Město Blovice
Rada města Blovice
Usnesení č. 16/19
z jednání rady města konaného
dne 16.09.2019

Usnesení obsahuje: 4 strany, body č. 476 – 500

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

477) termíny a dobu oddávání snoubenců pro rok 2020, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OSVV
č. j.: MUBlov 14050/19
478) v souladu s § 27 – 33 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pověřit
stavební úřad přidělováním čísel popisných a evidenčních, rušením čísel popisných a
evidenčních a přečíslováním budov po předchozím schválení přečíslování budov
Radou města Blovice
zodpovídá: tajemník
č. j.: MUBlov 13669/19
479) cenovou nabídku firmy Jaroslav Vraný, Letiny, IČ: 10365001 na rekonstrukci WC
v 1. patře budovy radnice města Blovice za cenu 89.500 Kč včetně DPH
zodpovídá: tajemník
480) cenovou nabídku firmy František Topinka, 332 04 Nezvěstice, IČ: 12483869 na
zajištění a výkon technického dozoru stavby „III. etapa rozvoje optické sítě Města
Blovice – úsek A“, za cenu 7.000 Kč bez DPH
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 14515/19
481) cenovou nabídku firmy Stucco TM – Město Touškov s.r.o., 330 33 Město Touškov,
IČ: 04874391 na provedení akce „Obnova křížku mezi Kotousovem a Hradištěm –
ulice Poplužní, 995/1, k. ú. Hradiště u Blovic“ za cenu 53.790 Kč bez DPH (65.086
Kč vč. DPH)
zodpovídá: OERM
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č. j.: MUBlov 14514/19
482) záměr pronájmu nebytového prostoru č. 7. v budově polikliniky, Palackého 259, 336
01 Blovice
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby – správa bytů s.r.o.
č. j.: MUBlov 14755/19
483) pronájem nebytového prostoru č. 3 o celkové ploše 15 m² na adrese Masarykovo
náměstí č. p. 98, 336 01 Blovice M. Š., 336 01 Blovice, IČ: 76469107
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby – správa bytů s.r.o.
č. j.: MUBlov 12790/19
484) přidělení bytu č. 2, v DPS Blovice, ulice 5. května 663, 336 01 Blovice H. Č., 336 01
Blovice
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby – správa bytů s.r.o.
č. j.: MUBlov 04681/17
485) přidělení bytu č. 25, v DPS Vlčice č. p. 70, 336 01 Blovice J. B., 336 01 Blovice
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby – správa bytů s.r.o.
č. j.: MUBlov 05319/19
486) umístění přílože optické chráničky společnosti Arenis s.r.o., 335 61 Spálené Poříčí,
IČ: 28022599 v Tyršově ulici v Blovicích společností Suptel a. s.
zodpovídá: p. Wild
487) poskytnutí dotace z rozpočtu města Blovice Mikroregionu Úslava na dofinancování
společného projektu „Pořízení mobilního pódia pro členské obce Mikroregionu
Úslava“ ve výši spoluúčasti 130.766,35 Kč, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 14463/19
488) přeposlání finančních prostředků za poradenské služby OLH za období II. Q 2019 ve
výši 73.192 Kč Lesů, ČR, IČ: 42196451, kdy se jedná o průtok finančních prostředků
z Ministerstva zemědělství přes rozpočet města Blovice
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 14436/19
489) přijetí účelové finanční dotace do rozpočtu města Blovice od Plzeňského kraje, 306
13 Plzeň, IČ: 70890366 na projekt „Slavnosti města Blovice 2019“, v rámci
dotačního titulu: „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a
uměleckých aktivit pro rok 2019“, ve výši 14.000 Kč
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 14440/19
490) přijetí účelové finanční dotace do rozpočtu města Blovice od Plzeňského kraje, 306
13 Plzeň, IČ: 70890366 na projekt „Pečovatelská služba Blovice 2019“, v rámci
dotačního titulu: „Podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území
Plzeňského kraje v roce 2019“, ve výši 155.717 Kč
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zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 14441/19
491) přijetí účelové finanční dotace do rozpočtu města Blovice od Ministerstva
zemědělství na projekt „Obnova křížku Poplužní ulice – Blovice, parc. č. 995/1, k. ú.
Hradiště u Blovic“, v rámci dotačního programu: „12966 – Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků“, ve výši 42.802 Kč
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 14444/19
492) záměr stavby spol. Arenis, s.r.o., 335 61 Spálené Poříčí, IČ: 28022599 s názvem
„Rozvoj optické sítě společnosti Arenis ve městě Blovice, etapa – protlak pod
železniční tratí u Dubí“
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 14129/19
493) uzavření smlouvy budoucí ke smlouvě o zřízení služebnosti mezi spol. Arenis, s.r.o.,
335 61 Spálené Poříčí, IČ: 28022599 na straně budoucí oprávněné a městem Blovice
na straně budoucí povinné, která se týká stavby „Rozvoj optické sítě společnosti
Arenis ve městě Blovice, etapa – protlak pod železniční tratí u Dubí“
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 14129/19
494) ukončení smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 1404/12 v k. ú. a obci Blovice,
která byla uzavřena mezi městem Blovice na straně pronajímatele a J. Č., a V. M.,
332 02 Starý Plzenec na straně nájemce, a to dohodou ke dni 30.09.2019
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 13421/19
495) vydání souhlasného stanoviska města Blovice k povolení vjezdu na komunikaci
v Jirotově ulici z pozemku parc. č. 300/21 v k. ú. Blovice, na kterém je plánována
stavba rodinného domu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 14675/19
496) záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1404/12 v k. ú. a obci Blovice, dle
předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 13903/19

RM bere na vědomí
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497) výsledek kontroly k dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1
zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
zodpovídá: tajemník
č. j.: MUBlov 13617/19

RM ukládá

498) zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru č. 7. v budově polikliniky, Palackého
259, 336 01 Blovice
zodpovídá: místostarosta, Plzeňské služby – správa bytů s.r.o.
č. j.: MUBlov 14755/19
499) připravit odpověď na žádost firmy Arenis s.r.o., 335 61 Spálené Poříčí, IČ: 28022599
s uvedením podmínek, za kterých město Blovice schvaluje přílože optické chráničky
společnosti Arenis s.r.o. v Tyršově ulici v Blovicích společností Suptel a. s.
zodpovídá: p. Wild
500) zveřejnit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1404/12 v k. ú. a obci Blovice, dle
předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 13903/19

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

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