Město Blovice
Rada města Blovice
Výpis z usnesení č. 06/22
z jednání rady města konaného
dne 28.03.2022

Výpis z usnesení obsahuje: 3 strany, body č. 124 – 140

RM schvaluje
124) program zasedání v předloženém znění
125) rozdělení podpory do Programu spolků na rok 2022, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 19756/21
126) přesun částky 52.000 Kč z kategorie I. do kategorie II., tj. bylo rozděleno 148.000 Kč
I. a 452.000 Kč II. v Programu podpory spolků a neziskových organizací na rok 2022
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 19756/21
127) žádost společnosti Centrum Hájek z. ú., 332 04 Šťáhlavy, IČ: 22845798 o poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč z mimoprogramové podpory spolků a
organizací pro rok 2022, dle předloženého návrhu
zodpovídá: OERM
128) výsledek zadávacího řízení pro VZ „Blovice, Hradiště-Lokalita Za valem,
infrastruktura pro 3 RD“ s tím, že veřejná zakázka bude přidělena společnosti
SWIETELSKI stavební s.r.o., 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599, odštěpný
závod Dopravní stavby ZÁPAD za cenu 5.594.551,29 Kč bez DPH, dle předložené
dokumentace
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 04279/22
129) cenovou nabídku společnosti Boula IPK s.r.o., 301 00 Plzeň, IČ: 28035461, na
vykonávání technického dozoru na akci „Blovice, Hradiště-Lokalita Za valem,
infrastruktura pro 3 RD“, za cenu 112.000 Kč bez DPH (135.520 Kč vč. DPH), dle
předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
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č. j.: MUBlov 05338/22

130) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, spočívající v navýšení ceny stavební akce „Blovice –
Vnitroblok 5. května – odstavná plocha“, kterou provádí společnost FINAL KOM
s.r.o., 339 01 Mochtín, IČ: 02877155 o 433.430,51 Kč bez DPH (524.450,92 Kč vč.
DPH), dle předloženého seznamu méně a víceprací
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 05339/22
131) poskytnutí účelového provozního příspěvku Základní škole Blovice na nákup 20 ks
kol pro účely DDH ve výši 214.000 Kč, dle předložené nabídky
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 05337/22
132) udělení výjimky z OZV č. 8/2010 a č. 1/2011 na taneční zábavu ČRS Blovice, kterou
pořádá L. P., 336 01 Blovice v sále MKS LD Blovice dne 23.04.2022 od 21:00 hodin
do 24.04.2022, 01:00 hodin
zodpovídá: tajemník
č. j.: MUBlov 04980/22
133) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z programu pro poskytování
dotací z rozpočtu města Blovice v období od 01.01.2022 do 31.12.2022 na podporu
individuálního zásobování vodou ve městě Blovice a v jeho místních částech mezi
městem Blovice na straně poskytovatele dotace a V. Č., 336 01 Blovice na straně
příjemce dotace, ve výši 50 % celkových skutečně vynaložených nákladů na projekt,
do max. výše 50.000 Kč
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 05107/22
134) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z programu pro poskytování
dotací z rozpočtu města Blovice v období od 01.01.2022 do 31.12.2022 na podporu
individuálního zásobování vodou ve městě Blovice a v jeho místních částech mezi
městem Blovice na straně poskytovatele dotace a P. H., 336 01 Blovice na straně
příjemce dotace, ve výši 50 % celkových skutečně vynaložených nákladů na projekt,
do max. výše 50.000 Kč
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 05106/22
135) cenovou nabídku společnosti Ing. Martina Pavlíková, 318 00 Plzeň, IČ: 88204154 na
PD pro územní souhlas na akci „Zpevněná plocha v areálu ZŠ v Blovicích“, za cenu
85.750 Kč bez DPH (103.757,50 Kč vč. DPH), dle předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 05417/22
136) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Blovice a společností
STAFIS-KT s.r.o., 341 01 Pačejov, IČ: 25219090, na prodloužení termínu dokončení
akce „STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍZEMÍ OBJEKTU AMERICKÁ 52“ do 31.05.2022
z důvodu přetrvávajícího nedostatku stavebních materiálů na trhu, dle předloženého
návrhu
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zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 05417/22

RM bere na vědomí

137) vyřazení 3 pohledávek z účetnictví města (pohledávky za pokuty uložené
v přestupkovém řízení) v celkové výši 3.000 Kč
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 04687/22
138) oznámení ředitelky Základní školy Blovice, okres Plzeň – jih o zápisu dětí do 1. třídy
pro školní rok 2022/2023
zodpovídá: OŠPP
č. j.: MUBlov 04831/22
139) oznámení ředitelky Mateřské školy Blovice o zápisu dětí do mateřské školy pro
školní rok 2022/2023
zodpovídá: OŠPP
č. j.: MUBlov 05016/22

RM předloží ZM

140) ke schválení revokaci usnesení Zastupitelstva města Blovice č. 02/22, bod 12 na toto
nové znění: Zastupitelstvo města Blovice schvaluje prodej částí pozemku parc. č.
314/7 v k. ú. a obci Blovice, které mají dle geometrického plánu č. 2095-317/2021
označení parc. č. 314/10 (49 m2) a parc. č. 314/11 (93 m2), za cenu 100 Kč bez DPH
/ m2 + související náklady, kdy na straně kupujících budou H. a J. S., 336 01 Blovice
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 00737/22

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

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