USNESENÍ
z 21. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 14.12.2017
ve velkém sále KKC č.p. 311, Přeštice
Zastupitelstvo města Přeštice:
A/volí
1.

návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Walta, Jiří Hlavín, Ing. Jiří Lucák

2.

pí V. B., bytem Přeštice, xxxxxx, přísedící Okresního soudu Plzeň-jih na volební období 2018
až 2022

3.

pí P.L. bytem Přeštice, xxxxxx, přísedící Okresního soudu Plzeň-jih na volební období 2018 až
2022

B/schvaluje
1.

program 21. zasedání Zastupitelstva města Přeštice

2.

plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018

3.

plán činnosti finančního výboru na rok 2018

4.

bezúplatný převod pozemku p.č. 1298/5 v k.ú. Přeštice od současného vlastníka, Státního
pozemkového úřadu

5.

prodej pozemku p. č. 335/4, ostatní plocha, o výměře 13 m2, v k. ú. Přeštice, odděleného
geometrickým plánem J. Blažka č. 2386-167/2017 od pozemku p. č. 335/2 v k. ú. Přeštice,
panu J. B. ml., trvale bytem xxxxx, Přeštice za cenu 1300,- Kč bez DPH

6.

prodej pozemku p. č. 331/7, ostatní plocha, o výměře 708 m2 a pozemku p. č. st. 1529,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 66 m2, oba v k. ú. Přeštice panu L. H., bytem xxxxx,
Přeštice za cenu 426 474,- Kč bez DPH

7.

prodej pozemku p. č. 238/7, orná půda, o výměře 2761 m2 v k. ú. Přeštice společnosti FZ
trade s. r. o., IČ 066 39 941, se sídlem Hradební 134, 337 01 Rokycany za cenu 3 230 370,Kč bez DPH se zřízením předkupního práva na 2 roky

8.

znění smlouvy o budoucí smlouvě kupní se společností Accolade, s. r. o., IČ 27851371, se
sídlem Sokolovská 394/17, Praha 8 v souladu s usneseními 20. ZM č. B/5 a E/1 ze dne 5.10.
2017

9.

rozsah a etapizaci prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví města v létech 2018 -2021

10. aktualizovaný Akční plán Strategického rozvojového plánu města Přeštice na léta 2018 – 2024
11. rozpočtové opatření č. 27/2017

12. a) schodkový rozpočet města na rok 2018 dle přílohy takto:
Celkové příjmy: 219.508.891,- Kč
Celkové výdaje: 235.620.731,27 Kč
Rozpočtová bilance: - 16.111.840,27 Kč
Financování celkem: 3.710.917,- Kč
b) závazné ukazatele rozpočtu takto:
Výdaje:
Běžné výdaje: Příspěvkové organizace – příspěvky celkem: 17.740.000,- Kč
z toho: MŠ Dukelská Přeštice: 1.450.000,- Kč
MŠ Gagarinova Přeštice: 1.050.000,- Kč
ZŠ J. Hlávky Přeštice: 8.100.000,- Kč
ZŠ a MŠ Skočice: 900.000,- Kč
ZUŠ Přeštice: 1.100.000,- Kč
KKC Přeštice: 4.100.000,- Kč
SVČ Slunečnice Přeštice: 1.040.000,- Kč
Dotace spolkům (program) 2.000.000,- Kč
Kapitálové výdaje:
Příspěvkové organizace – KKC Přeštice – investiční příspěvek (digitalizace kina): 980.000,- Kč
13. střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 – 2022
14. Koncepci hospodaření s nemovitým majetkem města v létech 2018 až 2024
15. upravená Pravidla ZM č. 1/2017 pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu města Přeštice včetně žádosti a obsahu veřejnoprávní smlouvy
16. Pravidla ZM č. 2/2017, kterými se stanoví výše odměn neuvolněných členů ZM, výborů ZM
a komisí RM a paušální náhrada ušlého výdělku od 1. 1. 2018
17. poskytování příspěvků ze sociálního fondu uvolněným i neuvolněným zastupitelům v souladu
s § 84 odst. 2 písm. o) za podmínek a ve výši poskytované zaměstnancům města podle Pravidel
pro čerpání sociálního fondu
18. OZV č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a ponechává tím výši místního poplatku dle čl. 4
přiložené OZV č. 3/2017 pro rok 2018
19. OZV č. 4/2017 o místním poplatku z ubytovací kapacity s platností od 1.1.2018
20. poskytnutí dotace Plzeňskému kraji ve výši 128.168,04 Kč na provoz spojů 13 a 16 linky
450667 na dopravu dětí z místní části Zastávka do školy do Přeštic a zpět v roce 2017
21. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na provoz spojů 13 a 16 linky
450667 na dopravu dětí z místní části Zastávka do školy do Přeštic a zpět v roce 2017
s Plzeňským krajem, IČ: 70890366, se sídlem Škroupova 18, Plzeň
22. poskytnutí individuální účelové investiční peněžní dotace ve výši 1,7 mil. Kč Tělovýchovné
jednotě Přeštice z.s. na úhradu závazků z projektu „Rekonstrukce fotbalového areálu – ME
U17“ z rozpočtu města Přeštice v roce 2017.
23. uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 36/2017 o poskytnutí individuální účelové peněžní dotace
ve výši 1,7 mil. Kč na projekt „Rekonstrukce fotbalového areálu pro ME U17 v roce 2017“
s Tělovýchovnou jednotou Přeštice z. s., IČ: 00478300, se sídlem Tř. 1. máje 1094 Přeštice za
podmínek sjednaných v článku V., odst. 4. této smlouvy

C/bere na vědomí
1.

zprávu o činnosti RM od posledního zasedání ZM

2.

zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2017 ze dne 27.11.2017

3.

zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2017 ze dne 5.12.2017

D/ruší
1.

usnesení č. B/6 ze dne 15. 12. 2016 z důvodu odstoupení města od budoucí smlouvy kupní pro
nesplnění smluvní podmínky zaplacení kupní ceny kupujícím ve sjednaném termínu

2. Pravidla ZM č. 3/2016, kterými se stanoví program pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města Přeštice a jeho věcné, časové a finanční podmínky
vydaná na základě usnesení ZM č. B/9. ze dne 15. 12. 2016

E/vyhlašuje
1.

program pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, který se řídí Pravidly ZM
č. 1/2017

F/zamítá
1.

žádost pana N. K. o prominutí poplatků z prodlení ve věci rozsudku OS PJ z 3. 3. 2006, č. j. 9
C 228/2004-91

G/ukládá
1. RM předložit návrh Pravidel ZM pro prodej bytů na nejbližším zasedání ZM, svolaném
v řádném termínu.

Mgr. Karel Naxera v.r.
starosta

Marek Krivda v.r.
místostarosta

