Město Blovice
Zastupitelstvo města Blovice
Usnesení č. 06/19
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 11.12.2019
v zasedací místnosti radnice od 17:00 hodin

Usnesení obsahuje: 4 strany, body č. 1 – 25

ZM schvaluje:

1) Ověřovatele zápisu pí Roulovou p. Prokopce a zpravodaje pí Královou

2) program zasedání v předloženém znění včetně navržených změn

3) prodej částí pozemků města Blovice parc. č. 1383/8, parc. č. 1212/4, parc. č. 1212/19,
vše v k. ú. a obci Blovice, které mají dle návrhu geometrického plánu č. 1894-94/2019
označení parc. č. 1383/12 (323 m2) , parc. č. 1212/26 (92 m2) a parc. č. 1212/27 (583
m2), kdy na straně kupující bude M. C., 336 01 Blovice, za cenu 100 Kč / m2 +
související náklady
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 18324/19
4) prodej pozemku parc. č. 632 (46 m2) v k. ú. Hradiště u Blovic, obec Blovice, kdy na
straně kupující bude Mgr. J. T., 336 01 Blovice, za cenu 100 Kč bez DPH / m2
+související náklady
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 00650/19
5) prodej pozemků parc. č. 631 (46 m2) a parc. č. 28/3 (26 m2), vše v k. ú. Hradiště u
Blovic, obec Blovice, kdy na straně kupující bude J. P., 336 01 Blovice, za cenu 100
Kč bez DPH / m2 +související náklady
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 00650/19
6) bezúplatný převod pozemků parc. č. 1418/36 a parc. č. 1420/19, vše v k. ú. a obci
Blovice, do majetku města Blovice a to od České republiky, kdy příslušnost
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hospodařit s majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
128 00 Praha 2
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 15615/19
7) uzavření kupní smlouvy mezi městem Blovice na straně kupující a spol. A+R, s. r. o.,
IČ: 26746000, 250 73 Radonice na straně prodávající, která se bude týkat prodeje
pozemků parc. č. 1614 a parc. č. 1674, vše v k. ú. a obci Blovice, a prodeje staveb ve
vlastnictví strany prodávající na pozemcích parc. č. 1614, parc. č. 97/19, parc. č. 97/20
a parc. č. 444/9, vše v k. ú. a obci Blovice, za cenu 10.000 Kč bez DPH + kolek na KN
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 14121/19
8) výkup pozemku parc. č. 279/66 (5.548 m2) v k. ú. Vlčtejn, kdy na straně prodávající
bude J. Š., 336 01 Zdemyslice, za cenu 3,50 Kč/m2 + související náklady
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 15650/19
9) výkup pozemku parc. č. 279/65 (5.833 m2) v k. ú. Vlčtejn, kdy na straně prodávající
bude L. J., 332 04 Chválenice, za cenu 3,50 Kč / m2 + související náklady
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 16698/19
10) schvaluje přidělení mimořádného finančního daru manželům R. a J. V., Blovice na
překlenutí tíživé životní situace ve výši 155.000 Kč
zodpovídá:tajemník
č. j.: MUBlov 18363/19
11) Ing. Vladimíra Kopala jako člena kontrolního výboru
zodpovídá: tajemník

12) IX. úpravu rozpočtu města Blovice v roce 2019, včetně navržených změn
zodpovídá:OERM
č. j.: MUBlov 18279/19
13) rozpočet města Blovice na rok 2020, dle předloženého návrhu
zodpovídá:OERM
č. j.: MUBlov 17799 /19
14) střednědobý výhled rozpočtu města Blovice na rok 2021 až 2023

zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 17801/19
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15) finanční plán bytového hospodářství města Blovice na rok 2020, dle předloženého
návrhu
zodpovídá: místostarosta
č. j.: MUBlov 17725/19
16) zrušení usnesení ZM č. 01/19 bod 19 ze dne 11.02.2019
zodpovídá: místostarosta
č. j.: MUBlov 18122/19
17) prodej pozemků určených k výstavbě rodinných domků zapsaných na LV 10001 p. č.
499/1, 499/4 a 499/5 v k. ú. Vlčice u Blovic prostřednictvím REALITNÍ
KANCELÁŘE PUBEC s.r.o., 301 00 Plzeň, IČ: 26331004, za cenu 700 Kč/m² bez
DPH, dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta
č. j.: MUBlov 18122/19
18) zřízení zástavního práva k pozemkům parc. č. 499/5, parc. č. 499/4 a parc. č. 499/1,
vše v k. ú. a obci Vlčice u Blovic, obec Blovice
zodpovídá: místostarosta
č. j.: MUBlov 18122/19
19) zmocnění starosty města Blovice Bc. Roberta Zelenky k podpisu příslušných
zástavních smluv na jednotlivé prodávané pozemky parc. č. 499/5, parc. č. 499/4 a
parc. č. 499/1, vše v k. ú. a obci Vlčice u Blovic, obec Blovice
zodpovídá: místostarosta
č. j.: MUBlov 18122/19
20) vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku za provoz,
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů,
dle předloženého návrhu s navrženými změnami
zodpovídá: tajemník
č. j.: MUBlov 16544,45,46,47/19

21) vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu,
dle předloženého návrhu s navrženými změnami
zodpovídá: tajemník
č. j.: MUBlov 16544,45,46,47/19

22) vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku z užívání
veřejného prostranství, dle předloženého návrhu s navrženými změnami
zodpovídá: tajemník
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č. j.: MUBlov 16544,45,46,47/19
23) vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku ze psů, dle
předloženého návrhu
zodpovídá: tajemník
č. j.: MUBlov 16544,45,46,47/19

ZM bere na vědomí:
24) zprávu starosty a místostarosty o jejich činnosti a o činnosti rady města

25) VIII. úpravu rozpočtu města Blovice za rok 2019 v podobě informativní zprávy.
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 18240/19

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

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

………………………………………...
Martina Roulová, ověřovatel zápisu

……………………..…………………..
Karel Prokopec, ověřovatel zápisu
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