USNESENÍ
z 94. jednání Rady města Přeštice konaného dne 18.12.2017 v kanceláři starosty MěÚ Přeštice
Rada města:
I. s c h v a l u j e
697/2017 - podání ţádosti o finanční podporu na projekt „Přeštice- přestupní uzel“ v rámci celostátní 50.
výzvy „Udrţitelná doprava – integrované projekty ITI“ - aktivity „Výstavba a modernizace přestupních
terminálů“ a 15. výzvy ITI Plzeňské metropolitní oblasti „Vybudování a modernizace přestupních uzlů a
terminálů“. (94/s/1)
698/2017 – uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti kanalizačního vedení na pozemku p. č. 335/4 v k. ú. Přeštice, nově odděleném dle geometrického plánu J. Blaţka č. 2386-167/2017 od
pozemku p. č. 335/2 s budoucím vlastníkem Josefem Brokešem ml., trvale bytem Revoluční 479, Přeštice. (94/T/8)
699/2017 – uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti vedení inţenýrské sítě – plynovodní přípojky na pozemku p. č. 1486/2 v k. ú. Ţerovice se spol. GasNet s. r. o., IČ 27295567, Ústí nad Labem, zastoupenou
spol. GridServices, s. r. o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, za jednorázovou
náhradu ve výši 183,- Kč včetně DPH. (94/T/9)
700/2017 – uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti vedení inţenýrské sítě – kanalizační stoky „D“ na
pozemku p. č. 1517/1 v k. ú. Ţerovice ve prospěch města se Správou a údrţbou silnic Plzeňského kraje,
p. o., IČO 72053119, Škroupova 18, 306 13 Plzeň za jednorázovou náhradu ve výši 3.900,- Kč + DPH.
(94/T/10)
701/2017 – uzavření smlouvy o zřízení bezúplatné sluţebnosti vedení inţenýrské sítě ve prospěch města
na pozemku p. č. 475/23 v k. ú. Přeštice s xxxxx a xxxxx, , obě bytem xxxxx, Přeštice. (94/T/11)
702/2017 – na základě usnesení ZM č. B/3 ze dne 7. 8. 2014 uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemků p. č. st. 2949, zastavěná plocha, o výměře 24 m2 a p. č. 252/70, ostatní plocha, o výměře 95 m2 spol.
GasNet, s. r. o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem zastoupené spol.
GridServices, s. r. o., IČO 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno za cenu 71 995,Kč vč. DPH. (94/T/13)
703/2017 – na základě usnesení ZM č. B/3 ze dne 5. 10. 2017 uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku p. č. 208/247, orná půda o výměře 2392 m2 spol. ArealityCZ development s. r. o., IČO
04535898, se sídlem Sedláčkova 209/16, Plzeň za cenu 4 486 196 ,- Kč vč. DPH ve znění navrţeném
právním zástupcem města. (94/T/14)
704/2017 – Pravidla RM č. 5/2017 pro rozúčtování nákladů na energie a sluţby spojené s uţíváním bytů v majetku města. (94/T/18)
705/2017 – v působnosti jediného společníka společnosti při výkonu působnosti valné hromady spol.
B+T Přeštice s.r.o., Masarykovo nám. 107, Přeštice, IČ 03808190, výsledek hospodaření spol. B+T
Přeštice s.r.o. za rok 2016. (94/T/19)
706/2017 – v působnosti jediného společníka společnosti při výkonu působnosti valné hromady spol.
B+T Přeštice s.r.o., Masarykovo nám. 107, Přeštice, IČ 03808190, zisk za rok 2016 ve výši 279 110,51
Kč. Zisk bude pouţit na úhradu ztráty minulých let. (94/T/19)
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707/2017 - uzavření smlouvy o dílo na vypracování "Studie proveditelnosti projektu „Přeštice přestupní uzel" a ţádosti o finanční podporu projektu "Přeštice - přestupní uzel" s Regionální
rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s.. se sídlem Riegrova 1, 301 11 Plzeň, IČ: 25245091 za
celkovou cenu 187 550,- Kč vč. DPH. (94/s/1)
708/2017 - uzavření smlouvy o právu umístění a provedení stavby „Přeštice-přestupní uzel“
čj.59482/2017-RSM mezi městem Přeštice a podnikem České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeţí L.
Svobody 1222, PSČ 110 15, IČ.: 709 94 226. (94/s/1)
709/2017 - přijetí věcného daru v hodnotě 34.619,21 Kč vč. DPH od společnosti LASSELSBERGER,
s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jiţní Předměstí, IČ: 25238078. (94/s/4)
710/2017 - uzavření darovací smlouvy se společností LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320
00 Plzeň – Jiţní Předměstí, IČ: 25238078, na poskytnutí věcného daru v hodnotě 34.619,21 Kč vč.
DPH. (94/s/4)
711/2017 - uzavření smlouvy o dílo – provedení servisních prací se společností EL-SIGNÁL spol.s r.o.,
Plzeň, Lindauerova 90/8, IČ: 49786911 na provádění předepsané údrţby a servisu technických zařízení
zabezpečovacích systémů objektů v majetku města Přeštice. (94/m/1)
712/2017 - uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.11.2017 se společností Silnice Horšovský
Týn a.s., Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, IČ: 453 59 164. (94/m/2)
713/2017 - Řád veřejného pohřebiště v předloţeném znění a pověřuje FO jeho zasláním k odsouhlasení
Krajským úřadem Plzeňského kraje. (94/T/1)
714/2017 – uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru slouţícího k podnikání, která byla
uzavřena dne 2. 1. 2016 s MUDr. Annou Urbanovou, IČ 49181386, Masarykovo nám. 311, 334 01
Přeštice. (94/T/1)
715/2017 – slevu na nájemném ve výši měsíčního nájemného MUDr. Anně Urbanové, IČ 49181386,
Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice, z důvodu omezení provozu v době provádění stavebních úprav
budovy.(94/T/1)
716/2017 - vyřazení zcela opotřebovaného majetku města u org. 7235 – město Přeštice v celkové výši
380.569,- Kč na účtu 028 0100 se zůstatkovou účetní cenou 0 Kč. (94/T/4)
717/2017 - rozpočtové opatření č. 28/2017. (94/T/5)
718/2017 - rozpis schváleného rozpočtu na rok 2018. (94/T/6)
719/2017 - způsob vyúčtování energií v DPS za rok 2017 dle návrhu HO. (94/T/7)
720/2017 - uzavírání dohod o stanovení poplatku z ubytovací kapacity v aktualizovaném znění.
(94/T/17)
II. b e r e n a v ě d o m í
721/2017 - ţádost SBD Plzeň-jih se sídlem v Přešticích, Hlávkova 23, 334 01 Přeštice, o finanční spoluúčast města na nákladech za opravu hydroizolace domu č.p. 1061, Rybova. (94/s/3)
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III. d o p o r u č u j e Z M
722/2017 - schválit koupi pozemku p. č. 1444/2 o výměře 20 m2 v k. ú. Přeštice od xxxxx, xxxxx, Plzeň
za cenu 120,- Kč/m2. (94/T/12)
IV. u k l á d á
723/2017 - B+T zpracovat návrh vnitřní směrnice pro rozúčtování energií v DPS pro rok 2018 v souladu
s vyhláškou 269/2015 Sb.) v termínu do 22.12.2017 (94/T/7)
V. z a m í t á
724/2017 - ţádost o finanční příspěvek Domovu Plzeňská hospicová péče, z.u., Jiţní Svahy 811, 330 27
Vejprnice. (94/s/2)
VI. r u š í
725/2017 - usnesení 90. RM ze dne 23.10.2017 č. 572/2017 z důvodu duplicity s usnesením z 88. RM ze
dne 9.10.2017 č. 532/2017. (94/s/5)

Mgr. Karel Naxera v.r.
starosta

Marek Krivda v.r.
místostarosta
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