Město Blovice
Zastupitelstvo města Blovice
Výpis z usnesení č. 06/20
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2020
v sále Lidového domu od 17:00 hodin

Výpis z usnesení obsahuje: 2 strany, body č. 1 - 10

ZM schvaluje:
1) Ověřovatele zápisu Mgr. Janu Černíkovou a Mgr. Dagmar Hrubou a zpravodaje p.
Jana Podušku
2) program zasedání v předloženém znění včetně navržených změn
3) výkup pozemků v k. ú. a obci Blovice parc. č. 431/1 (4.290 m2), parc. č. 432/4 (874
m2), parc. č. 432/13 (1.559 m2), parc. č. 432/26 (1.190 m2), parc. č. 432/27 (1.570 m2),
parc. č. 432/28 (5.173 m2), parc. č. 432/29 (446 m2), parc. č. 432/30 (23 m2), parc. č.
432/25 (1.010 m2) a parc. č. 1422/11 (340 m2), kdy na straně prodávajícího bude P. B.,
336 01 Blovice, za kupní cenu 3.000.000 Kč + související náklady
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 17393/20
4) prodej pozemku v k. ú. a obci Blovice st. parc. č. 1010 (234 m2, součástí pozemku je
budova bez č. p.) a části pozemků v k. ú. a obci Blovice parc. č. 314/1, parc. č. 317/3,
parc. č. 333/1 a parc. č. 1423/1, které mají dle návrhu geometrického plánu č. 2061444/2020 označení parc. č. 317/3 (1.310 m2), parc. č. 333/1 (6.705 m2) a parc. č. 314/1
(725 m2), kdy na straně kupující budou J. L. a Mgr. L. L., 336 01 Blovice, za
celkovou cenu 2.500.000 Kč
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 17054/20
5) zapojení města Blovice jako členské obce Mikroregionu Úslava do realizace projektu
Mikroregionu Úslava „Kompostéry do domácností Mikroregionu Úslava“ a zajištění
financování projektu z rozpočtových prostředků města, kdy vlastní míra spoluúčasti
činí 15% ceny projektu
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6) uzavření Smlouvy o zajištění veřejného osvětlení, kdy město Blovice bude na straně
objednatele a společnost ČEZ Energetické služby, s. r. o., IČ: 27804721, 703 00
Ostrava bude na straně poskytovatele
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 17412/20
7) rozpočet města Blovice na rok 2021, včetně navrhovaných změn
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 16687/20
8) střednědobý výhled rozpočtu města Blovice na rok 2022 až 2024, včetně
navrhovaných změn
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 16688/20
9) Finanční plán bytového hospodářství města Blovice na rok 2021, dle předloženého
návrhu
zodpovídá: místostarosta, Prodomia s.r.o.
č. j.: MUBlov 17204/20

ZM bere na vědomí:
10) Zprávu starosty o jeho činnosti a o činnosti rady města

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

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

………………………………………...
Mgr. Jana Černíková, ověřovatel zápisu

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