ZÁPIS
Z 20. ZasedáníZastuDitelstvaměstaPřešticekonanéhodne 7.11'20l2
\'c velkénrsá|c Kulturního komunitníhoc€ n tra Př€ š tice. Masarykovo nám.
l.

/ ' a I r á i e nvi l 7 . 0 5l r o d i r r

l)řítomno: l3 členů
ZN4 (r.izpr.ezeDčni
listina)
()nrlu\'€ n :
Ing-Bastl.I)oc'Ing'I Ior.cic(pozdější
přichod)
Neonrlu\'e: 0
Zlscdíní ZJVlzahájil r' 17'05 lroclina po celoll dobu řiC]ilstarostaMěsta PřešticeMgr. Antonín Knooh'
K, r.\t.ltoy7
i l cl ., / : l \ c , L ' . nl ir'scn . r s csn.rl ) o p n c .

Zxpiso\'ntelé:ZdcňkaÁlblov1r,Ron]anaKravcová
()\'čřo\'irteló
Ziipisu: p' Blnžck'pí' Enra Hájková
NÍ\'Iho\'likomise: Mgl.'Ja|]Kónigsl,nark,
Mgr. VladimířFrouz,MUDr. Marie Strakor'á

Strrcstadal hlasovato nil\'rhuusneseni:
Zj|I volí nivrholtlu kontisi yc složcui: MgL Jn
Stralroyú.

Kóttígs|t|ttk, Mgr' Vladinír Frcuz, MUDI. tr,Ifit.ic
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Zrhirjcni.progranrjcrlnini
\iirločnír ízcloba]013
Ro7]ročto\,ó
olril|řťni
č' 1ó]20Lj
]nlinlnllcc.rliskt|sc.
/.lvčÍ

doÍace na plaveclý

bazélt - tlo hotlu 1.

ZM sch|'aluje prcgra

20' zascrkiní Zfislupilclsh'fl

lžslfl Přešíice.

H IasovániI
1j pro' 0 proti'0 se Zdlželohlaso\'átlí
Usnesení
bylo přiiato'

2.

vánočníosvčt|ení

l'icdklado|eL:n]is1ostaťosIa,p.B]aŽck
II() ic |ověřctl \')!sal \j'běIo\'éříZeni na instalaci vánočnívýzdoby. Aby bylo moŽno zakázku zae|at.
poŽiclal hospodriřsliý o(lbol RN4 o ulčeni. kde. vjakém rozsahu a zjakých prvkťrbude výzdoba
1llorcclcna.i'l pl.otopřcdloŽil RM scz]am veškerýclrozdob. kterémá město k dispozici s popiscnl' kd(r
l)}l),inslalovllnyv loňskinrrocc.
zrušeníusnesení
o \eřejné
R\,l sc shod].rna ton]'Žc na praco\llíporaděZM budeplojednánatnožÍost
sotltčŽi
na vánočni!('zclobua zadánír'ýzdobysprávcivo'
lp|llco\atelé návr1runar,rhttji.aby výzdoba vc nlčstěbyla provedena v centru města a lr]avníclrulicích
(lrátrrčstí.
tř. ]'lnájc. R}'bo\,a.Illávkova Neponrucká.Palackéhoa Husova ulice, vánočnistlomy na
D.Llrrčstí
v t)řcšticích.
skočiciclr.Zeror'iciclra Zastávce.Nebudouse zdobitStřížÓv,a.p.
PltrroŽcse vÝzdoba insla]Úc převáŽněna sloupy veřejnéhoosvětlenía zároveň je i z ieřejnéhoosvětlení
nlrpir]cnlr.
ncrli r'hodnÚ.alrJ .lo s}'stól]]Llvcřejnéhoosvčtlenízasahovalajiná firnra, neŽ finna. kteťáll)á
snllott'''una udýo\,ání vcřcjnóho os\'čtlcni.Proto navrl]ujeme'aby vánoěnívýzdoba byla zadána finně
Přešticena ťldržbu
veřejnéhoosvětlení.
Elil]]ont'ktcrá ]]]ilplatl]ouslrr1ouvus i\4čstenr
poda]acenovounabídku viz. příloha'
l.ir.nlalilimont.spol' s' r'o. Přešlicť.iiŽ
l)oliurl b1clrorl chtčli\.! |)silt\ ýbčIo\ó řiZeIrína irrstalacivánočnivýzdoby, zastávánrenáZor' Že.ie nLlfué
tolo \yPsatjal(o.icdcncclcli s rjLrčlovýrnřizeninrna udůováníveřejnéhoosvětlení'Pokud by Lryla
v t()nlto řiZeni r.y'lrr'lina.jirlliljllna ncŽ fi na Elimont Přeštice s.r.o'' je nezbytnédát Íirmě Elimont
r.1polčd.zesrrrlou!)'.tl ktťÍójc výpo\,čdni
lhůtaa vzhledemktomu, Že vánočnivýzdobu budctnc
lrcplo\'cditelnéins1.llolat
cca' Za ó týdnú.
'ic to|o1cclrnicky
I)rlliLrrl
budc ZastllPitelstvol|\'at lla \'}'psánívýbělovéhoříZe , je nutnétoto řádllě připravit a vypsal irŽ
v Přištíllr
rocc'
| ,!isku:it sroupi!:
sIur()sl!!:oznlinli[':a brula hldso\\lIProÍi zťušeniyúlúšenlt,eřejnésoutěže;t,ánočnítýzdobu nenínuIně
\'li:Li11o
nu sPl.|i\' IL,Íťinll]()
o'|\'ěIlťltí
\'!řcinúso|llěžn\úzdbránit pochybnostento z\ihod]io\,Li]7í
f ]. ly,
ktcrúhudc prat'tidčt\'Lin|)čl1í
\'!:]!)h1l'S!a:,osk:sc:nť!niIPřítomnés ýýsled]q]šeicni Policrc ( ]| 1,kLlu:ť
. \\i]]()č11í
|)s\'ě!lť}tí
)|)!)
j3|lžali'
p' St'ltlt' p
stttttlstu:Pa:dl(I'ck nu objusněni prod|eki při plnění tikolu clunéhoZM tlne
1l')')a13 pro RitI rylstitlí rtÍclni tott|ěže yútltlčtlí
ost,ětlení:úkol byl splhěn RM, yeřejnúsotttěž
h'\'
l (l I Io \'\'Psúl1u1'|(')'l)tí]1tl
,\lur Fornau:' stur()'|lut). l]lu:ek l)bid\t1ění
.hi|,tlditncsouhlasup' starosly s usúese,i1|k tonwtobodtt

\lI,l)t i\rarcrapoLktIttthyhna ukončcníclísklze'
Stijrostadal h]asovalo proccsllinr nilvlhu MUDÍ' Naxery na ukončenídiskuzeI
II]sováni:
l() p|o.0 Proli.] sc zt]rŽc]hlasování
I)islitrzcb1'latrkorlčena'

usncsclli:
Slruoslildal hlasovato nar\r1lr.l
ZfuIrnšínsncseníZtrI č,E/I ze rlnc 2I'2.2013.
Il Iaso!áni:
l l P l o . 2 p Í o t i . 0s c Z d r ž chl l a s o r , á n í
l lsncscrlí
bvlo přijato'
I)iíloIra:
lj 11).Elinlontspol's'I'o'],řeštice
č. l2]/20l3'č'1l8/20l3.
Ccnol ó rlabiclli1'

3.

l{ozpočtovó
opatřcníč.l6120l3

i,řcdklada1el:1dclrrnicc
I{() č'l6 obsahtlicnar.!Šeni
r,ýrlajůl]c il]vesl|Čni
nkcl '.MŠ Dukclská stavebníítpravybrrdovy
(7ilcplclli).. \ c \.ýšió 000 000'-Kč.]r|oloŽet!Ío akci btldememuset předfinancovatdo doby. ncŽ přiide
(lotilcc'Akcc ''KanaliZaccZct.ovice stokaD..budeÍealizována
aŽ v roce 2014,protoje v Ro navtžeuo
|ondu'
do investičního
sniŽlníYýdajťl\c \.ýšil 2()0000' Kč na tuto akci a piesun finančnichpÍostředků
\'li\'nx rozPočct:Ilozpočlo!č
schodl(ovó '1800tis.Kč

I tli.iku:iniliLh nt'ttsrtnrl:il.
Stufosladal hhsovato nilvrhuusucscni:
Z]|1schý0hie roulčÍott opltření č.l6/20I3.
llliLso\'álli:

l l p|o' ()proti'2 sc,,(llŽg|hllsovilní
l sllesení
b} lo Přiillto'
I,iílohlr:
j
RolPočlo\.ó
opalř!'lrí
č.l 6'12()]

,1.

I nlbrmace d i s k u s e

:l.l.

V:inočnÍ
os\'čtlcni
2()l2

Slilrosla:

L

sc7niuli] sc 7ii\.č|cn]
Y\'šclřo\,íní
Policie CR v kauze anonynniho podDětll.zda se stalosta
cloobjcclnáninr
rjzclobY \'iilločniho
slrotrrunedopllstiltřestného
činu.starosta'setrestnčpňvlriho
nccloprrsliI
a
r,ěc
b}'la
oclloŽerla
do
aÍchiVu'
'
.]cdniini
StaI.oslllopčl{)\
llč prxlal rlár'rlr l]a usúeseniZM ve alěni: ZM rušíusneseni č ' F / 2 2 2 0 ' 6 ' ^
2.7'20l]. sl)olu slinr Ž. Žiidá onrluvu od lng. Papežové.
Dále irrforrnovaI
přítonné.Že o
danó kauzc lrLldc\,eř!'inostsc7nínlenav prosil1covýchPN.
s'r7ll.imilPřit()nlné
s tcťnlínenr
konánípříŠtího
zasedániZM drre12J2'2013

],

PoŽ.lclal
7aslul)itclc.
abr.sr.ťtj
n1Lzor
k zaslanýnrpodkladůnod pí tajemnicc.týkajícísc zvÝŠellí
nÁicnlnéh
\ 'on l č s l s k \ cl hr 1 t c c hz. a s l a ldi o 1 8 . 1 l . 2 0 l 3 '

I tIi:;liu:it i sraupi|1:
\lyr ].ilrntlu: p Št'ltlt'pí tujennit't,,'liskttzc nud |jšírtlzpočtovóhoschodku něs!a'' |t!ie,)nlicc
Požálul4
|)l.i||))]r]tt:ds|1lpi|rl.dh'\.l)í'íPudnL,kankrélnít!atu:t'hl\,iinizasí!ťnynejdé|et,ďoPo!etlníchhorlin
]i l]|Z,\J
|)i'Lli ťJD.fu
p' L:}]JŽek:
poŽi].lal
přitonrnóo n]oŽnoslZváŽení
podáníŽádostio získánídotacena výstavbuplaveckého
l)illónu\'Přcšlicíchv rÍrrci poslcdnívýZvyz RoP NUTS na budovánísportoviŠť;
dle názorup. l}laŽka
pou7eť|Z'
slilčí
IoZho(ll]uli
p|o poclání
1é1o
Ž/rdosti.
Ter'IrrÍr
podánínejdéle
do 20'l2'2013.
S1lllostll:pocla1
nli\ l. alr\ sť \ěc nciclřiveřádnčpřipťavilaa byJa předloženak rcZhodnutiZM dne
12 .11 . 2 0 1 .
l\llr' lbrnouz.p' Hla\ in. illUDl' Naxcra:diskuzertadv}'uŽitilldotace
I)očct
č|cnit
zrstLrpiLeIst\a
sc Z\'ýšil|řichodenl Doc. ]ng.Horejcev l7.44 lrodinna 14'
]\l9r.]]ornoLlz
Pod.l]ná\l11na usncscník tóto in|onraci:ZM schvaluje podáni žádostido 27' výzl,y
lt()l, NI11.S]l .1iho7iipn(l
na \ Ýsla\lru kr.}téIro
plar,cckého
bazénuv Pieš1icích
SlllIos1J
dal h]lso\llLo niirrllu rtsncscní:
Z)|Íschvttluje polúní žúlostitlo 27. ýý.\' RoP NLITS II Jihozlipad a ýrastaýbu
k\'tého pldt,eckiho
bít.| ý Přcš!icích.
llIlso\'ání:
l] plo. ()proli.] sc /ilťŽclhlrsovlillí
t sucscnibr lo piiiato

I tlisktr:iltilc' ttstoupili.
llht.rtn Krait.l 'Ý|0'!)'\!d:J(ld:

nu ]okončeni oPrd|,! konuniklce

ve Skočicích' sti|

že bl e ýPN
4

'\.cÍeiněn le| 1hl &)konče]Iína jařc 201J; d|e infa podaného starostou město čeká na yys|et|lq
l,1lhothlějši ho tlottlčtlih() !i ! lu Ro P u.
0bčd!1Kťicgclslcí|1,
pí luie lnice: žú&)s!o přeho.lnoceníýyhláš|šy
ozv _ hrací í|lúonaty;žádostb (te
Projed|ú]]and Z^Í]2'] 2.20l3.

o!)čt|]1
M(ier. s|ut'oýlu' |(ie]\lnice: (bla2 na Pořizoýákí záznamů ze zasedání ZM: jelikož zM nepřiialo
pravidla' neníntožnochile ý při,'.I\,ě na pořizoýání záznamůpoktačoýat
ohč4l1]vIajcr' itt!ťos!I''1lPozo].nú1i
n4 !.ckonstrukcikřižovatlq ulic Husova u Čcrvenkova tje:tl
je
Úll|()bnsiido křižo\.Clky I)roblen1.tic|ry;
s!4t.os|4Poděkoýalza upozorněnía |ub inf'ornaciprošetÍí'

Usnescnía z1rvčr
PÍokolltrolu byl přeč1crr
souhrn usncscní20'ZM.
Poló starostapoděkoval všempřítomnýmza účast
a 20' zasedáníZM v 18.l0 ukončil.

saarosta

olčřovatclézápisl.t:

p' V1rc1av
BlaŽek

pi Enla H.ljková

