Město Blovice
Zastupitelstvo města Blovice
Usnesení č. 04/19
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 16.09.2019
v zasedací místnosti radnice od 17:00 hodin

Usnesení obsahuje: 3 strany, body č. 1 - 15

ZM schvaluje:
1) Ověřovatele zápisu Bc. Andreje Červeného a Mgr. Dagmar Hrubou a zpravodaje
Karla Prokopce
2) program zasedání v předloženém znění včetně navržených změn
3) 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 65 Kč/m² + související
náklady, kdy prodejní cena je stanovena s ohledem na současný stav pozemku
zodpovídá:OERM
č. j.: MUBlov 07591/19
4) prodej části pozemku parc. č. 516/4 v k. ú. Štítov u Blovic, obec Blovice, která má dle
geometrického plánu č. 145-23/2019 označení parc. č. 516/19 a výměru 11 m², kdy na
straně kupující bude S. K., 335 03 Nepomuk-Dvorec, za cenu 100 Kč/m² + související
náklady
zodpovídá:OERM
č. j.: MUBlov 08874/19

5) prodeje pozemků parc. č. 231/2 (28 m²) a parc. č. 236/2 (62 m²), 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
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6) výkup pozemku parc. č. 279/54 (5.833 m²) v k. ú. Vlčtejn, kdy na straně prodávající
budou J. D., 326 00 Plzeň, A. Č., 332 04 Žákava, P. H., 338 42 Hrádek, za cenu 3,50
Kč / m² + související náklady
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 12255/19
7) darování pozemku st. parc. č. 39 (11 m²) v k. ú. Hradišťský Újezd, městu Blovice, kdy
na straně dárců budou J. H., 335 61 Spálené Poříčí a M. H., 335 61 Spálené Poříčí
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 12237/19
8) bezúplatný převod pozemku parc. č. 1418/26 (48 m²) 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, Rašínovo nábřeží 390/42, 128
00 Praha 2
zodpovídá:OERM
č. j.: MUBlov 11301/19

9) poskytnutí dotace z rozpočtu města Blovice Mikroregionu Úslava, IČ: 69976660 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

10) VII. úpravu rozpočtu města Blovice v roce 2019, včetně jedné navrhované změny
zodpovídá:OERM
č. j.: MUBlov 13490/19

11) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Blovice a Městem Nepomuk na výkon
agendy Městské policie Blovice na rok 2020, dle předloženého návrhu
zodpovídá:tajemník
12) v souladu s § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, v platném znění obecně závaznou vyhlášku města Blovice č. 1/2019, kterou
se vydává požární řád města v předloženém znění
zodpovídá:tajemník
č. j.: MUBlov 11686/19
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ZM bere na vědomí:
13) zprávu starosty a místostarosty o jejich činnosti a o činnosti rady města

14) V. úpravu rozpočtu města Blovice za rok 2019 v podobě informativní zprávy
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 11130/19

15) VI. úpravu rozpočtu města Blovice za rok 2019 v podobě informativní zprávy
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 12719/19

……………………………..………….
Bc. Robert Zelenka, starosta města

……………………………..………….
Ing. Michal Hodek, místostarosta města

………………………………………...
Bc. Andrej Červený, ověřovatel zápisu

……………………..…………………..
Mgr. Dagmar Hrubá, ověřovatel zápisu
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