Město Blovice
Rada města Blovice
Usnesení č. 13/19
z jednání rady města konaného
dne 15.07.2019

Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 387 – 419

RM schvaluje

387) program zasedání v předloženém znění včetně navržených změn

388) opětovné vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Optická síť v budově
polikliniky v Blovicích“ oslovením vhodných zhotovitelů
zodpovídá: p. Wild
389) snížení ceny palivového dříví od 01.08.2019 na cenu 400 Kč bez DPH/m³ (460 Kč
vč. DPH/m³)
zodpovídá: místostarosta, Radek Šindelář DiS.
č. j.: MUBlov 11436/19
390) cenovou nabídku firmy Stavební podnik Plzeň, s.r.o., Praha 4 – Michle IČ: 40523314
na akci „Sanace části komína přiléhajícího k bytovému domu č. p. 661 v Blovicích“
za cenu 292.319,78 Kč bez DPH (353.706,93 Kč vč. DPH)
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 11434/19
391) cenovou nabídku firmy Boula IPK s.r.o., 301 00 Plzeň, IČ: 28035461 na zpracování
projektové dokumentace na koordinaci projektu s vodohospodářskými objekty a
autorský dozor stavební akce „Oprava povrchu – Jirotova ulice“, za cenu 197.342 Kč
bez DPH (238.781,40 Kč vč. DPH)
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 11435/19
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392) znění a uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 6, ve 2.
podlaží, č. p. 259, Palackého ulice, 336 01 Blovice od 01. 09. 2019 mezi městem
Blovice, IČ 00256455 a firmou Praktik Blovice s.r.o., IČ 08277401, se sídlem
Palackého 259, Blovice, zast. MUDr. Šefrhansovou Ph.D, dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby – správa bytů s.r.o.
č. j.: MUBlov 10562/19
393) prodloužení nájemní smlouvy s K. H. k městskému bytu v č. p. 88, Americká ulice,
336 01 Blovice, do 31.08.2019
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby – správa bytů s.r.o.
394) na základě výsledku poptávkového řízení „Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla –
MěÚ Blovice“ smlouvu o dílo mezi městem Blovice a firmou FRÁTHERM, s.r.o.,
339 01 Klatovy, IČ: 29091314 za cenu 1.091.225,70 Kč bez DPH (1.320.383,10 Kč
vč. DPH), dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 08658/19
395) cenovou nabídku firmy Colorfactory s.r.o., Chrudim, IČ: 04655206 na dodávku
reklamních triček s logem města Blovice za cenu 41.502 Kč bez DPH
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 11437/19
396) na základě výsledku poptávkového řízení „III. etapa rozvoje optické sítě Města
Blovice – úsek A“ smlouvu o dílo mezi městem Blovice a firmou SUPTel a. s., 312
00 Plzeň, IČ: 25229397 za cenu 594.392 Kč bez DPH (719.214 Kč vč. DPH), dle
předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 09775/19
397) ukončit administraci dotačního projektu „Obnova polní cesty Štítov - Kamensko“
přes MAS Aktivios a následně RO SZIF, v rámci PRV 2014 – 2020 – Opatření 19,
Fiche č. 1 Obnova a rozšíření cestní sítě v nezalesněné krajině, z důvodu vysokého
podílu rozpočtové spoluúčasti na projektu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 11159/19
398) přijetí účelové finanční dotace do rozpočtu města Blovice od Plzeňského kraje, 306
13 Plzeň, IČ: 70890366 na projekt „2018 Zřizování nových oplocenek – ochrana
mladých lesních porostů“, ve výši 87.360 Kč, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 11117/19
399) přijetí účelové finanční dotace do rozpočtu města Blovice od Plzeňského kraje, 306
13 Plzeň, IČ: 70890366 na akci „město Blovice: JSDHO Blovice, kat. III“, v rámci
dotačního titulu: „2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“, ve
výši 29.900 Kč, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 11079/19
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400) V. úpravu rozpočtu města Blovice v roce 2019, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 11130/19
401) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která se týká
stavby s názvem „REKO MS Blovice – Pod Rybníčkem“, číslo stavby: 7700101874
mezi spol. GasNet, IČ: 27295567, 400 01 Ústí nad Labem, jako stranou budoucí
oprávněnou a městem Blovice jako stranou budoucí povinnou
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 11292/19
402) uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Blovice na straně propachtovatele a
Českým rybářským svazem, z. s., místní organizace Blovice, 336 01 Blovice, IČ:
49180746 na straně pachtýře, která se bude týkat pachtu pozemků parc. č. 869/2,
parc č. 869/9, parc. č. 921/2, parc. č. 921/3, parc. č. 1236/1, parc. č. 1236/3, st. parc.
č. 1745, části pozemku parc. č. 869/12 a části pozemku parc. č. 879/4, vše v k. ú.
Blovice, na dobu neurčitou, kdy výše pachtovného bude 1.200 Kč / ha / rok
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 06775/19
403) dle ustanovení § 102, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění jmenování paní Jindřišky Berkovcové do funkce vedoucí Odboru sociálních
věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Blovicích na sobu neurčitou s účinností od
01.08.2019
zodpovídá: tajemník
404) udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na taneční zábavu, pořádanou B. H.,
300 00 Plzeň, ve Vlčicích U Rybníčka a to dne 20.07.2019 od 16:00 hodin do
21.07.2019 do 02:00 hodin, dle předloženého návrhu
zodpovídá: tajemník
č. j.: MUBlov 11277/19

405) zřízení jednoho světelného místa v části města Hradišťský Újezd u pozemku č. 57/6
zodpovídá: tajemník
č. j.: MUBlov 09901/19
406) cenovou nabídku firmy Miroslav Lodl LMSTAV.cz, 336 01 Blovice, IČ: 73383511
na zřízení parkovacího stání u trafostanice – naproti DPS Blovice za cenu 64.656,13
Kč bez DPH (78.233,92 Kč vč. DPH)
zodpovídá: místostarosta, OERM
407) cenovou nabídku firmy Miroslav Lodl LMSTAV.cz, 336 01 Blovice, IČ: 73383511
na rozšíření vjezdu u DPS Blovice za cenu 35.892,78 Kč bez DPH (43.430,26 Kč vč.
DPH)
zodpovídá: místostarosta, OERM
408) záměr pronájmu městského bytu č. 41 v č. p. 663, ulice 5. května, 336 01 Blovice,
dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby – správa bytů s.r.o.
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č. j.: MUBlov 11772/19
409) uzavření Smlouvy o realizaci „Překládky sítě elektronických komunikací“ č. PN
2019_0033, vyvolané akcí „Blovice – napojení průmyslové zóny Fügnerova –
Poplužní“, mezi městem Blovice a firmou Česká telekomunikační infrastruktura a. s.,
Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063, dle předloženého návrhu
zodpovídá: starosta
č. j.: MUBlov 11851/19

RM bere na vědomí

410) informaci o činnosti Komise životního prostředí Rady města Blovice
zodpovídá: RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.

RM ukládá

411) zahájit jednání k rekonstrukci IT infrastruktury na ZŠ Blovice
zodpovídá: Mgr. Tolar

412) připravit zadání zpracování projektového záměru na novou budovu ZUŠ Blovice
zodpovídá: RNDr. Pavel Vlach Ph.D.

413) vyhotovit geometrický plán pro dělení pozemků parc. č. 346/1, parc. č. 355/16, vše
v k. ú. a obci Blovice
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 11275/19
414) zveřejnit záměr pronájmu městského bytu č. 41 v č. p. 663, ulice 5. května, 336 01
Blovice, dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby – správa bytů s.r.o.
č. j.: MUBlov 11772/19
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RM předloží ZM

415) V. úpravu rozpočtu města Blovice v roce 2019 v podobě informativní zprávy
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 11130/19
416) ke schválení bezúplatný převod pozemku parc. č. 1418/26 v k. ú. a obci Blovice do
majetku města Blovice a to od České republiky, kdy příslušnost hospodařit
s majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 128 00
Praha 2
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 11301/19
417) ke schválení prodeje pozemků parc. č. 231/2 a parc. č. 236/2, vše v k. ú. Hradišťská
Lhotka, obec Blovice, kdy na straně kupující bude H. P., 336 01 Blovice, za cenu
100 Kč / m2 + související náklady
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 05614/19
418) ke schválení prodej části pozemku parc. č. 837/12 v k. ú. Blovice, obec Blovice,
která má dle návrhu geometrického plánu č. 1975-192/2019 označení parc. č. 837/24
a výměru 362 m2, kdy na straně kupující bude A. K., 312 00 Plzeň, za cenu 100 Kč /
m2 + související náklady
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 07591/19
419) ke schválení návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy městské
policie mezi městem Blovice a městem Nepomuk, 335 01 Nepomuk, IČ: 00256986,
na období 2020
zodpovídá: tajemník
č. j.: MUBlov 11322/19

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

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