USNESENÍ
z 84. jednání Rady města Přeštice konaného dne 11.9.2017 v kanceláři starosty MěÚ Přeštice
Rada města:
I. s c h v a l u j e
485/2017 - neúčelový peněžitý dar v částce 3 tis. Kč panu xxxxx, bytem xxxxx,
334 01 Přeštice. (84/s/2)
486/2017 - uzavření smlouvy s vítězem poptávky na zavedení sítě k regulátorům tepla v BD, spol.
František Čihák, IČ: 45419337, V Podlesí 202, 332 09 Štěnovice, v celkové částce 0,83 Kč bez DPH.
(84/T/17)
487/2017 - zveřejnění záměru prodeje bytu v ul. Červenkova č.p. 1063 stávajícímu nájemci za cenu
950.000,- Kč. (66/s/5)
488/2017 - uzavření podlicenční smlouvy na oprávnění k výkonu práva užít dílo (podlicenci) s názvem
„Loga a jednotný vizuální styl pro pivovar Přeštice“ vytvořené na Fakultě designu a umění Ladislava
Stunara, se spol. Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, IČ 49777513, v částce
33.500,- Kč bez DPH. (77/s/6)
489/2017 - uzavření Dohody o zrušení smlouvy o dílo ze dne 13.12.2016 na úpravu vstupu do budovy
č.ú. 1095 v Mlýnské ulici v Přešticích s p. Romanem Novotným, Horušany 14, 334 01 Přeštice, IČ:
72223391. (82/m/1)
490/2017 - uzavření smlouvy o výpůjčce praporu města Přeštice se SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Přeštice, Mlýnská 1123, 334 01 Přeštice, IČ 49183320, v rámci 150. letému výročí sboru.
(84/s/1)
491/2017 - rozpočtové opatření č. 19/2017. (84/T/1)
492/2017 - zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1645/1 v k. ú. Přeštice o ploše 69 m2.
(84/T/2)
493/2017 - ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřené dne 1. 6. 2016 s fa
Bořík B+B elektro s. r. o., Nerudova 811, 334 01 Přeštice, IČ:29104220 dohodou k 31. 1. 2018.
(84/T/3)
494/2017 - uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v č. p. 311, Masarykovo nám.,
Přeštice o ploše 41,37m2 paní Vendulce Černé, Palackého 1175, 349 01 Stříbro, IČ 69452849 počínaje
dnem 1. 10. 2017. (84/T/4)
495/2017 - ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřené dne 20.1.2017 s fa
Mobilní Sítě s.r.o., Pod Vrchem 61, 312 00 Plzeň, IČ: 29123518 dohodou k 30. 9. 2017. (84/T/5)
496/2017 - ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřené dne 1.7.2016 s Mgr.
Radkem Bouchalem, Purkyňova 547/43,301 00 Plzeň-Jižní Předměstí , IČ: 01294041 dohodou k 30. 9.
2017. (84/T/6)
497/2017 - opětovné zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 697/21 o ploše 258m2 a pozemku st.
parc. č. 2859 o ploše 16 m2 v k. ú. Přeštice , a to v původním znění. (84/T/7)
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498/2017 - zřízení WiFi v DDM a vybudování strukturované kabeláže včetně pořízení aktivních prvků.
(84/T/9)
499/2017 - znění návrhu smlouvy „o poskytnutí účelové dotace z dotačního programu „Finanční
podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2017 – 3. kolo“ ve výši 515 000
Kč a její následné uzavření s Plzeňským krajem, Škroupova 18, IČ: 70890366. (84/T/10)
500/2017 - vyhotovení pasportu městské zeleně do IS Misis dodavatelem GEOING Plzeň, spol. s r.o.,
Lobezská 15, 326 00 Plzeň 26. (84/T/14)
501/2017 - přidělení bytu v Přešticích v ulici Palackého č.p. 458, byt č.43, 1+1 o velikosti 39,30m2 ve
IV. patře, paní Vladislavě Zajíčkové, bytem Lhovice u Švihova č.p. 4, 340 12 Švihov. (84/T/15)
II. b e r e n a v ě d o m í
502/2017 - vyhlášení ředitelského volna dne 29.9.2017 v základní škole v ZŠ a MŠ Skočice, okres
Plzeň-jih, příspěvková organizace. (84/T/12)
III. d o p o r u č u j e Z M
503/2017 - schválit prodej pozemků p. č. 500/1, 497/9, 497/12, 497/14 a 1274 v k. ú. Přeštice o
celkové rozloze 68 780 m2 společnosti Accolade, s. r. o., IČ 27851371, se sídlem Sokolovská 394/17,
Praha 8, za cenu min. 450,- Kč/m2. (84/T/8)
504/2017 - vyhradit si schválení znění kupní smlouvy, resp. smlouvy o budoucí smlouvě kupní o
prodeji pozemků p. č. 500/1, 497/9, 497/12, 497/14 a 1274 v k. ú. Přeštice o celkové rozloze 68 780 m2
se spol. Accolade, s. r. o., IČ 27851371, se sídlem Sokolovská 394/17, Praha 8. (84/T/8)
505/2017 - schválit zřizovací listinu Střediska volného času Slunečnice Přeštice, příspěvková
organizace (původní název Dům dětí a mládeže Přeštice, okres Plzeň-jih) v novém znění. (84/T/11)
VI. r u š í
506/2017 - usnesení č. 373/2017 ze dne 26. 6. 2017. (84/T/5)
507/2017 - usnesení č. 357/2017 ze dne 12. 6. 2017. (84/T/6)

Mgr. Karel Naxera
starosta

Marek Krivda
místostarosta
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