j.: MUBlov 08073/19
293) odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Blovice, okres Plzeň – jih na
rok 2019, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
294) odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Blovice, okres Plzeň – jih na
rok 2019, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
295) odpisový plán příspěvkové organizace Základní umělecká škola Blovice, okres Plzeň
– jih na rok 2019, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
296) účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace města Blovice Mateřská škola
Blovice, okres Plzeň – jih za rok 2018, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
297) účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace města Blovice Základní škola
Blovice, okres Plzeň – jih za rok 2018, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
298) účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace města Blovice Městské kulturní
středisko Lidový dům Blovice, okres Plzeň – jih za rok 2018, dle předloženého
návrhu
zodpovídá: OERM
299) účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace města Blovice Dům dětí a mládeže
Blovice, okres Plzeň – jih za rok 2018, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
300) účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace města Základní umělecká škola
Blovice, okres Plzeň – jih za rok 2018, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
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301) přeposlání finančních prostředků za poradenské služby OLH za období IV. Q 2018
ve výši 73.996 Kč Lesům ČR, IČ: 42196451, kdy se jedná o průtok finančních
prostředků z Ministerstva zemědělství přes rozpočet města Blovice
zodpovídá: OERM

302) nevyhovění žádosti o náhradu škody panu J. H.
zodpovídá: OERM
303) uzavírku a zvláštní užívání komunikací Masarykovo náměstí, Malá a Bělohrobského,
spočívajícího v pořádání sportovní soutěže Revival Rallye Úslava ve dnech 11.10. a
12.10.2019
zodpovídá: starosta
č. j.: MUBlov 07677/19
304) záměr zemědělského pachtu na pozemky města Blovice parc. č. 1230/34, parc. č.
1230/35, parc. č. 1245/2, parc. č. 1239 a parc. č. 1240, vše v k. ú. a obci Blovice
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 07274/19
305) záměr prodeje pozemků parc. č. 231/2 a parc. č. 236/2, vše v k. ú. Hradišťská
Lhotka, obec Blovice
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 05614/19
306) záměr prodeje části pozemku parc. č. 837/12 v k. ú. Blovice, obec Blovice, dle
předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 07591/19

307) uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě mezi městem Blovice a L. B., 366 01
Blovice, kdy dojde k prodloužení stávající nájemní smlouvy do 31.08.2020 a ke
změně nájemného na 4.750 Kč / ha / rok, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 05219/19
308) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0012362/03
mezi spol. ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, 405 02 Děčín jako stranou
oprávněnou a městem Blovice jako stranou povinnou, která se týká dotčení pozemků
města Blovice parc. č. 499/1, parc. č. 499/5, parc. č. 626/35, parc. č. 880/1 a parc. č.
880/8, vše v k. ú. Vlčice u Blovic, obec Blovice
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 05102/19
309) uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi spol. Česká telekomunikační
infrastruktura, a. s., IČ: 04084063, 130 00 Praha 3 jako stranou oprávněnou a
městem Blovice jako stranou povinnou, která se týká dotčení pozemků města
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Blovice parc. č. 436/14, parc. č. 436/20, parc. č. 437/2, a parc. č. 1430/1, vše v k. ú. a
obci Blovice
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 07730/19
310) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby „Blovice, PJ, p. č. 295/3 – kNN“ č. IV-12-0014312/2/VB mezi spol.
ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035 jako stranou budoucí oprávněnou a městem
Blovice jako stranou budoucí povinnou
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 07807/19

RM bere na vědomí

311) vyřazení pohledávek z účetnictví města Blovice z důvodu úpadku dlužníka, cizího
státního příslušníka, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM

312) zprávu o letní činnosti Domu dětí a mládeže Blovice, okres Plzeň – jih ve školním
roce 2018/2019
zodpovídá: OŠPP
č. j.: MUBlov 08016/19
313) zprávu o termínu letní dovolené ředitelky Domu dětí a mládeže Blovice, okres Plzeň
– jih Ing. Boženy Šroubkové ve školním roce 2018/2019
zodpovídá: OŠPP
č. j.: MUBlov 08016/19

RM ukládá

-4-

314) zveřejnit záměr pronájmu městského bytu č. 1, v č. p. 665, ulice 5. května, 336 01
Blovice, dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby s.r.o.
č. j.: MUBlov 07856/19
315) oslovit projektanta o vypracování řešení dopravní situace ve vnitrobloku domu č. p.
662, ul. 5. května v Blovicích
zodpovídá: starosta
č. j.: MUBlov 07413/19
316) odpovědět na žádost obyvatelů domu na adrese 5. května 662 o zvětšení parkoviště u
jejich panelového domu
zodpovídá: starosta
č. j.: MUBlov 07413/19
317) oslovit projektanta o vypracování řešení dopravní situace v ulici Družstevní
v návaznosti na účelovou komunikaci podél pozemku základní školy v Blovicích
zodpovídá: starosta
č. j.: MUBlov 07413/19
318) zveřejnit záměr zemědělského pachtu na pozemky města Blovice parc. č. 1230/34,
parc. č. 1230/35, parc. č. 1245/2, parc. č. 1239 a parc. č. 1240, vše v k. ú. a obci
Blovice
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 07274/19
319) zveřejnit záměr prodeje pozemků parc. č.
Hradišťská Lhotka, obec Blovice

231/2 a parc. č. 236/2, vše v k. ú.
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 05614/19

320) zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc. č. 837/12 v k. ú. Blovice, obec Blovice,
dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 07591/19

RM odkládá
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321) vyřazení pohledávky za dlužníkem p. S. z účetnictví města do příštího jednání Rady
města Blovice z důvodu prověření
zodpovídá: OERM

322) projednání návrhu směny části pozemku města Blovice parc. č. 291/18 v k. ú. a obci
Blovice za část pozemku jiných vlastníků st. parc. č. 620 v k. ú. a obci Blovice, do
doby jednání se Společenstvím vlastníků jednotek Husova č. p. 604, 605 Blovice
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 06107/19

323) žádost MO ČRS BLOVICE ohledně jejich užívání pozemků města Blovice, do doby
zpřesnění jejich žádosti
zodpovídá: OERM

RM předloží ZM

324) ke schválení návrh závěrečného účtu města Blovice za rok 2018 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření města Blovice za rok 2018
zodpovídá: OERM
325) účetní závěrku města Blovice za rok 2018, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM

326) ke schválení prodej části pozemku parc. č. 109/11 v k. ú. Hradiště u Blovic, obec
Blovice, která má dle návrhu geometrického plánu č. 474-441/2018 označení parc. č.
109/x1 a výměru 46 m2, kdy na straně kupující bude O. L., 336 01 Blovice, za cenu
100 Kč bez DPH / m2+souvisejcí náklady
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 05140/19
327) ke schválení prodej části pozemku parc. č. 109/11 v k. ú. Hradiště u Blovic, obec
Blovice, která má dle návrhu geometrického plánu č. 474-441/2018 označení parc. č.
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109/x2 a výměru 3 m2, kdy na straně kupující bude V. S., 336 01 Blovice, za cenu
100 Kč bez DPH / m2+souvisejcí náklady
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 05140/19
328) ke schválení prodej pozemku parc. č. 206/2 v k. ú. Hradišťský Újezd, obec Blovice,
kdy na straně kupující budou J. B. a V. Š., 336 01 Blovice, za cenu 100 Kč /
m2+souvisejcí náklady
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 08313/19
329) ke schválení prodej pozemku parc. č. 210/3 v k. ú. Hradišťský Újezd, obec Blovice,
kdy na straně kupující budou Ing. B. Š. a Mgr. M. Š., 190 00 Praha - Vysočany, za
cenu 100 Kč bez DPH / m2+souvisejcí náklady
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 04161/19
330) ke schválení prodej části pozemku parc. č. 855/1 v k. ú. Blovice, obec Blovice, která
má dle geometrického plánu č. 1955-1/2019 označení st. parc. č. 1788 a výměru 7
m2, kdy na straně kupující bude J. B., 326 00 Plzeň, za cenu 100 Kč bez DPH /
m2+souvisejcí náklady
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 05248/19
331) ke schválení prodej pozemku st. parc. č. 250 v k. ú. a obci Blovice, kdy na straně
kupující bude D. P., 330 23 Vochov, za cenu 50 Kč / m2+souvisejcí náklady, kdy
cena je takto stanovena z důvodu, že prodávaný pozemek je dle platného územního
plánu města Blovice v ploše změn v území plochy dopravní infrastruktury drážní
D(z) a ploše k obnově a opětovnému využití – přestavba demoliční, vymezení plochy
souvisí s koridorem pro zdvojkolejnění – modernizaci tratě č. 190 Plzeň – České
Budějovice - v ZúR i ÚP je koridor VPS (veřejně prospěšná stavba)
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 04194/19

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

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