USNESENÍ
z 99. jednání Rady města Přeštice konaného dne 24.8.2010 v kanceláři starosty MěÚ Přeštice
Rada města:
I. s c h v a l u j e

373/2010 - zábor veřejného prostranství bez poplatku pro Zdravotní pojišťovnu Metal-Aliance na akci
měření tělesných hodnot dne 15.9.2010 v době od 14.00 do 18.00 hod.
374/2010 - umístění volebního panelu na rohu Masarykova náměstí v době od 20.9. do 23.10.2010 za
cenu dle vyhlášky.
375/2010 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č.KN 1196/3,
1295/24 a stp.č. 1237, vše v k.ú.Přeštice s ČEZ distribuce a.s.
376/2010 - smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p.č.KN 1486/1
v k.ú.Žerovice s ČEZ distribuce a.s.
377/2010 - umístění vyhrazeného parkovacího místa na náklady žadatele před domem č.p.774, Přeštice
pro paní Mgr. Pavlu Bečvářovou.
378/2010 - vítěze veřejné soutěže na opravu chodníků v Žerovicích firmu OBSTAV profi, s.r.o., v ceně
328.034,- Kč vč.DPH.
379/2010 - podání žaloby na p. Jindřicha Zdeňka, nájemce nebytových prostor na dlužnou částku ve
výši 40.347,50 Kč s příslušenstvím.
380/2010 - podání žaloby na p. Františka Loudu ve věci dlužného nájemného a záloh na služby za rok
2009 – 7/2010.
381/2010 - podání žaloby na p. Františka Loudu ve věci vyklizení pozemku p.č. 742/6 o ploše 271 m2
a st.p.č. 2389 o ploše 196 m2 v k.ú. Přeštice a zároveň podání žaloby ve věci neoprávněného užívání
výše uvedených pozemků.
382/2010 - ukončení nájemního vztahu dohodou s pí Maříkovou.
383/2010 - přidělení bytu pí Majorosové s podmínkou uhrazení dluhu po pí Maříkové a uzavření
nájemní smlouvy po ukončení nájemního vztahu s pí Maříkovou.
384/2010 - úhradu nákladů do výše 4.000,- Kč spojených s návštěvou hasičů z Berghamu (část
partnerského města Nittenau) při akci „Den otevřených dveří“ konané na přeštické hasičské zbrojnici
dne 11.9.2010.
385/2010 - nákup pohárů ve výši do 3.000,- Kč pro mladé chovatele u příležitosti společné výstavy
s chovateli z partnerského města Nittenau konané dne 23.-24.10 2010 v Přešticích.
386/2010 - vítěze veřejné soutěže na rekonstrukci teplovodní předávací stanice v Palackého ul. č.p.
460, Přeštice společnost KOMTERM technology, s.r.o. v ceně 676.996,- Kč vč. DPH.
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387/2010 - veřejnoprávní smlouvy s obcemi Borovy, Buková, Nebílovy, Netunice Dolní Lukavice,
Oplot, Horní Lukavice, Bolkov, o vedení informačního systému evidence obyvatel.
388/2010 - rozpočtové opatření č. 16/2010.
389/2010 - vyřazení a likvidaci majetku města v užívání DDM v celkové výši 22.447,75 Kč.
390/2010 - vyřazení majetku města v užívání MŠG v celkové výši 271.197,10 Kč a ŠJ MŠG ve výši
73.242,55 Kč.
391/2010 - vyřazení majetku města v užívání MŠD v celkové výši 573.386,45 Kč a ŠJ MŠD ve výši
48.099,72 Kč.
392/2010 - změnu výpůjční doby v dětském oddělení MKP na 24 hodin týdně.

II. b e r e n a v ě d o m í

393/2010 - žádost o rozšíření dlouhodobého nájmu části pozemku PK 205 v k.ú. Přeštice Ing.
Michalovi Kriegerovi.
394/2010 - návrh úpravy půdních prostor p. Václava Vlčka
395/2010 - opětovnou žádost p. Slavomíra Váchy o výměnu bytu.
396/2010 - výpověď nájemní smlouvy na nebytové prostory Přeštice firmou Autoškola Autoglobal.
397/2010 - vyřazení a likvidaci majetku DDM v celkové výši 68.813,40 Kč.
398/2010 - vyřazení a likvidaci majetku MŠG evidovaného v MŠ v celkové výši 11.761,80 Kč a ve ŠJ
MŠ v celkové výši 40.601,- Kč.
399/2010 - vyřazení a likvidaci majetku MŠD v celkové výši 47.989,80 Kč.

III. z a m í t á
400/2010 - žádost paní Věry Šlajsové, v.z. firmy Autoškola Autoglobal o ukončení nájemní smlouvy na
nebytové prostory v č.p. 460, Palackého ul., Přeštice dohodou.

Mgr. Antonín Kmoch
místostarosta

Mgr. Petr Fornouz
starosta
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