Město Blovice
Rada města Blovice
Usnesení č. 12/19
z jednání rady města konaného
dne 17.06.2019

Usnesení obsahuje: 4 strany, body č. 362 – 386

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

363) navýšení ceny školních obědů ve školní jídelně, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OŠPP
364) uzavření smlouvy mezi městem Blovice a Sdružením měst s obcí Plzeňského kraje,
301 00 Plzeň, IČ: 69972061 na pořízení kontejneru typ ABROLL o objemu 14 m³, za
cenu 8.317 Kč, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
365) umístění sídla obchodní společnosti Praktik Blovice s.r.o., která byla založena paní
doktorkou Šefrhansovou, 332 09 Štěnovice, v budově Polikliniky v Palackého ulici
č. p. 259, 336 01 Blovice
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby – správa bytů s.r.o.
366) záměr pronájmu nebytového prostoru č. 6 v budově polikliniky na adrese Palackého
259, Blovice
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby – správa bytů s.r.o.

367) umístění sídla obchodní společnosti Praktický lékař Blovice s.r.o., která byla
založena paní doktorkou Hodinovou, 336 01 Blovice, v budově Polikliniky
v Palackého ulici č. p. 259, 336 01 Blovice
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby – správa bytů s.r.o.
368) smlouvu o marketingové spolupráci mezi městem Blovice a firmou PharmaMedia
Czech Republic s.r.o., 60 200 Brno, IČ: 26723638 umístění „informačního stojanu
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vhodného k umístění reklamních a propagačních materiálů“, za cenu 1.200 bez DPH
Kč/rok za každý umístěný stojan.
zodpovídá: místostarosta
č. j.: MUBlov 10020/19
369) na základě výsledku poptávkového řízení „Elektrický parní konvektomat pro ŠJ ZŠ
Blovice“ smlouvu o dílo mezi městem Blovice a firmou 2P Gastro spol. s r.o., 326 00
Plzeň, IČ: 02120356 za cenu 379.372,40 Kč bez DPH (459.040,62 Kč vč. DPH), dle
předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 09771/19
370) výsledek veřejné zakázky: „Blovice – Raušarovy sady – oprava komunikací“ s tím,
že nejvýhodnější nabídku předložila firma BIGGEST construct s.r.o., 318 00 Plzeň,
IČ: 05278627, s nabídkovou cenou 3.391.132,03 Kč bez DPH, 4.103.269,76 Kč vč.
DPH
zodpovídá: místostarosta, OERM
371) cenovou nabídku firmy Seaspol Group s.r.o., 150 00 Praha 5, IČ: 45359024 na výkon
činnosti koordinátora BOZP během realizace stavby „Blovice – Raušarovy sady –
oprava komunikací“, za cenu 8.000 Kč bez DPH/měsíc (9.680 Kč vč. DPH/měsíc)
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 09890/19
372) cenovou nabídku firmy František Topinka, 332 04 Nezvěstice, IČ: 40102459 na
výkon technického dozoru na stavbě „Blovice – Raušarovy sady – oprava
komunikací“, za celkovou cenu 45.000 Kč
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 09884/19
373) opětovné vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce stávajícího
zdroje tepla – MěÚ Blovice“ oslovením vhodných zhotovitelů
zodpovídá: místostarosta, OERM
374) cenovou nabídku firmy MAZEPPA s.r.o., 326 00 Plzeň, IČ: 27187039 na
administraci veřejné zakázky „Provozovatel sběrného dvora v Blovicích 2019-2022“,
za cenu 24.500 Kč bez DPH (29.645 Kč vč. DPH)
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 09889/19
375) prodloužení nájemní smlouvy s K. H., městského bytu v č. p. 88, Americká ulice,
336 01 Blovice, do 31.07.2019
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby – správa bytů s.r.o.
376) přeposlání finančních prostředků za poradenské služby OLH za období I. Q 2019 ve
výši 72.387 Kč Lesům ČR, IČ: 42196451, kdy se jedná o průtok finančních
prostředků z Ministerstva zemědělství přes rozpočet města Blovice
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 09838/19
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377) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi spol. Arenis, s. r. o.,
IČ: 28022599, 335 61 Spálené Poříčí na straně budoucí oprávněné a městem Blovice
na straně budoucí povinné, která se týká stavby „Rozvoj optické sítě společnosti
Arenis ve městě Blovice, etapa – ulice Tyršova“
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 09851/19
378) záměr stavby spol. Arenis, s. r. o., IČ: 28022599, 335 61 Spálené Poříčí s názvem
„Rozvoj optické sítě společnosti Arenis, propojení města Blovice a města Spálené
Poříčí, etapa Bělohrobského ulice – Luční ulice“
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 09851/19
379) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi spol. Arenis, s. r. o.,
IČ: 28022599, 335 61 Spálené Poříčí na straně budoucí oprávněné a městem Blovice
na straně budoucí povinné, která se týká stavby „Rozvoj optické sítě společnosti
Arenis, propojení města Blovice a města Spálené Poříčí, etapa Bělohrobského ulice –
Luční ulice“
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 09851/19
380) záměr stavby A. Š., 336 01 Blovice s názvem „Plynová přípojka v Blovicích,
Jirotova ulice pro stavbu RN na poz. parc. č. 300/21“
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 09841/19
381) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi A. Š., 336 01
Blovice na straně budoucí oprávnění a městem Blovice na straně budoucí povinné,
která se týká stavby budoucí oprávněné s názvem „Plynová přípojka v Blovicích,
Jirotova ulice pro stavbu RN na poz. parc. č. 300/21“
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 09841/19
382) záměr stavby M. a B. P., 336 01 Blovice s názvem „Blovice č. e. 231 – výstavba
ČOV“
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 08939/19

RM bere na vědomí
383) informaci ředitelky Mateřské školy Blovice o zápisu dětí do mateřské školy pro
školní rok 2019/2020
zodpovídá: OŠPP
č. j.: MUBlov 09543/19
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RM ukládá
384) doplnit do cenové nabídky řešení protipožárního opatření
zodpovídá: místostarosta

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

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