USNESENÍ
z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 27.4.2017
ve velkém sále KKC Přeštice, Masarykovo nám. 311, Přeštice
Zastupitelstvo města Přeštice:
A/volí
1. návrhovou komisi ve složení: Josef Falout, Ing. Petr Walta, Marek Krivda

B/schvaluje
1. program 17. zasedání Zastupitelstva města Přeštice
2. záměr prodeje pozemků města p. č. 500/1, p. č. 497/9, p. č. 497/12, p.č. 497/14 a pozemku p.
č. 1274 za podmínek stanovených zastupitelstvem města
3. záměr prodeje pozemku města p. č.208/247 orná půda o výměře 2392 m2 v k. ú. Přeštice za
účelem výstavby řadových rodinných domů za min. nabídkovou cenu 1200,- Kč/m2 bez
DPH
4. koupi části pozemku p. č. 2316, trvalý travní porost, ve výměře cca 255 m2 , v k. ú. Přeštice,
podle budoucích oddělovacích plánů za cenu 25,- Kč/m2, od dědiců zemřelé xxxxx, Dolní
Lukavice č. p. xxx – p. xxxxx, xxxxx, 323 00 Plzeň a p. xxxxx, xxxxx, 334 41 Dobřany
5. koupi části pozemku p. č. 2319, trvalý travní porost, ve výměře cca 267 m2, v k. ú. Přeštice,
podle budoucích oddělovacích plánů za cenu 25,- Kč/m2, od spol. LUKRENA a. s., IČ
25190539, Dolní Lukavice č. p. 196
6. koupi části pozemku p. č. 2320, trvalý travní porost, ve výměře cca 2 m 2, v k. ú. Přeštice,
podle budoucích oddělovacích plánů za cenu 25,- Kč/m2, od p. xxxxx, Čižice č. p. xxx
7. poskytnutí individuální účelové investiční peněžní dotace ve výši 1,7 mil. Kč
Tělovýchovné jednotě Přeštice z. s. na financování projektu "Rekonstrukce fotbalového
areálu – ME U17" z rozpočtu města Přeštice v roce 2017 za podmínky uzavření budoucí
smlouvy směnné o směně části pozemku p. č. KN 237/2 v majetku TJ Přeštice z. s. o
výměře cca 260 m2 za pozemek p. č. KN 1125/1 v majetku města Přeštice o výměře 308
m2, oba v k. ú. Přeštice, nejpozději do 30. 9. 2017
8. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové investiční peněžní dotace
ve výši 1,7 mil. Kč Tělovýchovné jednotě Přeštice z. s. na financování projektu
„Rekonstrukce fotbalového areálu – ME U17“ v roce 2017 za podmínky uzavření budoucí
smlouvy směnné o směně části pozemku p. č. KN 237/2 v majetku TJ Přeštice z. s. o
výměře cca 260 m2 za pozemek p. č. KN 1125/1 v majetku města Přeštice o výměře 308 m2,
oba v k. ú. Přeštice, nejpozději do 30. 9. 2017
9. rozpočtové opatření č. 10/2017

10. uzavření doplněné Dohody „Obytná zóna Svatoplukova“ se společností Area group s.r.o. se
sídlem Šafaříkovy sady 5, 301 12 Plzeň, IČ 25203231
Jmenovité hlasování:
8 pro - Josef Falout, Mgr. Petr Fornouz, Doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D., Marek Krivda,
Ing. Jiří Lucák, Mgr. Karel Naxera, Dušan Rada, Jana Tykvartová,
4 proti - Mgr. Vladimír Frouz, MUDr. Richard Hájek, Mgr. Antonín Kmoch, Ing. Petr Walta
0 zdržel se
C/bere na vědomí
1. zprávu o činnosti RM od posledního zasedání ZM
2. zprávu stavebního technika Ing. Havlíčka o probíhající rekonstrukci č.p. 311, Přeštice

D/zamítá
1.

prodej části pozemku města p. č. 1560, ostatní plocha, o výměře cca 5 m2 v k. ú Přeštice

E/ruší
1.

usnesení ZM č. C/5.3 ze dne 6. 4. 2000, kterým byl schválen prodej pozemku p. č. 81
v k. ú. Skočice

2.

usnesení č. B/12. a B/13. ze dne 15. 12. 2016 z důvodu změny podmínek pro navýšení
spolufinancování města Přeštice o 1,7 mil. Kč na projekt Tělovýchovné jednoty Přeštice z. s.
„Rekonstrukce fotbalového areálu – ME U17“

3.

usnesení č. B/28 z 15. zasedání ZM ze dne 15.12.2016
Jmenovité hlasování:
8 pro - Josef Falout, Mgr. Petr Fornouz, Doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D., Marek Krivda,
Ing. Jiří Lucák, Mgr. Karel Naxera, Dušan Rada, Jana Tykvartová,
4 proti - Mgr. Vladimír Frouz, MUDr. Richard Hájek, Mgr. Antonín Kmoch, Ing. Petr Walta
0 zdržel se

F/volí
1. p. Milana Schrimpfa přísedícím Okresního soudu Plzeň-jih na volební období 2017
až 2021.

Mgr. Karel Naxera v.r.
starosta

Marek Krivda v.r.
místostarosta

