USNESENI

Rada města:
I. schvaluje
57120|3 - přílohu č. i knájemní smlouvě č. 508 se Zemědělským druŽstvem Příchovice, která
č.7 ze dne 1.1.201I.
naltrazujepřílohu
58/2013 - odměny členůmJSDHO města Přešticeza činnostve 2. pololeti r. 2012 dle předloŽeného
náwhu velitele JSDHO.
5gl20t3 - odpis pohledávky zazemŤelyrnpanemJosefemKasíkem,Máchova 556, Přeštice.
6012013. podánížádostio pokácenívzrostlých stromůu MŠ Gagarinova Přeštice.
61,120|3- připojeníměsta ke kampani ,,Vlajka pro Tibet...
6212013- Hodnotíci zprávu o stavu místní agetldy21 a o činnostiv projektu Zdtavéměsto Přeštice za
rok2012.
6312013- Akčníplán zlepšováninarok 2013 _Zdravé město Přeštice.
64l20t3 - na zák1aděýsledků $zické inventury l,ryŤazeniopotřebovanéhoa nevyužitelnéhomajetku
ceně 11 151,- Kč a jeho následnou
města vcelkové pořizovací cenÓ 208 864,88 Kč a zůstatkové
likvidaci
65l20t3 - výazení majetku města ve správě KKC v pořizovací ceně 8 262,- Kč a zůstatkovéceně 0,Kč a jeho následnou likvidaci formou prodeje.
6612013- ýsledky hospodařeníškolskýchpříspěvkoých organizaci zŤizenýchměstem za rok20I2
67 120|3- r,ypořádánívýsledkůhospodďení školskýchpříspěvkowých organtzacíza rok 2012 takto:
zŠ m Presiióe převod do fondu odměn 73 185,-Kč; převod do rezervníhofondu 200 000'- Kč;
ZŠa MŠ Skočicďpřevod do fondu odměn 29 9OO,-Kč;převod do rezervníhofondu 7 465,19Kě ;
ztráty 7
zuŠ presti"" pok.yti ztráty .3O 237,65 Kč z rezervníhofondu; MŠ Dukelsm
'p9!ryti
let
MS
následujících
;
ýsledku
L74,54Kč,z r€ z ew.'ího fo.'d.' a 123 203,65Kč.zezlepšeného
..
Gagarinova převod do rezervníhofondu 18 825,48Kč a DDM Přeštice převod do rezervníhofondu
9 420,0I Kč
6812013- termíny uzavteni mateřských škol zřizovaných městem v době hlavních ptázďnin roku 2013
podle návrhu OŠKPP.
6gl20t3. průřezstromův MŠ Gagarinova Přeštice.
ru. doporučuje

ZM

70/2013 - schválit uzavření Dohody č.2 o ručenía převodech majetku dle smlouvy č. 09031331 o
proglamu Zivotního
poskýnutí podpory ze Státníhofondu ŽivotníhoprostředíČR v rámci operaČního
prostředí pro akci Čistá Berounka _ etapa II, projekt B, mezi městem Přeštice a Státním fondem
ŽivotníhoprostředíCR.

Za cenu 5UU,.
TIrzUL3 - SchvalltprodeJcasti pozemlQ parcehl clslo dle KN 2|)ElI4I uI u ťfeŠtlce
uzavření
včetně
i ČBzbi,t.lu.'". a.s.,Teplická 8]4l8, 4O502 Děčín4,IČ 24729035
Kčlm1Společnost
smlouvy o budoucíkupnísmlouvě.
72na8

- schválit přímýpřenos jednáníze zasedánízastupitelstvaměsta

III. bere

n& vědomí

2013
7312013- rezignacrpaníPav1yHřebcové,ředitelky MŠ Dukelská ke dni 8. února
74120|3- Zprávuo činnostiJSDHO města PřešticezaL, pololetí2012.
7512013- zápis z jednáni komise Z&avého města Přešticeze dne24. I. 2013
7612013- zápis z21. jednáníKomise pro školství'kulturu a sport ze dne 31. ledna 2012.
7712013- zpráruo činnostiKomise Životníhoprostředíza2.po|o|etíz)Iz
7812013- RM bere na vědomívysledky inventaizace majetku k31, 12.2012.
7gl2013- vyúčtovánípříspěvkůposkýnutých zŤizovate|emškolským příspěvkovým organizacím
v roce 2012
80/2013- termínyzápisůdo MŠ zŤizovanýchměstempro školnírok2013ll4.
IV. souhlasí
Komunikačního
81/2013 - s podaním žádosti o dotaci na rca\tzacrvýstavby technické infrastruktury
jako závazný
a
stanovuje
rozvoj
pio
místní
kříŽe K1 O;KI} 'p.og,u*" Podpora bydlení Ministerštva
jednotek.
početpro podánízaaŇti 15 kusůzkolaudovanýchbýovych

V. konstatuje
pochybení i osobníse1háníu paníPavly HŤebcové,řediteiky MŠ Dukelská
82/20|3. manažerské

VI. zamítú
spotřeby tepla vzhledem k druhu vytlživáni nebyových
o započítání
8312013- žádost
prostor v č.p. 460, Palackéhoul., Přeštice, kterémá pronajaty
jiŽ při vyúčtování
zarok2oI2
, koeficientem0,5 s uplatněním
o sníŽenízá|oh na teplo ve vyši 20 000,-Kě/rok , za vytápění
8412013- Žádost
'
nebytovýchprostor v č.p.460, Palackéhoul', Přeštice, kterémá pronajaty

V t r Ir"u š í
8512072- usneseníč,'64912012ze dne 17. 12.z0I2.

VII'vytýká
86/2013. pani Pavle Hřebcové'ředitelce MŠ Dukelská pochybeníve vyvěšovánísdělení/na
přístupnérnmístěv MŠ/ obsahujícízavádějicí amýizujicí výroky

V I I I. u d ě l u j e
pochybení
8712013- paníPavle Hřebcové,ředitelce MŠDuketská, napomenutíza manažerské

IX.nedoporučuje

ZM

88/2013 - schválit darování městskéhopozemku pro výstavbu fotbalovéhohřiště s umělyrn povrchem
v lokalitě zaZŠ J. Hlávky
89/20103 - schválit prodej pozemku parcelníčíslodle KN st.2598 a částipozemku parcelníčíslodle
||lynďíkové,
KN 33211 (vše v katástrálním uzemi Přeštice)za cenu t00,- Kč/m2 pani
ceny.
příliš
nízké
nabídnuté
z
důvodu
01
Přeštice
334
,

X" pověřuje
90l20t3 - paníLenku ovsíkovou,učitelkuvtŠoukelská, řízenímvtŠoukelská do doby jmenování
nového ředitele

i.'

Mgr. Ján Kónigsmark
místostarosta
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Mgr. Antonín Kmoch
StaÍosta

