USNESENi
z 81. iednáníRadY městaPřešticekonanéhodne l8.ll.2013 v kaíceláři starostyMěÚ Př€ š tice
I. s c I, ý a I uj e
7l5l20l3 zvýšenínájmu v městskýchbytech u stávajícichsmluv o nájmu bytu o 50%' v Palackého
4ó0 o 20%' v Máclrově 556 a v Nepomucké294 bez zvýšeninájemného
116/20|3 - odkup pípy a chlac1icilrozařízeníLrmistěného
v baru před velkým sálenr KKC za cenu
JJ 770'-Kč vč.DPI]
7l7120l3 . uzavřenísr'rrlouvy
uliceNa Pajzovně Skočice větev.,B'.
o dilo lI. etaparekonstrukce
]lÍn1ou
Bckrostav
I,ipová
429.
42
lLrnrčany'
TČ2$.7 321| za l ']09.947.-Kč včetDě
s
s.r.o..
354 Ch
DPI I.
7l8/20l3 - lrovýplatovývýměr Mgr- PetraFornouze.rediteleZŠJosefaH|ávky Přešticesúčinností
od
l.12.2013.
1|9120|3 - návrh Kolt1isepro kulturu, školstvia sport a oŠKPP k provedeni prací spojených
přivánočních
s osvíoenÍ,n
ťlčinkÚících
akcive dnech 1.]2.20l3 a11'.12'2013.
720/20l3 - přiictí záštitynad veřejnou sbíIkouna MatyášeKlasnu.
72|/20l3 - |ozpočtovó
opatřcníč.]8/2013'
722l20l3- uZirvřeniveřejnoplávní
sn1loU\')'na
zajlŠléni
sprat'yRÚlAN sobci Předcnjcc'
metlopolitní
723120l3- přijcti lrabídkyspol' Autocont' Teslova3. PlzeňDa rozšíření
sí1ěa IoZŠiřeii
nlčstskóho
karlerového
v ceně558 795,'KčvčetněDPH'
systému
121120|3- l,yIrlášerrí
veřejrrésoutěžena dodávku obědťlpro klienty Pečovatelské
s]užbyPřešticc.
šeslisDlěťovýchtabuli fi ny CSK Ag|o s.Í'o.do olientačního
systémunrčsta'
725/20l3 . unlistčl1í
72612013-NařizeníMčstaPřeŠtice
č'l0/20l3( oznánenizáměruzpmcovánílesnichhospodářských
osnov).
727l2013- uzavřel]ismloLlvyo díloll. ctaparekonstllkceuliceNa Pajzovně- Skočice- větev..B..
tC ]ój7j] l 1 za I 'j09.947.-Kč včctnč
DPI I
s 1imou Bek|osta\.
s.l..o'.I-ipo\'á429, 3]4 4] Chltln]čany.
PřeŠtice
v projektuvzdělávánímke zvýšenikvality sociálnichslLlŽeb728/20l3- účasllnčs1a
II' tloporučuje

ZM

72912013. \.Zitna věcloni rezignaci Václava Francena funkci místopředsedyND Přešticek 3 l ' ] 2.
2 0 1l .
730/2013- jl,)1enovat
zástupcen nrěstaPřešticev NájenrllílndruŽstvuPřešticeElnu Hájkovoll
s ť l č i n n oosdl i l , l ' 2 0 1 4 '
73I/2013- 7'ttlšiI
ls|rcscrríZM č' B/3 ze 7'1 l.2013 o podánÍžádostido 29. výzvy RoP NUTZ lI
lihoZápad na výstavbukrýého plaveckéhobazénuv Přešticiclr'

732l2013- schválit poskytnllti daru Rimskokalolickécirkvi Přešticella opravu hřbitovni kaple v čáslce
30'339..Kč.
za podninlkyvrácení8rantu
městana tutostavbllve výši40.000.-Kč.
733/20l3. schválitl,ravidlaZM č' 1/20]]'
7]4/20l3- .cIrr.lllt.lcJrrlrci
iád /M \ |]o\'ťlIl
Zllilli'
735/2013 schvá]itschodkovýlozpočet
na lok 20].1.
73ól20l3' zanritnoutžádostp. Kriege]steinao znlěnu oZV č'9/2013 (o plošnérn
zákazu sázko\'ých
hel na úZetní
nrěstaPřeŠtice)'
7.17l20|
3 - zalnílnoLltprodcjčásíipozelnkupalc'č'208/228v k.ú.Přeštice.

III, berc na ýě.Iot,tí
7.]8/20l3- vý|očniZprávuo činnostiDDM Přcšlice.okles PlzeI"r-jih
za školni|ok 20l2120l] a ločni
plilnnll školnílok 20l3/20]4'
7]9/20l3 - zadáni výběrovólrořizení- \'eřejnázakázka trazpracováníiesnich hospodářskýchosnov
(p]atnost
..l-lIo Přcštice se\'el.
od l .1'2015 do 3 l.12.2022)..
a zároverijmenuječlenylrodnoticÍ
kon,]ise
t cřc'|né
zakázky..LHo Přeštice sever(platnost
od 1.l '20l5 do 3 ] ' 12'2022)..'
IV, uklú

li

7.10/20l3-slalostovijednals Českoupoštouo zlepšcníjcjíclr
s)užeb
poskytovaných
vPřcšticích.
7.ll/20|3- lIoZajisti1zplacovániposLldkU
realizo\'atell]os1i
karralizačnístokyDvŽcrovrcrch'

V' pověřuje
7{2/20l3- acIrllinistr.ací
r,cřc'jné
sbirky na l\4atyáše
Klasntlza městoPřešticeparríMgl' Dantt
HanuŠo\'ou

VI, sol.l, losí
]13l20|3 . s bczplatnýnrplonáimem sálu za účelerrr
pr.ojektu'kteFi by byl součáslí
benefičrrílro
l cřcjnÚsbir'k1na ..Matýska..
K]asllu

VII' zaní|ri
- nÍl'rllKolIisc pro kultlu'u'školst\'i
7.1.l/20l3
a spoÍta oSKPP na rrroderováni
akcel]'12.20l]jako
PlaccnósluŽbv'
745/20|3. spcciá1ní
llabídkuME]D]A N4^RKETINGSl.RVICl]S a's' vá:ročníclr
přáni
a no\'oločl]ich

- ceny ná.jenlného
746120|3- LlsneseniČ'47812013
v bytechve vlastnictvin]ěstav b}tovýchdonlech
z\'láŠtniho
uťčeni
taktoINepomucká
294 ve výši 30'-Kč/lm2' V objektuPalackého
458 ve výši40.
Kč/]m2.Máchova 556 Ýe výši ó0'. Kč/1n12.
v ostatnichb}'tovýchdo]Ieclrve výši E0' Kč/]ln2.
s účinnoo
s tdí] ' 1 . 2 0 1 4 '

4.

,/.,/t

Mg/Jarr Kóni,1
nis1ostaťosta

