Město Blovice
Rada města Blovice
Výpis z usnesení č. 04/22
z jednání rady města konaného
dne 28.02.2022

Výpis z usnesení obsahuje: 4 strany, body č. 75 – 98

RM schvaluje
75)

program zasedání v předloženém znění

76)

s účinností od 01.03.2022 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j), m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, dodatek č. 8 k Organizačnímu řádu č.
1/2010 Městského úřadu v Blovicích, dle návrhu předloženého tajemníkem
zodpovídá: tajemník
č. j.: MUBlov 03419/22

77)

jmenovat dle ustanovení § 102, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění paní Ing. Annu Maškovou do funkce vedoucí Odboru provozně
investičního Městského úřadu v Blovicích na dobu neurčitou s účinností od
01.03.2022
zodpovídá: tajemník
č. j.: MUBlov 03438/22

78)

udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na maturitní ples Gymnázia Blovice,
kterou pořádá S. W., 301 00 Plzeň v sále MKS LD Blovice dne 18.03.2022 od 19:00
hodin do 19.03.2022, 02:00 hodin
zodpovídá: tajemník
č. j.: MUBlov 03348/22

79)

udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na Discoples, který pořádá V. V., 330
11 Třemošná v sále MKS LD Blovice dne 26.03.2022 od 20:00 hodin do 27.03.2022,
02:00 hodin
zodpovídá: tajemník
č. j.: MUBlov 03575/22
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80)

cenovou nabídku společnosti Stucco TM – Město Touškov s.r.o., 330 33 Město
Touškov, IČ: 04874391 na zhotovení cihelné dlažby v Kapli navštívení Panny Marie
ve Štítově, za cenu 48.200 Kč bez DPH (58.322 Kč vč. DPH), dle předloženého
návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 03572/22

81)

cenovou nabídku společnosti Stucco TM – Město Touškov s.r.o., 330 33 Město
Touškov, IČ: 04874391 na opravu křížku „Štítov – Boží muka“, za cenu 74.555 Kč
bez DPH (90.212 Kč vč. DPH), dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 03571/22

82)

cenovou nabídkou společnosti Stucco TM – Město Touškov s.r.o., 330 33 Město
Touškov, IČ: 04874391 na opravu „Hradišťská Lhotka – Boží muka v polích“ a
„Hradišťská Lhotka – Boží muka Vyhlídka“, za cenu 131.255 Kč bez DPH (158.819
Kč vč. DPH), dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 03570/22

83)

cenovou nabídku společnosti StromeCheck ARBO s.r.o., 110 00 Praha 1, IČ:
08648484, na mýcení náletových dřevin s ponecháním – příprava cyklotrasy
Kamensko II. etapa, za cenu 44.575 Kč bez DPH (53.936 Kč vč. DPH), dle
předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 03727/22

84)

dodatek č. 1 k servisní smlouvě uzavřené mezi městem Blovice a společností ELSIGNÁL spol. s r.o., 301 00 Plzeň, IČ: 49786911, na provedení roční revize PZTS a
pololetní prohlídka PZTS v budovách MěÚ Blovice, Hradišťská 148, Hradišťská 271
a Masarykovo náměstí 143, dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM

85)

poskytnutí finančního daru společnosti Člověk v tísni, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277,
na pomoc pro Ukrajinu, ve výši 20.000 Kč, dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM

86)

uzavření kupní smlouvy č. C0031035/22 na dodávku kameniva mezi městem Blovice
na straně kupujícího a spol. CEMEX Sand, k. s., IČ: 47906201, 763 01 Napajedla, na
straně prodávající, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 03384/22

87)

cenovou nabídku společnosti Geoing Plzeň, spol. s r. o., 326 00 Plzeň, IČ: 45358460,
ve výši 49.500 Kč bez DPH na vyhotovení geometrického plánu pro dělení pozemků
v Setecké ulici, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 03383/22
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88)

cenovou nabídku společnosti Robert Fryček, 331 41 Kralovice IČ: 61133582 na
vytvoření grafické mapy města Blovice ve formátu A3 pro skládací leták města
Blovice a na zhotovení a tisk 6.000 kusů mapy města Blovice za cenu 66.000 Kč, dle
předloženého návrhu
zodpovídá: OERM

89)

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Blovice a zhotovitelskou firmou Petr
Milota, 336 01 Blovice, IČ: 48331023 na prodloužení termínu dokončení akce
„Oprava sálu a přísálí budovy č. p. 54 ve Štítově“ do 15.05.2022, dle předloženého
návrhu
zodpovídá: OERM

90)

odpis závazků do výnosů z účetnictví bytového hospodářství města Blovice,
plynoucích z přeplatků nájemného a vyúčtování v celkové výši 12.919 Kč, dle
předloženého návrhu PRODOMIA, s.r.o., 312 00 Plzeň, IČ: 26320185
zodpovídá: místostarosta, PRODOMIA s.r.o.

91)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Blovice a společností AZS 98 s.r.o.,
326 00 Plzeň, IČ: 25227254, spočívající v navýšení ceny díla „Demolice budov
v areálu bývalé cihelny Blovice“ o 94.886 Kč bez DPH (114.812 Kč vč. DPH), podle
skutečného množství stavební suti, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 04197/22

RM ukládá

92)

řediteli MKS LD předložit zastupitelstvu podrobnou zprávu o situaci ve věci zrušení
představení společnosti Drama Production v Lidovém domě
zodpovídá: ředitel MKS LD V. Podroužek

RM předloží ZM

93)

informativní zprávu o situaci ve věci zrušených představení v MKS LD s návrhem
řešení
zodpovídá: tajemník

94)

ke schválení I. úpravu rozpočtu města Blovice v roce 2022, dle předloženého návrhu
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zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 03196/22
95)

ke schválení bezúplatný převod pozemku města Blovice v k. ú. Hradiště u Blovic a
obci Blovice parc. č. 559/5, kdy nabyvatelem by měl být Plzeňský kraj, IČ:
70890366
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 00548/22

96)

ke schválení bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Blovice parc. č. 1404/41,
1486/36, 1486/38, 1486/37, 1404/42, 1486/39, 1486/40, 1486/41, 1486/42, 1486/43 a
1486/44, do majetku města Blovice od vlastníka Plzeňského kraje, IČ: 70890366,
kdy právo hospodařit s tímto majetkem má Správa a údržba Plzeňského kraje, IČ:
72053119
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 00548/22

97)

ke schválení prodej pozemků parc. č. 18/2 (161 m2) a parc. č. 927 (153 m2) v k. ú.
Vlčice u Blovic, kdy na straně kupující bude P. R., 336 01 Blovice, za cenu 100 Kč
bez DPH/m2 +související náklady
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 02662/22

98)

ke schválení vzdání se předkupního práva města Blovice na pozemek st. parc. č.
1511 v k. ú. a obci Blovice
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 03574/22

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

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