USNESENÍ
z 80. jednání Rady města Přeštice konaného dne 17.7.2017 v kanceláři starosty MěÚ Přeštice
Rada města:
I. s c h v a l u j e
377/2017 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro realizaci telekomunikační
akce č. „11010-067135 VPIS Přeštice, úprava křižovatky“ na pozemcích p. č. 256/24, 252/2 a 256/22
v k. ú. Přeštice s Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 268/6,
Praha, zastoupenou ARANEA network a. s., IČ: 24126039, se sídlem Modřanská 307/98, 147 00 Praha
4 za cenu 12 900,- Kč.
378/2017 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní o prodeji pozemků p. č. 81/1 a 81/4 v k. ú.
Skočice s panem xxxxx, bytem xxxxx, Přeštice.
379/2017 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti provozování, oprav a údržby
vodovodního řadu na pozemku p. č. 81/1 v k. ú. Skočice s panem xxxxx, bytem xxxxx, Přeštice.
380/2017 - vydání potvrzení o zániku věcného předkupního práva města Přeštice ke spoluvlastnickému
podílu na pozemku p. č. st. 1780 v k. ú. Přeštice vč. bytového domu č. p. 1063 -1065 paní xxxxx, bytem
xxxxx, Přeštice.
381/2017 - vydání potvrzení o zániku věcného předkupního práva města Přeštice k pozemku p. č.
208/62 o výměře 127 m2, zahrada, v k. ú. Přeštice, paní xxxxx, bytem xxxxx, Přeštice.
382/2017 - uzavření smlouvy zřízení služebnosti vedení inženýrské sítě – vodovodní přípojky na
pozemku města p. č. 237/73, ostatní plocha – ostatní komunikace, v k. ú. Přeštice za cenu 2700,- Kč dle
Pravidel RM č. 6/2015 s manžely xxxxx a xxxxx, xxxxx, Přeštice.
383/2017 - vydání potvrzení o zániku věcného předkupního práva města Přeštice k pozemku p. č. st.
2903 a p. č. 208/165 v k.ú. Přeštice spoluvlastníkům pozemků sl. Janě Svobodové, bytem Husova 1039,
Přeštice a panu xxxxx, bytem xxxxx, Plzeň.
384/2017 - vydání potvrzení o zániku věcného předkupního práva města Přeštice k pozemku p. č.
208/218 v k. ú. Přeštice vlastníkům pozemků manželům xxxxx, bytem xxxxx, Přeštice, a xxxxx, bytem
xxxxx, Plzeň.
385/2017 - vydání potvrzení o zániku věcného předkupního práva města Přeštice k pozemkům p. č.
238/11 k. ú. Přeštice a st. 2813 v k. ú. Přeštice vlastníkům pozemků manželům xxxxx a xxxxx, oba
bytem xxxxx, Přeštice.
386/2017 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro realizaci telekomunikační
akce č. „16010-041229_0335_17 TM_Hlávkova,Přeštice_MTS“ na pozemku p. č. 486/8 v k. ú.
Přeštice“ na pozemku p. č. 486/8 v k. ú. Přeštice s Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., IČ
04084063, se sídlem Olšanská 268/6, Praha, za cenu 1000,- Kč.
387/2017 - vydání potvrzení o zániku věcného předkupního práva města Přeštice k pozemkům p. č.
208/208 a p. č. st. 2956 v k. ú. Přeštice vlastníkům pozemků manželům xxxxx, bytem xxxxx, a xxxxx,
bytem xxxxx, Přeštice.
388/2017 - zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 474/1 v k. ú. Přeštice. (78/T/10)
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389/2017 - zábor veřejného prostranství o výměře cca 25 m2 kolem kašny na Masarykově náměstí
k umístění pojízdné pobočky zdravotní pojišťovny firmou Beeway s.r.o., Perlitová 1870/31, 140 00
Praha 4, IČ 24844551 dne 31.10.2017 v době od 13:00 do 18:00 hod. (80/m/1)
390/2017 - uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.1.2017, uzavřené mezi Městem Přeštice,
IČ 00257125, se sídlem Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice a panem Jiřím Tomanem, IČ 71793755,
se sídlem Husova č.p.1264, 334 01 Přeštice. (80/m/2)
391/2017 - záměr pronajmout za úplatu budoucí parkovací místa na připravovaném novém parkovišti
pro osobní automobily v Přešticích, Tř. 1. Máje, parc. č. 1255/6, k.ú. Přeštice. (80/m/3)
392/2017 - uzavření smlouvy o dílo s vítězem veřejné soutěže na realizaci akce „Opravy povrchů
komunikací na Pohořku, Přeštice“ ze dne 21.6.2017, firmou SILBA s.r.o., Částkova 1977/73,
Východní Předměstí, 326 00 Plzeň – Koterov, IČ.:26397242, v ceně 408.867,06 - Kč vč. DPH.
(80/m/4)
393/2017 - uzavření smlouvy na provádění testů na přítomnost drog v biologickém materiálu mezi
městem Přeštice a Spolkem Ulice Plzeň. (80/T/4)
394/2017 - pronájem části parc. č. 164 v k. ú. Přeštice o ploše 41m2 fa PizzaNet s.r.o., Na Trávníku
555,321 00 Litice, IČ: 26318121. (80/T/5)
395/2017 - rozšíření IS VERA o nové agendy modulu a uzavření potřebných dodatků ke smlouvě.
(80/T/6)
396/2017 - podání žádosti o dotaci na „Rozšíření optické sítě města Přeštice 2017-2018“ do dotačního
titulu PK „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2017“.
(80/T/17)
397/2017 - výměnu bytu panu xxxxx, Nepomucká xxxxx, 334 01 Přeštice dle předložené žádosti.
(80/T/18)
398/2017 - podání žaloby na vyklizení bytu a vymáhání dlužné částky na pana xxxxx, Palackého
xxxxx, 334 01 Přeštice pokud do 21.7.2017 nesplní povinnosti dobrovolně. (80/T/19)
II. b e r e n a v ě d o m í
399/2017 - zprávu B + T Přeštice s.r.o. o uzavření Dohody o používání zařízení SAIA se spol.
Komterm Čechy, s.r.o. (74/T/6)
400/2017 - zápis z 28. jednání finančního výboru ze dne 26.6.2017. (80/s/1)
401/2017 - úpravu rozpisu rozpočtu č. 6/2017. (80/T/1)
402/2017 - návrhy na změnu pravidel města pro přidělování dotací předložené Spolkem pro záchranu
historických památek Přešticka. (80/T/25)
III. d o p o r u č u j e Z M
403/2017 - vzít na vědomí informace o probíhajících jednáních v rámci konečného vyúčtování stavební
zakázky dle SoD č. 438/2016 se zhotovitelem spol. Mavilla s.r.o., Evropská 674/156, 160 00 Praha 6,
IČO 28465644. (80/s/2)
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404/2017 - vzít na vědomí informaci o stavu a přípravě Dohody o postoupení smlouvy o smlouvě
budoucí o nájmu prostor sloužících k podnikání spolu s technologickým zařízením minipivovaru a
kuchyně a dohody o změně některých práv a povinností ze smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu
prostor sloužících k podnikání spolu s technologickým zařízením minipivovaru a kuchyně. (80/s/2)
405/2017 - schválit podání žádosti o dotaci na akci „Úprava sportovních ploch při ZŠ Josefa Hlávky
Přeštice“ na MŠMT do dotačního titulu Program 133 530 Podpora materiálně technické základny
sportu , Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.
(80/FOR/1)
406/2017 - schválit zajištění vlastních nutných finančních prostředků na dofinancování akce „Úprava
sportovních ploch při ZŠ Josefa Hlávky Přeštice“ (80/FOR/1)
407/2017 - schválit rozpočtové opatření č. 16/2017. (80/T/2)
408/2017 - schválit prodej pozemků p. č. 475/22, ostatní plocha, o výměře 18 m2 a p. č. 475/23,
zahrada, o výměře 94 m2 v k. ú. Přeštice, za cenu 100,- Kč/m2 bez DPH do podílového vlastnictví Ing.
xxxxx, a xxxxx, obě bytem xxxxx, Přeštice. (80/T/11)
409/2017 - schválit navýšení příspěvku na činnost KKC Přeštice o 85.000,-. (80/T/16)
410/2017 - schválit OZV č. 2/2017 o nočním klidu. (80/T/21)
411/2017 - schválit dodatek ke smlouvě kupní uzavřené s panem xxxxx, bytem xxxxx, o koupi
pozemku p. č. 208/222 v k. ú. Přeštice, kterým se mění způsob stanovení kupní ceny včetně DPH.
(80/T/22)
412/2017 - schválit dodatek č. 1 ke smlouvě kupní uzavřené se Stavebním bytovým družstvem Plzeňjih, IČ 00040738, Hlávkova 23, Přeštice, o koupi pozemku p. č. st. 3 v k. ú. Přeštice, kterým se
deklaruje plnění osvobozené od DPH. (80/T/23)
413/2017 - vzít na vědomí výroční zprávu města Přeštice o činnosti orgánů a organizačních složek
města za rok 2016. (80/T/24)
IV. r u š í
414/2017 - usnesení č. 259/2017 ze 74. RM ze dne 15.05.2017 z důvodu dohody se Spolkem Ulice
Plzeň. (80/T/3)

Mgr. Karel Naxera
starosta

Marek Krivda
místostarosta
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