USNESENÍ
z 10. jednání Rady města Přeštice konaného dne 27.2.2007 v kanceláři starosty MěÚ Přeštice
Rada města:
I. s c h v a l u j e
103/07 - uzavření smlouvy o nájmu městských nebytových prostor v domě č.p. 311, Masarykovo
náměstí, Přeštice od 1.3.2007 s firmou LiveCom, profi partner T-mobile, Smetanovy sady 10,
Plzeň za roční nájemné 92.000,- Kč.
104/07 - uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č.p. 311 s vchodem z
Jungmannovy ulice od 1.3.2007 s paní Gabrielou Řežábkovou.
105/07 - vítěze veřejné soutěže na opravu atletického oválu u ZŠ, Na Jordáně1146, Přeštice firmu
SWIETELSKY, České Budějovice v ceně 1.119.156,- Kč včetně DPH.
106/07 - částečné odpojení od systému EZS v Palackého ulici č.p. 460 v Přešticích.
107/07 - záměr osazení stacionárních kamer do Městského parku.
108/07 - žádost pana Jaroslava Hodana a paní Radky Hodanové o prodloužení splatnosti kupní
částky uvedené ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 19.10.2006 na pozemek p.p.č. 252/63
v k.ú. Přeštice určený pro výstavbu RD z původního termínu 28.2.2007 na 31.4.2007.
109/07 - zapojení města Přeštice do akce Miliarda stromů pro zemi. Zpracuje Odbor regionálního
rozvoje životního prostředí.
110/07 - prominutí poplatku za svoz TKO občanům MUDr. Evě Hrudkové, Vlastě Sedláčkové,
Ing. Milanovi Bedenickému, Otakaru Kwietonovi a Miroslavě, Lucii a Evě Bultasovým z důvodu
tvrdosti.
111/07 - HV příspěvkových organizací za rok 2006 a rozdělení zisků a úhrady ztrát PO zřízených
městem Přeštice za rok 2006 dle předložených návrhů.
112/07 - vyřazení a následnou likvidaci majetku Kulturního zařízení Přeštice, Masarykovo náměstí
311, Přeštice v celkové hodnotě 215.347,95,- Kč.
113/07 - smlouvy na poskytnutí finanční dotace na realizaci projektů Domov sv. Zdislavy pro
matky s dětmi v tísni a Dům na půli cesty sv. Josefa a domov sv. Františka.
114/07 - předložení návrhu na úpravu smlouvy o společných školských obvodech starostům obcí,
s nimiž má město tyto smlouvy uzavřeny.

II. b e r e n a v ě d o m í
115/07 - vzdání se žádosti o přidělení městského bytu paní Jarmily Adamcové ve prospěch své
dcery paní Kateřiny Hanzlíkové.
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III. s o u h l a s í
116/07 - s použitím městského znaku na vlaječkách a případně dalších propagačních materiálech
Fotbalového oddílu TJ Přeštice.
117/07 - se stavbou přípojky NTL plynu k č.p. 862 částečně budované na pozemku p.č. 204/94
v k.ú. a obci Přeštice dle žádosti pana Ing. Zdeňka Baxy v zastoupení investora pana Karla Kasla.
118/07 - s umístěním vzdušného energetického vedení NN křižujícího pozemek 203/133 v ul.
B. Němcové dle žádosti pana Pavla Hendrycha.

IV. z a m í t á
119/07 - nabídku Czech Reality Service, Václavské náměstí 21, Praha na prodej nemovitostí
v majetku Radiokomunikací a.s. Praha - objekty s pozemky v areálu vysílače u Žerovic.
120/07 - žádost Ing. Jaroslava Šimány o zajištění opravy plotu pozemku žadatele u jeho chalupy
v Přešticích Pod Kaštany, který byl poškozen pádem zlomeného stromu z vedlejšího městského
pozemku při lednové vichřici.
121/07 - žádost Softball klubu Merklín o finanční podporu sportovních akcí Open Mistrovství ČR
žákyň 2007 a Mistrovství Evropy kadetek 2007.
122/07 - návrh na zřízení fondu pro příspěvky na úhradu škod po vichřici.

V. d o p o r u č u j e
123/07 - ZM schválit prodej části městského pozemku p.č. 1271/2 o výměře 12 m2 v k.ú. a obci
Přeštice za cenu 1.980,- Kč a úhradu nákladů spojených s převodem kupujícímu (2 m2 za cenu
490,- Kč/1 m2 a 10 m2 za cenu 100,- Kč/1 m2).
124/07 - ZM schválit směnu pozemků města (dle GP č. 222-93/2006 ze dne 15.11.2006 - p.p.č. 55
díl „a“ o výměře 61 m2, p.p.č. 55 díl „b“ o výměře 5 m2) za pozemky pana Jiřího Cibulky (stp.č.
30/1 díl „c“ o výměře 2 m2, stp.č. 30/1 díl „d“ o výměře 24 m2) s doplatkem za rozdíl výměr
směňovaných ploch (40 m2) v ceně 70,- Kč/1 m2, dále prodej části městského pozemku p.p.č.
1486/2 o výměře cca 70 m2 v ceně 70,- Kč/1 m2 témuž panu Jiřímu Cibulkovi.
125/07 - ZM schválit návrh 1. Rozpočtového opatření na rok 2007.
126/07 - ZM souhlasit se zařazením území obce do zájmového území MAS AKTIVIOS pro
plánovací období 2007 – 2013.
127/07 - ZM vzít na vědomí hlavní priority oblasti rozvoje regionu v rámci Integrované rozvojové
strategie MAS AKTIVIOS.

128/07 - ZM schválit prodej části městského pozemku p.č. 637/1 o výměře cca 7 100 m2 v k.ú. a
obci Přeštice za cenu 300,- Kč/1 m2 a investice do odkanalizování prodávaného pozemku. Nově
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vybudovaná vodohospodářská infrastruktura bude převedena do majetku města jako součást
převodu vlastnického práva k prodávanému pozemku.
129/07 - ZM schválit nákup požárního automobilu CAS 24 v ceně do 6.250.000,- Kč v případě
získání dotace 2.000.000,- z investičního programu MV HZS ČR.
130/07 - ZM jako orgánu územního plánování podle § 44 odst. a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (nový stavební zákon) schválit vypracování Návrhu zadání
změny č. 6 ÚPN SÚ Přeštice, část Žerovice v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (nový stavební zákon).
131/07 - ZM schválit OZV č. 2/2007, kterou se ruší OZV č. 3/2004 o změně OZV č. 9/2001 o
nakládání s komunálním odpadem, včetně stavebního odpadu na území Města Přeštice, a to o
stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
132/07 - ZM schválit rozpočtový výhled na léta 2008-2012.

Mgr. Antonín Kmoch
místostarosta

Mgr. Petr Fornouz
starosta
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