Město Blovice
Rada města Blovice
Výpis z usnesení č. 02/22
z jednání rady města konaného
dne 24.01.2022

Výpis z usnesení obsahuje: 3 strany, body č. 18 – 34

RM schvaluje
18)

program zasedání v předloženém znění

19)

pořádání kulturních akcí v sále Lidového domu v Blovicích v souladu s aktuálními
epidemiologickými opatřeními
zodpovídá: Bc. Podroužek

20)

vydání „Kalendáře kulturních akcí na rok 2022“ a zajištění jejich organizace
zodpovídá: Bc. Podroužek

21)

připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, dle předloženého návrhu
zodpovídá: tajemník
č. j.: MUBlov 01512/22

22)

na základě uzavřené Smlouvy o poskytování pečovatelské služby a jejích dodatků
doplatek na pokrytí ztráty roku 2021 Charitativní pečovatelské službě Blovice,
Diecézní charitě Plzeň, IČ: 49774034, 326 00 Plzeň v celkové výši 25.648,32 Kč
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 01432/22

23)

neuhradit zálohy na náklady exekuce ve výši 605 Kč na probíhající exekuční řízení
pro dlužnou částku 1.000 Kč vymáhanou soudním exekutorem JUDr. J. W. v řízení
č. j. 106 Ex 272/10 (povinný R. K.)
zodpovídá: Mgr. Šabatová
č. j.: MUBlov 13769/07
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24)

neuhradit zálohy na náklady exekuce ve výši 605 Kč na probíhající exekuční řízení
pro dlužnou částku 1.000 Kč vymáhanou soudním exekutorem JUDr. J. W. v řízení
č. j. 106 Ex 2464/08 (povinný J. H.)
zodpovídá: Mgr. Šabatová
č. j.: MUBlov 13769/07

25)

neuhradit zálohy na náklady exekuce ve výši 605 Kč na probíhající exekuční řízení
pro dlužnou částku 1.000 Kč vymáhanou soudním exekutorem JUDr. J. W. v řízení
č. j. 106 Ex 2870/09 (povinný J. V.)
zodpovídá: Mgr. Šabatová
č. j.: MUBlov 13769/07

26)

Dodatek č. 8 ke smlouvě mezi městem Blovice a společností AVE CZ odpadové
hospodářství, s.r.o., 102 00 Praha 10, IČ: 49356089, týkající se rozšíření sběru
separovaného odpadu od 01.02.2022 v ulici Javorová a Husova/Bečvářova, dle
předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM

27)

cenovou nabídku společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby
ZÁPAD, 337 01 Ejpovice, IČ: 48035599 na dodávku a osazení 16 kusů
elektroměrových skříní v lokalitě „Za Valem“, za cenu 198.942,12 Kč bez DPH
(240.720 Kč vč. DPH), dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM

28)

podání žádosti příspěvkové organizace Základní škola Blovice, okres Plzeň – jih, 336
01 Blovice 69982198 do titulu „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci
v roce 2022“, případné přijetí dotace a její vypořádání v souladu s ustanovením § 27
odst. 7 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.
zodpovídá: OERM

29)

cenovou nabídku společnosti OTIS a. s., 301 00 Plzeň, IČ: 42324254 na zajištění
dokumentace pro stavební povolení – jednostupňový projekt – statika, PBŘ, PD pro
vestavbu výtahu do stávající šachty v budově DPS Blovice, 336 01 Blovice, za cenu
26.000 Kč bez DPH (29.900 Kč vč. DPH), dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 01804/22

Bere na vědomí

30)

úpravu cen od 01.01.2022 Smlouvy o zajištění služeb – provozování Sběrného dvora
v Blovicích, dle předloženého návrhu společnosti Západočeské komunální služby a.
s.
zodpovídá: místostarosta, OERM
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31)

uzavření Smlouvy o využití systému zavedeného městem Blovice pro nakládání
s odpady uzavřené mezi městem Blovice a Společenstvím vlastníků jednotek
Blovice, dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM

RM ukládá

32)

oslovit AK Varga a spol. a požádat o právní stanovisko a součinnost při finančním
vypořádání za neuskutečněná kulturní představení v MKS LD Blovice
zodpovídá: Bc. Podroužek

33)

řediteli MKS LD Blovice více informovat veřejnost o vzniklé situaci s agenturou
Drama Production a v budoucnu dostatečným způsobem zveřejňovat pořadatele akcí,
konajících se v LD
zodpovídá: Bc. Podroužek

RM odkládá

34)

cenovou nabídku společnosti Munipolis s.r.o., 639 00 Brno, IČ: 29198950 na
poskytování služeb Komunikačního systému „Mobilní rozhlas“ pro komunikaci
s občany, do doby prověření všech souvislostí spojených s poskytováním služby
zodpovídá: tajemník

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

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