USNESENÍ
z 88. jednání Rady města Přeštice konaného dne 16.03.2010 v kanceláři starosty MěÚ Přeštice
Rada města:
I. s c h v a l u j e

119/2010 - umístění odkazu firmy CANERO. Cz na webových stránkách Města Přeštice.
120/2010 - výměnu bytů mezi Josefem Němečkem a Janem Šilhavým.
121/2010 - pořadí nadlimitní veřejné zakázky č. 60038189 na stavební práce v otevřeném řízení na akci
„Krytý bazén, vč. otevřených odpočinkových ploch v Přešticích“
122/2010 - vítěze nadlimitní veřejné zakázky č. 60038189 na stavební práce v otevřeném řízení na akci
„Krytý bazén, vč. otevřených odpočinkových ploch v Přešticích“ firmu CASTA a.s. s cenou
135.718.696,- Kč bez DPH.
123/2010 - zamítnutí námitek firmy W+W stavby s.r.o., k výsledkům veřejné zakázky na akci
„Zateplení objektu MŠ Gagarinova, Přeštice“.
124/2010 - změny stavby u objektu SO 05 v rámci projektu kulturně vzdělávací a sportovní centrum
Přeštice.
125/2010 - z důvodu rekonstrukce Masarykova náměstí umístění přeštické pouti na plochu Havlíčkova
náměstí a jeho přilehlé části.
126/2010 - podání žádosti Města Přeštice o příspěvek na výstavbu části cyklotrasy ze Státního fondu
dopravní infrastruktury pro r. 2010.
127/2010 - Smlouvu o nájmu pozemků č. 508 mezi pronajímatelem Městem Přeštice a nájemcem
Zemědělským družstvem Příchovice za účelem zemědělského využívání městských pozemků.
128/2010 - uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemků uzavřené dne 20.1.2009 mezi
pronajímatelem Městem Přeštice a nájemcem Proklas, s.r.o. za účelem zemědělského využívání
městských pozemků.
129/2010 - rozpočtové opatření č. 5/2010.
130/2010 - vyřazení a následnou likvidaci majetku města v užívání ŠJ ZŠ Přeštice z důvodu nadměrné
opotřebovanosti a nefunkčnosti v celkové výši 129 136,08 Kč (z toho zásoby na skladě 110 295,58 Kč,
DDHM 18 840,50 Kč).
131/2010 - vypořádání hospodářského výsledku PO zřízených městem takto:
KKC – pokrytí ztráty ve výši - 261 666,20 Kč z rezervního fondu;
ZŠ Přeštice – rozdělení zisku 485 125,73 Kč, na pokrytí ztráty minulých let 314 310,58 Kč, převod do
RF 170 815,15 Kč;
MŠ Dukelská – rozdělení zisku 91 971,87 Kč, na pokrytí ztráty minulých let 59 117,22 Kč, převod do
RF 32854,65 Kč;
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MŠ Gagarinova – částečné pokrytí ztráty -67 687,25 Kč z RF doplněného o převod zůstatku FO ve
výši 10 066,- Kč na celkovou výši 39 095,48 Kč, zůstatek neuhrazené ztráty -28 591,77 Kč bude
pokryt ze zlepšeného HV příštích let;
ZUŠ – rozdělení zisku 23 980,17 Kč převodem do FO 4 700,- Kč a převodem do RF 19 280,17 Kč;
DDM – pokrytí ztráty -39 085,31 Kč z nerozděleného zisku minulých let a převod zůstatku
nerozděleného zisku 41 922,24 Kč do RF.
132/2010 - plat vedoucí OS MKP V. Dražkové dle platného tarifu s osobním ohodnocením a příplatkem
za vedení s ohledem na metodické vedení regionálních knihoven.
133/2010 - přidělení bytu 1+1 v Palackého 458, Přeštice, panu Radku Gutwirtovi.

II. b e r e n a v ě d o m í
134/2010 - informaci o akci „Hodina země 2010“ dne 27.3.2010.
135/2010 - smlouvu o zastupování města pojišťovacím makléřem, firmou Mišák EU s.r.o.
136/2010 - vyřazení majetku v užívání ŠJ v celkové výši 1 034,40 Kč z důvodu nadměrného opotřebení
a nefunkčnosti.
137/2010 - výsledky hospodaření PO zřízených městem.

III. n e m á
138/2010 - připomínek k projektové dokumentaci na akci„Obytná zóna Svatoplukova – I. etapa“.
139/2010 - připomínek k umístění zařízení staveniště na akci „Obytná zóna Svatoplukova – I. etapa“.

IV. d o p o r u č u j e
140/2010 - ZM zvolit pí Marii Šalomovou přísedící OS Plzeň-jih.
141/2010 - ZM schválit příspěvek ve výši 120 tis. Kč. na opravu havarijního stavu opěrné zdi u chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích.
142/2010 - ZM zamítnout Dodatek č. 5 (verze 7) ke „Smlouvě o výstavbě víceúčelové sportovní haly
s ledovou plochou a obchodních objektů s parkovacími a obslužnými plochami a zelení“ uzavřené mezi
Městem Přeštice a společností AREA group s.r.o. dne 29.4.2005 ve znění pozdějších dodatků.
Hlasování:
Pro: Mgr. Kmoch, p. Šára, Ing. Hájek
proti: Mgr. Fornouz, Ing. Papežová
0 se zdrželo hlasování
Usnesení bylo schváleno.

143/2010 - ZM schválit prodej pozemku p.č. 256/105 v k.ú. a obci Přeštice o výměře 20 m2 panu
Miroslavovi Wuchterlemu, za cenu 450,- Kč/ m2 a úhradu nákladů s převodem spojených.
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144/2010 - ZM schválit uzavření „Smlouvy o účasti na PROGRAMU 129 120 (podpora prevence před
povodněmi II) mezi ČR-Ministerstvem zemědělství, Povodím Vltavy,s.p. a Městem Přeštice“ za účelem
vybudování protipovodňového opatření v lukách u řeky Úhlavy u Přeštic.
145/2010 - ZM schválit příspěvky NNO dle návrhu RM.
146/2010 - ZM schválit náhradní termín pro doplnění žádosti o příspěvky na činnost NNO pro rok
2010, nesplňující náležitosti.
147/2010 - ZM schválit smlouvu o poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 5 mil. Kč s Komerční
bankou, a.s., regionální pobočka Plzeň, OC Plzeň.
148/2010 - ZM schválit rozpočtové opatření č. 6/2010.

V. u k l á d á
149/2010 - právnímu zástupci města JUDr. T. Slavíkovi vypracovat pro nadcházející zasedání
zastupitelstva města konané dne 25.3.2010 právní stanovisko k předloženému Dodatku č. 5 (verze 7) ke
„Smlouvě o výstavbě víceúčelové sportovní haly s ledovou plochou a obchodních objektů
s parkovacími a obslužnými plochami a zelení“ uzavřené mezi Městem Přeštice a společností AREA
group s.r.o. dne 29.4.2005 ve znění pozdějších dodatků.
Jako podklad pro rozhodování výše uvedeného ZM bude dle možnosti dále v téže věci zpracováno
právní stanovisko nezúčastněného právníka.

VI. z a m í t á
150/2010 - proplacení zátěžového koberce v prostorách Infocentra p. Karlu Úlovcovi.
151/2010 - proplacení opravy elektroinstalace p. Karlu Úlovcovi.
152/2010 - odprodej kopírky Minolta EP 1052 z vybavení Mikroregionu Přešticko p. Karlu Úlovcovi.

Mgr. Antonín Kmoch
místostarosta

Mgr. Petr Fornouz
starosta
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