USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 9.3.2017
v aule ZŠ Josefa Hlávky, Na Jordáně 1146, Přeštice
Zastupitelstvo města Přeštice:
A/volí
1. návrhovou komisi ve sloţení: Jaroslav Majer, Mgr. Vladimír Frouz, MUDr. Richard Hájek

B/schvaluje
1. doplněný program 16. zasedání Zastupitelstva města Přeštice
2. variantu C Studie aquaparku Přeštice, zhotovenou ateliérem Šumavaplan, spol. s r.o.
3. uzavření kupní smlouvy č. UZSVM/P/25288/ 2016-HMSU o koupi pozemku p. č. 1496/2 o
výměře 1493 m2 v k. ú. Ţerovice mezi Českou republikou zastoupenou Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města za cenu 91 789,- Kč
4. prodej pozemku p. č. 2553 o výměře 44 m2 v k. ú. Přeštice, druh pozemku ostatní plocha
podle budoucího oddělovacího geometrického plánu:
1. společnosti CSK AGRO s. r. o., Průmyslová 1333, Přeštice část o výměře
14 m2 za cenu 2 800,- Kč bez DPH,
2. manţelům xxxxx a xxxxx, xxxxx, Přeštice
část o výměře 30 m2 za cenu 6 000,- Kč bez DPH
5. uzavření smlouvy o příplatku k základnímu kapitálu ve výši 1 mil. Kč společnosti zaloţené
městem - B+T Přeštice s.r.o., Masarykovo nám. 107, Přeštice, IČO 03808190
6. uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru aţ do částky ve výši 22 mil. Kč, účelově určených na
úhradu nákladů akce „Modernizace soustavy CZT ve městě Přeštice“, se společností
zaloţenou městem - B +T Přeštice s.r.o., Masarykovo nám. 107, Přeštice, IČO 03808190,
na zaplacení ceny díla „Modernizace soustavy CZT ve městě Přeštice“
7. navýšení poloţky „Dotace spolkům v rámci programu – běţné výdaje“ pro 2. kolo
poskytování dotací v rozpočtu města Přeštice na rok 2017 o částku 203.270,- Kč, která
obsahuje přebytky z nevyčerpaných dotací a vratky dotací z provedených veřejnoprávních
kontrol z roku 2016
8. poskytnutí dotací na neinvestiční výdaje dle Pravidel ZM č. 3/2016, které přesahují 50.000,Kč, těmto spolkům:
Asociace TOM ČR, TOM 20902 Úhlava, IČ: 72056525, se sídlem V Brance 1344, Přeštice
ve výši 58.495,- Kč;
KČT, odbor Úhlava, IČ: 71152857, se sídlem V Brance 1344, Přeštice ve výši 65.524,- Kč;
Spolek Ţerovice sobě, IČ: 04745311, se sídlem Ţerovice 41, Přeštice ve výši 79.257,- Kč;
Tělovýchovná jednota Přeštice z. s., IČ: 00478300, se sídlem Tř. 1. máje 1094, Přeštice ve
výši 1.250.212,- Kč;

Tělocvičná jednota Sokol Přeštice, IČ: 18240143, se sídlem Poděbradova 468, Přeštice ve
výši 364.921,- Kč;
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přeštice, IČ: 46812563, se sídlem Polní 510,
Přeštice ve výši 195.667,- Kč;
Český svaz chovatelů, základní organizace chovatelů poštovních holubů Přeštice, IČ:
22750720, se sídlem Kosmonautů 169, Přeštice ve výši 73.756,- Kč.
9. uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové peněţní dotace na neinvestiční výdaje
dle Pravidel ZM č. 3/2016, které přesahují 50.000,- Kč, s těmito spolky:
Asociace TOM ČR, TOM 20902 Úhlava, IČ: 72056525, se sídlem V Brance 1344, Přeštice;
KČT, odbor Úhlava, IČ: 71152857, se sídlem V Brance 1344, Přeštice;
Spolek Ţerovice sobě, IČ: 04745311, se sídlem Ţerovice 41, Přeštice;
Tělovýchovná jednota Přeštice z. s., IČ: 00478300, se sídlem Tř. 1. máje 1094, Přeštice;
Tělocvičná jednota Sokol Přeštice, IČ: 18240143, se sídlem Poděbradova 468, Přeštice;
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přeštice, IČ: 46812563, se sídlem Polní 510,
Přeštice;
Český svaz chovatelů, základní organizace chovatelů poštovních holubů Přeštice, IČ:
22750720, se sídlem Kosmonautů 169, Přeštice.
10. rozpočtové opatření č. 6/2017
11. poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji, IČ: 70890366, se sídlem Škroupova 18, Plzeň
ve výši 283.960,- Kč na zajištění dopravní obsluţnosti území Plzeňského kraje v roce 2017
12. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obsluţnosti území Plzeňského kraje v roce 2017 s Plzeňským krajem, IČ: 70890366, se
sídlem Škroupova 18, Plzeň
13. Strategický rozvojový plán města Přeštice na léta 2018 – 2024
14. OZV č. 1/2017 o vedení technické mapy města

C/bere na vědomí
1. zprávu o činnosti RM od posledního 15. zasedání ZM
2. výzvu MV ČR ze dne 16.1.2017, týkající se vyţádání vybraných podkladů k podanému
podnětu ze dne 13.1.2017 č.j. MV-166845-2/ODK-2016 a text oficiálního vyjádření
města, vypracovaného radou města, k výzvě MV ČR k doloţení dokladů a odeslání
podkladů k podanému podnětu

D/ukládá
1. radě města zadání projektu aquaparku Přeštice pro územní řízení, který bude slouţit jako
podklad k soutěţi o dodavatele
2. radě města zadání projektu aquaparku Přeštice pro územní řízení
E/ruší
1. usnesení č. D/1, přijaté na 16. zasedání ZM Přeštice dne 9.3.2017

F/v roli jediného společníka obchodní společnosti B + T Přeštice s.r.o. schvaluje
1. uzavření smlouvy o poskytnutí peněţitého příplatku nad rámec základního kapitálu ve
výši 1 mil. Kč mezi městem Přeštice, IČ 00257125 a společností zaloţenou městem B+T Přeštice s.r.o., Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice, IČ 03808190
2. uzavření smlouvy o úvěru mezi společností B+T Přeštice s.r.o., Masarykovo nám. 107,
334 01 Přeštice, IČ 03808190, jako úvěrovaným a jejím jediným společníkem městem
Přeštice, IČ 00257125, jako úvěrujícím, na poskytnutí účelového úvěru aţ do částky ve
výši 22 mil. Kč, na zaplacení ceny díla podle Smlouvy o dílo, jejímţ předmětem bude
realizace projektového záměru „Modernizace soustavy CZT ve městě Přeštice“
G/v roli jediného společníka obchodní společnosti B + T Přeštice s.r.o. bere na vědomí
1.

výhrady jednatelů společnosti B + T Přeštice s.r.o. Ing. Františka Kapusty a p. Jiřího
Beránka k úvěrové smlouvě v tom směru, ţe společnost nemá v době podpisu úvěrové
smlouvy peněţní prostředky pro úplné vrácení úvěru ve sjednané lhůtě. Po úvaze o
ekonomické situaci společník město Přeštice ţádá jednatele společnosti B + T Přeštice
s.r.o. o uzavření výše uvedené předmětné smlouvy o úvěru.

Mgr. Karel Naxera v.r.
starosta

Marek Krivda v.r.
místostarosta

