Město Blovice
Zastupitelstvo města Blovice
Výpis z usnesení č. 03/22
ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 11.05.2022
v zasedací místnosti radnice od 17:00 hodin

Výpis z usnesení obsahuje:2 strany, body č. 1 – 12

ZM schvaluje:
1) Ověřovatele zápisu p. Bohuslava Plojhara a p. Karla Prokopce a zpravodaje p. Josefa
Andrlíka
2) program zasedání v předloženém znění včetně navržených změn
3) 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 (49m²) a parc. č. 314/11 (93m²), 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
4) výkup pozemku v k. ú. a obci Blovice parc. č. 948/7 (738 m²), kdy na straně
prodávajícího bude společnost AVE sběrné suroviny, a. s., 3612 00 Plzeň, IČ:
00671151, za cenu 600.000 Kč
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 07113/22
5) výkup části pozemku v k. ú. a obci Blovice st. parc. č. 532/1, která má dle
geometrického plánu č. 2127-21/2022 označení parc. č. 1693 (163 m²), kdy na straně
prodávajícího bude Česká republika, resp. Česká pošta, s. p., 110 00 Praha 1, IČ:
47114983, za cenu 100 Kč / m² + související náklady
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 07100/22
6) Zásady města Blovice na prodej 3 pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě
„Za Valem“, k. ú. Hradiště u Blovic – II. etapa
zodpovídá: OERM
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č. j.: MUBlov 07136/22
7) podle § 84 odst. 2 písm. s) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění s účinností
od 15.05.2022 nazvat nové ulice „Javorová“ – na pozemku parc. č. 240/76 v k. ú.
Blovice, „Habrová“ na pozemku parc. č. 278/1 v k. ú. Blovice, „Lipová“ na
pozemcích parc. č. 273/6, 277/3, 240/74, 275, 228/10 v k. ú. Blovice, „Jiříkovská“ na
pozemku parc. č. 1370/28 v k. ú. Blovice a „Pod Valem“ na pozemcích parc. č.
278/77, 652/1, 652/8, 649 a 992 v k. ú. Hradiště, dle předloženého návrhu
zodpovídá: tajemník
č. j.: MUBlov 06411/22
8) III. úpravu rozpočtu města Blovice v roce 2022, dle předloženého návrhu
zodpovídá:OERM
č. j.: MUBlov 06933/22
9) Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 – 2031, dle
předloženého návrhu
zodpovídá: místostarosta, OERM
č. j.: MUBlov 03437/22
10) Plán akcí města Blovice pro jeho další rozvoj – aktualizace pro rok 2022, dle
předloženého návrhu
zodpovídá: OERM, OPI

ZM bere na vědomí:
11) Zprávu starosty a místostarosty o jejich činnosti a o činnosti rady města
12) II. úpravu rozpočtu města Blovice v roce 2022 v podobě informativní zprávy
zodpovídá: OERM
č. j.: MUBlov 05505/22

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

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