ZÁPIS
z 21. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 14.12.2017
ve velkém sále Kulturního komunitního centra Přeštice, Masarykovo nám.
1. Zahájení v 17.19 hodin
Přítomno:
13 členů ZM (viz prezenční listina)
Omluven:
MUDr. Richard Hájek, Mgr. Vladimír Frouz
Neomluven: 0
Zasedání ZM zahájil v 17.19 hodin a po celou dobu řídil starosta Města Přeštice Mgr. Karel Naxera.
Konstatoval, ţe zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelé: Zdeňka Alblová, Romana Kravcová
Ověřovatelé zápisu: doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D., Josef Falout
Návrhová komise: Ing. Petr Walta, Jiří Hlavín, Jiří Lucák
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Walta, Jiří Hlavín, Jiří Lucák
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdrţel hlasování
Usnesení bylo přijato.

2.

Schválení programu zasedání ZM

Starosta přečetl program 21. ZM:
1. Zahájení (určení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu, jmenování návrhové komise)
2. Schválení programu zasedání
3. Zprávy o činnosti
3.1 Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM
3.2 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za r. 2017, Plán činnosti Kontrolního výboru na r. 2018
3.3 Zpráva o činnosti Finančního výboru za r. 2017, Plán činnosti Finančního výboru na r. 2018
4. Hospodaření s majetkem města
4.1 Bezúplatný převod pozemku p.č.1298/5 v k.ú. Přeštice
4.2 Prodej části pozemku p. č. 335/2 v k. ú. Přeštice
4.3 Prodej pozemků p. č. 331/7 a p č. st. 1529 v k. ú. Přeštice
4.4 Prodej pozemku p. č. 238/7 v k. ú. Přeštice
4.5 Smlouva o budoucí smlouvě kupní na pozemky v průmyslové zóně města společnosti
Accolade, s.r.o.
4.6 Prodej bytů v bytových domech ve vlastnictví města Přeštice
5. Rozpočty a plány města
5.1 Aktualizace akčního plánu SRP
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5.2 Rozpočtové opatření č. 27/2017
5.3 Rozpočet na r. 2018
5.4 Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 – 2022
5.5 Koncepce hospodaření s nemovitým majetkem města
6. Pravidla ZM, OZV
6.1 Pravidla ZM č. 1/2017 pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Přeštice včetně
ţádosti a obsahu veřejnoprávní smlouvy
6.2 Pravidla ZM č. 2/2017 – Odměňování neuvolněných členů ZM, výborů a komisí od 1. 1. 2018
6.3 OZV č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění,
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů
6.4 OZV č. 4/2017 o místním poplatku z ubytovací kapacity
7. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji a 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
8. Žádost TJ Přeštice z. s. o poskytnutí individuální účelové investiční peněžní dotace ve výši 1,7
mil. Kč na projekt „Rekonstrukce fotbalového areálu – ME U17“ z rozpočtu města Přeštice
na rok 2017
9. Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-jih
9.1 Volba paní V. B., bytem Přeštice, přísedící Okresního soudu Plzeň-jih na volební období
2018 aţ 2022
9.2 Volba paní P.L., bytem Přeštice, přísedící Okresního soudu Plzeň-jih na volební období
2018 aţ 2022
10. 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
11. Diskuse, informace
- návrh ceny pro vodné a stočné rok 2018 – ČEVAK a.s.
12. Kontrola přijatých usnesení
13. Závěr
V diskuzi nikdo nevystoupil.
Starosta dal hlasovat o programu 21. ZM:
ZM schvaluje program 21. zasedání Zastupitelstva města Přeštice.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo hlasování
Usnesení bylo přijato.

3.

Zprávy o činnosti
3.1 Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM
Předkladatel: starosta

Starosta přednesl zprávu o činnosti rady města za mezidobí – viz příloha.
V diskuzi nikdo nevystoupil.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM za mezidobí.
2

Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdrţel hlasování
Usnesení bylo přijato.

3.2

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za r. 2017, Plán činnosti Kontrolního výboru
na r. 2018
Předkladatel: Josef Falout, předseda KV

Váţení zastupitelé,
dovolte mi, abych Vás, zastupitele a veřejnost, seznámil s prací KV za rok 2017.
Členové kontrolního výboru se v průběhu roku 2017 sešli celkem na 5 schůzkách. Některé z těchto
schůzek byly věnovány mimo jiné dvěma podnětům zastupitele pana Ing. Petra Walty.
V ţádosti ze dne 16.1.2017 navrhovatel ţádal Kontrolní výbor o „ Přehodnocení a opravu zápisu KV “
a dále ţádost o „Provedení kontroly“. Ţádost se týkala zejména problematiky pronájmu prostor na
Masarykovo nám. 311., kterému se KV v minulosti jiţ dvakrát věnoval a to dne 14.10. 2016 a 27.10.
2016)
Odpověď KV byla předkladateli odeslála ve stanovené lhůtě dané zákonem.
V obou případech obsahovala odpověď mimo jiné závěr, kde KV v souladu s § 119 odst. 4) zákona č.
128/2000 Sb o obcích v rámci navrhovaných opatření navrhl ZM zadat v případě nejasností posouzení
právní stránky věci právníkovi města.
Členové KV se mimo to věnovali povinnostem, které jim ukládá zákon o obcích a to zejména kontrolou
usnesení RM a ZM.
Celkem se seznámili s 32. zápisy a usneseními RM a 5. usneseními ZM. V některých případech
upozornili na chyby v usnesení, případně kladli doplňující dotazy ke sporným rozhodnutím RM či ZM.
KV se v průběhu roku mimo jiné zajímali o rekonstrukci fotbalového stadionu a pozdější situaci v TJ
po anulování dotací na tyto rekonstrukce. KV vytýká TJ absenci jakékoliv propagace města při ME
U17 (městský prapor, znak,...) a to i přesto, ţe město na tuto rekonstrukci poskytovalo finanční
prosředky...
Mimo jiné se v roce 2017 členové zúčastnili několika kontrolních prohlídek rekonstruovaných prostor
restaurace s minipivovarem na náměstí.
Na základě podnětů od občanů KV dále upozorňoval některé odbory města, které mají na starost péči o
zeleň nebo úklid, na sjednání nápravy.
Na základě doporučení KV byl konečně po mnoha letech nečinnosti vypracován plán dohledu nad
končícími záručními dobami převzatých stavebních zakázek.
I přes to, ţe ne vţdy Kontrolní výbor dostal na své dotazy včasné odpovědi, děkuje všem osloveným za
vstřícný přístup.

V diskuzi vystoupil:
Ing. Walta: upozornil na potřebu včasného zasílání materiálů do ZM.

Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2018
Předkladatel: Josef Falout, předseda KV
Kontrolní výbor předkládá na zasedání zastupitelstva plán činnosti na rok 2018 ke schválení.
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Kontrolní výbor se dohodl, ţe i nadále bude zasedat na svých jednáních dle potřeby.
Plán kontrolního výboru na rok 2018
1. Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva - průběţně dle potřeby
2. Kontrola dodrţování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem v rámci
samostatné působnosti - průběţně
3. Ostatní činnosti vyplývající z § 119 odst.3, zák. 128/2000 Sb. – průběţně
4. Průběţné plnění úkolů a kontrola usnesení vyplývající z kontrolní činnosti KV za rok 2017 2018.
Podklady pro jednání kontrolního výboru:
Kontrolní výbor pro svoji činnost vyplývající se zákona i nadále poţaduje zasílání elektronickou formou
tyto dokumenty :
- usnesení z jednání rady
- usnesení zastupitelstva – doposud plněno
- zápisy/výstupy z porad samosprávného vedení města
- dle poţadavků usnesení z jednání finančního výboru a dalších zřízených komisí v rámci
samostatné působnosti
Starosta dal hlasovat o návrzích usnesení najednou:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2017 ze dne 27.11.2017.
ZM schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdrţel hlasování
Usnesení byla přijata.

3.3

Zpráva o činnosti Finančního výboru za r. 2017, Plán činnosti Finančního výboru
na r. 2018
Předkladatel: Jana Tykvartová, předsedkyně FV
Zpráva o činnosti Finančního výboru za r. 2017

V době od 1.1.2017 – 31.12.2017 se řádná jednání Finančního výboru konala celkem osmkrát. Za toto
období Finanční výbor vykázal celkem 8 omluvených absencí, 0 neomluvených absencí a přijal 2 hosty.
Mezi hlavní body programu činnosti patřily:
- kontroly příspěvkových organizací a organizačních sloţek
Města Přeštice
- kontrola průběţného plnění rozpočtu Města Přeštice
Došlo k rozdělení kompetencí jednotlivých členů Finančního výboru, které byly uplatňovány při
kontrolní činnosti. Finanční výbor hodnotil průběh a výsledky kontrol hospodaření provedených
jednotlivými členy Finančního výboru v příspěvkových organizacích a organizačních sloţkách
zřizovaných Městem Přeštice. Finanční výbor konstatoval, ţe kontroly proběhly a zápisy jsou buď
jiţ předány do sekretariátu starosty, případně budou dodány, nejpozději však do 22.12.2017.
Členové Finančního výboru se shodli na vyţádání časového harmonogramu schvalování rozpočtu od
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paní rozpočtářky Sylvie Uzlové. Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu Města schválit „Návrh
rozpočtu na rok 2018 po 18. rozpočtovém opatření + přílohy, kdy Finanční výbor s předstihem zaslal
dotazované poloţky k předběţnému projednání.
Finanční výbor při jakémkoli vyţádání materiálů, podkladů a případných smluv děkuje za vstřícnost a
rychlost při jednání Finančnímu odboru.
V Přešticích dne 5.12.2017
V diskuzi nikdo nevystoupil.

3.3

Plán činnost Finančního výboru na rok 2018
Předkladatel: Jana Tykvartová, předsedkyně FV

1) FV Města Přeštice se bude v roce 2018 scházet na svých jednáních v pravidelných měsíčních
intervalech.
2) FV bude v roce 2018 kontrolovat příspěvkové organizace a organizační sloţky Města Přeštice. V
jednotlivých případech bude posuzovat, zda-li došlo od poslední kontroly FV k doporučovaným
změnám.
3) FV se bude podílet na přípravě rozpočtu Města Přeštice a přípravě rozpočtového výhledu na
další období.
4) FV bude průběţně sledovat hospodaření Města Přeštice a zaujímat stanoviska k jednotlivým RO
a ÚR.
5) FV bude sledovat správu městského majetku a nakládání s ním.
6) FV bude hledat a posuzovat návrhy vedoucí k moţným úsporám
v hospodaření Města Přeštice.
V diskuzi nikdo nevystoupil.
Starosta dal hlasovat o návrzích usnesení najednou:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru za rok 2017 ze dne 5.12.2017.
ZM schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2018.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdrţel hlasování
Usnesení byla přijata.

4.

Hospodaření s majetkem města
4.1

Bezúplatný převod pozemku p.č.1298/5 v k.ú. Přeštice

Předkladatel: místostarosta Marek Krivda
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Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ) vybuduje v příštím roce polní cestu HPC 2 vedoucí od ulice
V Háječku aţ do Dolní Lukavice jako opatření vzešlé z KoPÚ. Poté dojde k situaci, kdy asfaltová
komunikace v intravilánu končí kousek za hřištěm ZŠ, zbytek ulice V Háječku je v provedení
zpevněného kameniva (cca 350m) a na tento úsek bude navazovat luxusní, asfaltová polní cesta HPC 2.
Nehledě na obyvatele ulice V Háječku, kteří se na město pravidelně obracejí se ţádostmi o opravy ulice
jiţ řadu let, budeme jistě pod daleko větším tlakem veřejnosti, nárokující propojení asfaltových
komunikací. Je totiţ velmi pravděpodobné, ţe se z této polní cesty stane velmi oblíbená vycházková a
vyjíţďková trasa.
Z těchto důvodů připravujeme dobudování asfaltového povrchu ve zmíněném úseku jiţ na příští rok,
ideálně v návaznosti na výstavbu polní cesty HPC 2. Většina této komunikace však vede po pozemku
p.č. 1298/5 ve vlastnictví SPÚ. Ing. Milan Havlíček se zástupci SPÚ předjednal bezúplatný převod
tohoto pozemku do majetku města, coţ tímto předkládáme ZM ke schválení. Před výstavbou povrchu
komunikace bude v trase poloţeno prodlouţení vodovodního řadu a řadu tlakové kanalizace, které
obslouţí zdejší rezidenty s moţností dalšího vedení vodovodního řadu směrem na Stříţov.
Dalším krokem bude koupě části pozemku p.č. 1198/1 ve vlastnictví manţelů Páníkových, který rovněţ
leţí pod uvedenou komunikací. V přiloţené situaci je to pozemek zhruba trojúhelníkového tvaru, leţící
mezi pozemkem SPÚ a pozemkem města Přeštice. Koupě tohoto pozemku je v této chvíli rozjednaná a
její schválení bude předloţeno na některém budoucím zasedání ZM.
RM na svém 90. zasedání v usnesení č. 580/2017 doporučila ZM schválit bezúplatný převod pozemku
p.č.1298/5 v k.ú. Přeštice od Státního pozemkového úřadu.
Vliv na rozpočet:

Bez vlivu

V diskuzi vystoupil:
Ing. Walta: upozornění na rozdílné číslo v mapových podkladech.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1298/5 v k.ú. Přeštice od současného vlastníka,
Státního pozemkového úřadu.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdrţel hlasování
Usnesení bylo přijato.
Příloha:
Situace širších vztahů

4.2

Prodej části pozemku p. č. 335/2 v k. ú. Přeštice
Předkladatel: starosta Mgr. Karel Naxera

Na ţádost pana xxxxx o koupi části pozemku p. č. 335/2 v k. ú. Přeštice schválila rada města usnesením
č. 513/2017 ze dne 25. 9. 2017 zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 335/2, ostatní plocha, o
výměře cca 11 m2 v k. ú. Přeštice, za min. cenu 100,- Kč/m2 vlastníkům přímo sousedícího pozemku.
Záměr byl zveřejněn, ve stanovené lhůtě se jiný zájemce nepřihlásil.
Rada města svým usnesením č. 611/2017 ze dne 6. 11. 2017 doporučuje ZM schválit prodej tohoto
pozemku do vlastnictví xxxxx ml., trvale bytem xxxxx, Přeštice za cenu 100,- Kč/m2.
Souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku byl udělen pod č. jednacím PR-KS-MIM/26895/2017 ze
dne 23. 10. 2017.
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Prodávaná část pozemku byla zaměřena geometrickým plánem p. J. Blaţka č. 2386-167/2017 s novým
parc. č. 335/4 o výměře 13 m2.
Cena celkem činí 1300,- Kč, plnění je osvobozeno od DPH.
Uzavření kupní smlouvy bude podmíněno uzavřením smlouvy o budoucím zřízení sluţebnosti vedení
městské kanalizace, která vede pod prodávanou částí pozemku v délce cca 2,7 m.
Vliv na rozpočet:

V rozpočtu obsaţeno

V diskuzi nikdo nevystoupil.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 335/4, ostatní plocha, o výměře 13 m 2, v k. ú. Přeštice, odděleného
geometrickým plánem J. Blažka č. 2386-167/2017 od pozemku p. č. 335/2 v k. ú. Přeštice, panu xxxxx
ml., trvale bytem xxxxx, Přeštice za cenu 1300,- Kč bez DPH.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdrţel hlasování
Usnesení bylo přijato.
Příloha:
CES 1 Kupní smlouva
CES 2 Geometrický plán
CES 3 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti

4.3

Prodej pozemků p. č. 331/7 a p č. st. 1529 v k. ú. Přeštice
Předkladatel: místostarosta Marek Krivda

Na základě usnesení ZM č. B/6 ze dne 15. 12. 2016, kterým byl schválen prodej pozemku p. č. xxxxx,
xxxxx, Plzeň schválila rada města na ţádost kupujícího uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní
(usn. č. 268/2017 ze dne 15. 5. 2017. V této smlouvě se smluvní strany zavázaly nejpozději do 30. 11.
2017 uzavřít kupní smlouvu za podmínky, ţe kupní cena ve výši 464 400,- Kč bude kupujícím uhrazena
nejpozději do 31. 10. 2017. Tuto podmínku kupující nesplnil, rada města tedy schválila usn. č. 612/2017
ze dne 6. 11. 2017 odstoupení města od budoucí smlouvy kupní.
Druhým zájemcem o předmětné pozemky byl pan xxxxx, xxxxx, Přeštice. Jeho ţádost byla podána dne
10. 10. 2016 s nabídkovou cenou 551,- Kč/m2 (minimální nabídková cena byla 500,- Kč/m2). Pozemek
by vyuţíval k parkování nákladního automobilu a k uskladnění prázdných kontejnerů.
Výměra pozemků celkem je 774 m2, cena celkem by činila 426 474,- Kč bez DPH (osvobozeno).
Rada města projednala moţnosti dalšího postupu dne 4. 12. 2017 a doporučuje ZM schválit prodej
pozemku p. Ladislavu Hruškovi za jím nabídnutou cenu 551,- Kč/m2.
Vliv na rozpočet:

v rozpočtu obsaţeno

V diskuzi vystoupil:
Mgr. Kmoch, místostarosta, pí Česáková, p. Majer, občan, starosta, doc. Ing. Horejc: upozornění na
chybné údaje v předložené smlouvě a na absenci jednání s druhou smluvní stranou; objasnění postupu
ze strany města.
Starosta dal hlasovat o návrzích usnesení najednou:
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ZM ruší 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.
ZM schvaluje 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 xxxxx, bytem xxxxx, Přeštice
za cenu 426 474,- Kč bez DPH.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdrţel hlasování
Usnesení byla přijata.
Příloha:
CES 2.1 Nabídka – Hruška
CES 2.2 Návrh kupní smlouvy
4.4 Prodej pozemku p. č. 238/7 v k. ú. Přeštice
Předkladatel: starosta Mgr. Karel Naxera
Na základě usnesení ZM č. B/12 ze dne 22. 6. 2017, kterým byl schválen záměr prodej pozemku p. č.
238/7 o výměře 2761 m2 v k. ú. Přeštice, druh pozemku orná půda, byl záměr opakovaně zveřejněn,
naposledy od 25. 10. 2017 do 30. 11. 2017. O koupi pozemku do podílového spoluvlastnictví projevili
zájem pánové xxxxx, bytem xxxxx, Rokycany a xxxxx, xxxxx, Plzeň. Podmínky záměru splňují,
vyhlášenou kupní cenu akceptovali s tím, ţe ji povaţují za cenu bez DPH.
Před ukončením lhůty pro zveřejnění následně zaslal xxxxx další nabídku, a to jako jednatel společnosti
FZ trade s. r. o., IČ 066 39 941, se sídlem Hradební 134, 337 01 Rokycany. Tato nabídka akceptuje
vyhlášenou kupní cenu bez DPH, je tedy pro město výhodnější. Záměr budoucího vyuţití (v obou
nabídkách shodný) je uveden v příloze.
Kupní cena pozemku 1170,- Kč/m2, tj. celkem 3 230 370,- Kč bez DPH, 3 908 748,- Kč vč. DPH.
RM projednala zaslané nabídky dne 4. 12. 2017 a doporučuje ZM schválit prodej pozemku společnosti
FZ trade s. r. o.
Vliv na rozpočet:

V rozpočtu obsaţeno

V diskuzi vystoupil:
Mgr. Kmoch, Ing. Walta, pí Česáková: diskuze nad přesným účelem koupě daného pozemku podmínek
výstavby a chybějícího předkupního práva ze strany města; předložené KS mají pouze informativní
charakter pro možnost vyhrazení si ZM podmínek ze strany města.
Mgr. Kmoch: navrhl ZM přijmout usnesení, týkající se předkládaných textů smluv ohledně nákupu a
prodeje nemovitého majetku. Znění bude upřesněno a předloženo v průběhu ZM.
Pí Česáková podala protinávrh usnesení: ZM schvaluje 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.
Starosta dal hlasovat o protinávrhu usnesení pí Česákové:
ZM schvaluje 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.
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Hlasování:
10 pro, 2 proti, 1 se zdrţel hlasování
Usnesení bylo přijato.

4.5

Smlouva o budoucí smlouvě kupní na pozemky v průmyslové zóně města společnosti
Accolade, s.r.o.
Předkladatel: starosta Mgr. Karel Naxera

ZM schválilo na svém 20. zasedání dne 5.10.2017 pod usnesením č.B/5 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 450,- Kč/m2 bez DPH.
ZM si dále vyhradilo pod usnesením č.E/1 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.
Předloţeno ZM návrh znění smlouvy o budoucí smlouvě kupní (dále jen SoBSK) se společností
Accolade, s.r.o. Tento návrh byl dojednán za účasti starosty a právníka města.
Společnost Accolade, s.r.o. předloţila také zájmový dopis, kde popisuje svůj záměr a přikládá
vizualizaci budoucího řešení ve dvou moţných variantách.
Návrh SoBSK obsahuje kromě nevratného rezervačního poplatku (150.000.- ročně) také náhradu ztráty
příjmu z pachtovních smluv, které budou muset být vypovězeny s dostatečným předstihem před
zahájením výstavby. Budoucí kupující se dále nad rámec Územního plánu města Přeštice zavazuje, ţe
bude výstavbu realizovat pouze tehdy, kdyţ bude v rámci zjišťovacího řízení učiněn závěr, ţe záměr
projektu nemá významný vliv na ţivotní prostředí a veřejné zdraví a nebude dále posuzován dle zákona
č. 100/2001 Sb.
Rada města projednala návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní na svém 93. jednání dne 4.12.2017 a
doporučila ZM schválit znění této smlouvy.
Vliv na rozpočet:

Příjem rozpočtů budoucích let ve výši 30.951.000,- Kč, přičemţ bude v případě
uzavření této SoBSK vyplácen nevratný rezervační poplatek 150.000.- Kč za
kaţdý kalendářní rok, počínaje rokem 2018

V diskuzi vystoupil:
Mgr. Kmoch, Ing. Walta, p. Hlavín, občanka: opětovný návrh na předkládání smlouvy s podmínkou
upřesnění záměru nakládání s pozemky. Upozornění na nízkou míru nezaměstnanosti v regionu,
nedostatek ubytovacích kapacit pro nové pracovníky, chybějící obchvat města.
Starosta, místostarosta: developer je vázán 4 roky (150 tis. Kč/rok) na přípravu a realizaci projektu.
Vše je v souladu s územním plánem města.
Starosta podal návrh na ukončení diskuze k tomuto bodu.
Starosta dal hlasovat o ukončení diskuze k tomuto bodu:
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 2 se zdrţeli hlasování
Diskuze byla ukončena.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM schvaluje 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.
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Hlasování:
10 pro, 3 proti, 0 se zdrţel hlasování
Usnesení bylo přijato.
Příloha:
Zájmový dopis včetně přílohy
Návrh znění smlouvy o budoucí smlouvě kupní

4.6 Prodej bytů v bytových domech ve vlastnictví města Přeštice
Předkladatel: Jaroslav Majer
Z návrhu koncepce hospodaření s městským majetkem, návrhu rozpočtu na rok 2018 a střednědobého
výhledu rozpočtu vyplývá záměr města prodat bytové domy a byty s výjimkou bytů zvláštního určení a
bytů vytipovaných pro sociální účely.
K prodeji budou byty v jednotlivých domech nabízeny po zpracování znaleckých posudků v tomto
pořadí:
1. Husova 964 - 965, 966 - 967 - nabídka 2018, předpokládaný postupný prodej 52 bytů
2018 – 2020
2. Dukelská 782 – nabídka i předpokládaný prodej 1 bytu - 2018
3. 5. května 1076 -1077 – nabídka 2019, předpokládaný postupný prodej 24 bytů 2019 – 2020
4. Kollárova 924 – 925 – nabídka 2019, předpokládaný postupný prodej 32 bytů 2019 - 2021
5. Slovenská 1148 – 1149, 1150 - 1151 – nabídka 2020, předpokládaný postupný prodej 36
bytů 2020 - 2021
Návrh Pravidel ZM pro prodej bytů bude předloţen zastupitelstvu města na zasedání v březnu 2018.
Vliv na rozpočet:

V návrhu rozpočtu i SVR obsaţeno

V diskuzi vystoupil:
Ing. Walta, starosta, pí Česáková, Mgr. Fornouz, p., Hlavín, Mgr. Kmoch: nutnost schválení Pravidel
ZM pro prodej bytů na nejbližším zasedání ZM; jednání s nájemníky bytů; vliv na rozpočet města;
návrh koncepce hospodaření s majetkem města. Bylo navrženo nové usnesení ve znění: ZM ukládá RM
předložit návrh Pravidel ZM pro prodej bytů na nejbližším zasedání ZM, svolaném v řádném termínu.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM schvaluje rozsah a etapizaci prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví města v létech 2018 2021.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 2 se zdrţeli hlasování
Usnesení bylo přijato.
ZM ukládá RM předložit návrh Pravidel ZM pro prodej bytů na nejbližším zasedání ZM, svolaném
v řádném termínu.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 se zdrţel hlasování
Usnesení bylo přijato.
Příloha:
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Starosta vyhlásil přestávku v 19.14 hod. Zasedání ZM pokračovalo v 19.36 hodin.

5.

Rozpočty a plány města
5.1 Aktualizace akčního plánu SRP
Předkladatel: starosta Mgr. Karel Naxera

Předkládáme ZM ke schválení návrh první aktualizace Akčního plánu, součásti Strategického
rozvojového plánu města Přeštice na léta 2018 – 2024 (SRP). Aktualizace byla provedena v souladu se
záměrem tvorby ţivého, tedy pravidelně aktualizovaného SRP.
První aktualizace byla provedena v souvislosti se zpracováním návrhu rozpočtu na rok 2018 a návrhu
střednědobého rozpočtového výhledu na léta 2019 -2022.
RM projednala návrh aktualizace Akčního plánu SRP na svých jednáních 23. 10. a 6. 11. 2017 a
usnesením č. 642/2017 ze dne 20. 11. 2017 doporučila ZM aktualizaci schválit.
Vliv na rozpočet:

V souladu s návrhem rozpočtu 2018

V diskuzi vystoupil:
Ing. Walta, starosta, pí Česáková: upřesnění některých položek např. parkoviště v lokalitě Na
Chmelnicích, lávka nad jezem.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM schvaluje aktualizovaný Akční plán Strategického rozvojového plánu města Přeštice na léta 2018
– 2024.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdrţeli hlasování
Usnesení bylo přijato.
Příloha:
S 5.1.1 Aktualizovaný akční plán

5.2

Rozpočtové opatření č. 27/2017
Předkladatel: tajemník Bc. Ondřej Kokoška

V rozpočtovém opatření č. 27/2017 je upraveno plánované přijetí úvěru na financování investičních akcí
Rybova 287 a Hlávkova 22. Částka po úpravě odpovídá skutečné výši přijaté v r. 2017, další čerpání
úvěru je plánováno aţ v r. 2018 na rekonstrukci objektu Rybova 287.
V rámci výdajové části jsou po dohodě na projektové poradě dne 27. 11. 2017 z rozpočtu vyvázány
částky, které jiţ v letošním roce nebudou čerpány. Vzhledem k jejich výši není moţné toto sníţení
zařadit do rozpočtového opatření ke schválení RM. Ta je v souladu s VS č. 4/2015 oprávněna sniţovat
výdaje do výše 5 mil. Kč v jednotlivém případě.
RM na svém 93. jednání dne 4. 12. 2017 doporučila ZM rozpočtové opatření č. 27/2017 schválit.
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Vliv na rozpočet:

Rozpočtově přebytkové

V diskuzi vystoupil:
Ing. Walta, starosta: důvod přesunutí nezkolaudované komunikace do příštího roku.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2017.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdrţeli hlasování
Usnesení bylo přijato.
Příloha:
Rozpočtové opatření č. 27/2017

5.3

Rozpočet na r. 2018
Předkladatel: starosta Mgr. Karel Naxera

V souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá FO k
projednání návrh rozpočtu na r. 2018. Příprava rozpočtu probíhala podle schváleného harmonogramu.
Do návrhu byly zařazeny všechny poţadavky jednotlivých správců rozpočtových kapitol v rámci MěÚ,
návrhy organizačních sloţek, příspěvkových organizací, MPP a BH.
V rámci procesu přípravy byl následně návrh projednáván a byly provedeny úpravy podle rozhodnutí na
rozpočtové poradě dne 11. 10. 2017, na projektových poradách dne 16. 10. a 6. 11. 2017 a na jednáních
RM 23. 10., 6. 11. a 20. 11. 2017. RM dne 20. 11. 2017 svým usnesením č. 644/2017 doporučila ZM
rozpočet na r. 2018 schválit.
Dne 25. 10. 2017 byl návrh rozpočtu na r. 2018 ve II. verzi předán k vyjádření Finančnímu výboru.
Finanční výbor návrh rozpočtu projednal na svém 30. jednání dne 7. 11. 2017 a přijal usnesení, kterým
doporučuje ZM schválit navrţený rozpočet na r. 2018. Poţadavky na úpravy nebyly vzneseny.
V souladu se zákonem byl návrh rozpočtu na r. 2018 zveřejněn na úřední desce a na internetových
stránkách města dne 22. 11. 2017.
Po provedených úpravách byl návrh rozpočtu na r. 2018 zveřejněn s celkovými příjmy ve výši
219.508.891,- Kč a výdaji ve výši 235.120.731,27 Kč, rozpočtová bilance činí -15.611.840,27 Kč. Po
zohlednění financování, tedy po započtení plánovaného přijetí úvěru na rekonstrukci objektu Rybova
287 a po úhradě splátek přijatých úvěrů, je finanční bilance vyčíslena ve výši -11.900.923,27 Kč.
Provozní saldo návrhu rozpočtu je vypočítáno v částce 42.305.628,- Kč.
Kapitálové výdaje jsou navrţeny v celkové výši 75.610.468,27 Kč.
Součástí návrhu rozpočtu jsou neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v celkové
výši 17.740.000,- Kč, investiční příspěvek pro PO Kulturní a komunitní centrum Přeštice v částce
980.000,- Kč na dofinancování projektu „Digitalizace kina Přeštice“ i částka 1.500.000,- Kč určená
k rozdělení neziskovým a podobným organizacím podle Pravidel ZM č. 1/2017 pro poskytování dotací a
NFV.
Z Fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury je v návrhu rozpočtu uvaţováno s čerpáním částky 11
mil. Kč v rámci běţných výdajů a 5,4 mil. Kč v rámci kapitálových výdajů.
Z investičního fondu vzhledem k jeho aktuálnímu stavu zatím pro r. 2018 čerpání nenavrhujeme.
Přílohou návrhu rozpočtu je i srovnání s rozpočtem na r. 2017 a dále návrh podrobného rozpisu
rozpočtu na r. 2018, který po schválení rozpočtu schvaluje RM.
Počet členů ZM se sníţil odchodem starosty v 19.45 hodin na 12 členů.
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Vliv na rozpočet:

R. 2018 – schodkový rozpočet (rozpočtový schodek je kryt zůstatkem finančních
prostředků z minulých let).

V diskuzi vystoupil:
Ing. Walta, občanka, pí Česáková: požádal o navýšení rozpočtu příspěvku neziskovým organizacím o 1
mil. Kč; město si uvědomuje nedostatek fin. prostředků, nejen neziskovým organizacím.
Počet členů ZM se zvýšil příchodem starosty v 19.46 hodin na 13 členů.
Ing. Walta, Mgr. Kmoch, Ing. Kroupová, Mgr. Fornouz, p.Hlavín, občan, občanka, místostarosta, doc.
Ing. Horejc, p. Majer: diskuze nad výší příspěvků v minulosti, nevyčerpané dotace od nezisk. organizací
jsou městem zařazeny do 2. kola.
Doc. Ing. Horejc podal protinávrh na zvýšení dotace pro neziskové organizace na částku 2 mil.. Kč.
Ing. Walta, občan, občanka, pí Česáková: diskuze nad výší kapitálových výdajů města; CZT.
Počet členů ZM se sníţil odchodem, doc. Ing. Horejce a p. Falouta v 20.24 hod. na 11 členů.
P. Hlavín: navrhl zvýšit příspěvek NO o 1 mil. Kč, tj na 2,5 mil. Kč celkem.
Počet členů ZM se zvýšil příchodem p. Falouta v 20.25 hod.a doc. Ing. Horejce ve 20.28 hod. na 13
členů.
Starosta dal hlasovat o protinávrhu p. Hlavína a Ing. Walty o navýšení příspěvku NO o 1 mil. Kč.
Hlasování:
3 pro, 2 proti, 8 se zdrţelo hlasování
Protinávrh nebyl přijat.
Starosta dal hlasovat o protinávrhu doc. Ing. Horejce o navýšení příspěvku NO o 0,5 mil. Kč.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 se zdrţel hlasování
Protinávrh byl přijat.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM schvaluje
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
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Hlasování:
10 pro, 1 proti, 2 se zdrţeli hlasování
Usnesení bylo přijato.
Přílohy:
Návrh rozpočtu na r. 2018 – zveřejněný
Návrh rozpočtu na r. 2018 – se srovnáním s rozpočtem na r. 2017
Návrh rozpisu rozpočtu na r. 2018 – odpovídá zveřejněnému rozpočtu
Stavy bankovních účtů a úvěrů k 31. 10. 2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 10. 2017.

5.4

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 – 2022
Předkladatel: tajemník Bc. Ondřej Kokoška

V souladu s § 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
předkládá FO návrh střednědobého výhledu rozpočtu (dále jen SVR) na r. 2019 aţ 2022 (v elektronické
verzi list „SVR – návrh“).
SVR se sestavuje zpravidla na 2 aţ 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.
Návrh SVR obsahuje zejména skutečnosti zahrnuté ve Strategickém rozvojovém plánu města Přeštice na
r. 2018 – 2024 (dále jen SRP), který byl schválen ZM dne 9. 3. 2017, po provedené aktualizaci
s úpravami na základě nových informací.
Daňové příjmy ze sdílených daní na r. 2019 a 2020 vycházejí z predikce MF ČR zpracované
specialistou na hospodaření samospráv Ing. Tesařem. Pro r. 2021 a 2022 předpokládáme jejich sníţení
z důvodu očekávaného zhoršení vývoje ekonomiky. Místní poplatky, správní poplatky a ostatní daňové
příjmy ponecháváme v rovině očekávané pro r. 2017.
Nedaňové příjmy pro r. 2019 aţ 2021 kopírují zhruba skutečnost r. 2016 a očekávaný výsledek v r. 2017
s postupným sníţením nájemného z bytů v návaznosti na jejich plánovaný prodej; pro r. 2022 plánujeme
mírný pokles v návaznosti na očekávaný vývoj ekonomiky. V návrhu rozpočtu na r. 2018 jsou nedaňové
příjmy navrţeny o cca 22 mil. Kč vyšší – jedná se o příjem splátky úvěru, který bude poskytnut B + T
Přeštice s. r. o. na financování projektu „Modernizace soustavy CZT ve městě Přeštice“.
V rámci kapitálových příjmů jsou do návrhu SVR promítnuty předpokládané příjmy z prodeje bytů po
etapách v l. 2018 – 2021 (celkem 145 bytů). Do r. 2021 je zařazen příjem z další etapy prodeje pozemků
v OZ Svatoplukova a příjem z prodeje pozemků v obchodně-rekreační zóně v Nepomucké ul., do r.
2022 pak prodej pozemků v průmyslové zóně města.
Neinvestiční transfery odpovídají očekávané skutečnosti v r. 2017, s předpokládaným sníţením pro r.
2022. Jedná se zejména o příspěvek na výkon státní správy a dotace poskytované do sociální oblasti.
Případné investiční transfery nejsou z důvodu značné nejistoty do návrhu SVR zapojeny.
Ve výdajové části jsou běţné výdaje navrhovány ve výši srovnatelné s návrhem na r. 2018. Jejich
součástí je pro r. 2018 i částka 11 mil. Kč plánovaná v běţných výdajích na obnovu vodohospodářské
infrastruktury. Pro r. 2019 je objem financí na obnovu VHI sníţen na 10 mil. Kč, pro r. 2020 je zahrnuto
11 mil. Kč a pro r. 2021 a 2022 pak částka 8,5 mil. Kč. Součástí navrhovaných běţných výdajů pro r.
2020 je i plánovaná oprava stávající lávky přes řeku Úhlavu, minimální nutná oprava podlahy
tělocvičny v budově ZŠ Na Jordáně i oprava střechy školní jídelny ZŠ Na Jordáně. Pro r. 2022 je
plánován niţší objem běţných výdajů z důvodu očekávané zhoršené ekonomické situace a zároveň je
zahrnuta i předpokládaná výše nájmu za budoucí aquapark. Od r. 2019 je navíc kaţdoročně doplněna
chybějící částka na opravy MK, která vychází z koncepce hospodaření s majetkem města.
Ostatní známé poţadavky jsou součástí běţného objemu plánovaných běţných výdajů.
Kapitálové výdaje jsou závislé na plnění předpokládaných, zejména kapitálových příjmů, příp. na
moţnosti jejich spolufinancování z jiných zdrojů. Podkladem pro zařazení těchto výdajů do návrhu
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SVR je aktualizovaný SRP. Zařazeny jsou i další plánované investiční akce vč. poţadavků
vycházejících z koncepce hospodaření s majetkem města (v elektronické verzi list „KV, BV –
jmenovité“).
Dalším podkladem k sestavení SVR je přehled dlouhodobých závazků a pohledávek s dopadem na
jednotlivé roky (v elektronické verzi list „Dl. závazky, pohledávky“).
Pro srovnání je k návrhu SVR ve shodném členění připojena skutečnost r. 2016 a rozpočet
letošního roku v úpravě po 24. rozpočtovém opatření.
Návrh SVR projednala RM dne 20. 11. 2017 a svým usnesením č. 643/2017 doporučila ZM ke
schválení.
V souladu se zákonem byl návrh SVR zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách města dne
22. 11. 2017.
V diskuzi vystoupil:
P. Hlavín, doc. Horejc, občan, starosta: diskuze nad jednotlivými body střednědobého výhledu rozpočtu.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 – 2022.
Hlasování:
11 pro, 0 proti, 2 se zdrţeli hlasování
Usnesení bylo přijato.
Příloha:
Návrh SVR na r. 2019 – 2022 – vč. podkladů k sestavení

5.5

Koncepce hospodaření s nemovitým majetkem města
Předkladatel: místostarosta Marek Krivda

Návrh koncepce hospodaření s nemovitým majetkem města předkládaný ZM ke schválení se skládá
z textové a tabulkové části. Obsahuje přehled nemovitého majetku města se stručným popisem
aktuálního stavu nemovitosti, výší ročních odpisů, u pronajímaného majetku roční příjmy z nájmu.
V přehledu jsou rovněţ popsána potřebnost neodkladných a případných dalších investic na opravy a
technická zhodnocení majetku (rekonstrukce).
Tabulková část obsahuje dále odhady kapitálových příjmů z navrhovaného prodeje majetku a odhady
výdajů (v součtu kapitálových a běţných výdajů) na vybudování, rekonstrukce a opravy nemovitého
majetku zařazené do časových souvislostí s finančními moţnostmi podle rozpočtu na rok 2018 a
střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2019 – 2022. Investice uvedené v tabulce v létech 2023 – 2024
vycházejí ze Strategického rozvojového plánu města a z potřeby trvalé udrţitelnosti nemovitého
majetku.
Návrh koncepce nezahrnuje výdaje na úpravy a údrţbu městské zeleně, v této oblasti se zpracovává
samostatná koncepce.
Finanční částky, uvedené v tabulkové části, jsou zpracovány v souladu se střednědobým rozpočtovým
výhledem (SRV) a strategickým rozvojovým plánem včetně (SRP) jeho první aktualizace.
Rada města projednala návrh koncepce hospodaření na jednání ve dnech 20. 11. a 4. 12. 2017 a
doporučuje ZM koncepci hospodaření s nemovitým majetkem města schválit.
Vliv na rozpočet:

V souladu s návrhem rozpočtu 2018
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V diskuzi vystoupil:
Ing. Walta, doc. Ing. Horejc, pí Česáková: předložený návrh koncepce je spíše soupisem nemovitého
majetku města, nežli koncepcí.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM schvaluje Koncepci hospodaření s nemovitým majetkem města v létech 2018 až 2024.
Hlasování:
9 pro, 0 proti, 4 se zdrţeli hlasování
Usnesení bylo přijato.
Příloha:
CES 5.5.1 Návrh koncepce – textová část
CES 5.5.2 Návrh koncepce – tabulková část
Starosta vyhlásil přestávku ve 20.57 hodin. Zasedání ZM pokračovalo v 21.18 hodin.

6.

Pravidla ZM, OZV
6.1 Pravidla ZM č. 1/2017 pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Přeštice včetně
žádosti a obsahu veřejnoprávní smlouvy
Předkladatel: starosta Mgr. Karel Naxera

FO předloţilo ZM návrh Pravidel ZM č. 1/2017 pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města
Přeštice včetně ţádosti o dotaci/NFV pro rok 2018 a návrhu VPS o poskytnutí účelové peněţní
dotace/NFV pro rok 2018.
Hlavní změny v návrhu nových Pravidel ZM č. 1/2017 pro poskytování dotací a NFV (dále jen dotace):
Senioři nad 65 let budou zvýhodněni. Ţadatelé, u kterých podíl seniorů nad 65 let tvoří více neţ 30 %
členské základny, budou mít nárok na vyšší % uznatelných výdajů na účely uvedené v článku VII.
Pravidel ZM č. 1/2017.
V případě, ţe souhrn všech dotací poskytnutých ţadateli městem Přeštice nepřesáhne v jednom
kalendářním roce částku 20.000,- Kč, mohou výdaje na pořádání akcí pro veřejnost na území města a na
provozní výdaje dosáhnout 100% uznatelných výdajů. Toto ustanovení se nevztahuje na ţadatele
uvedené v článku III., odst. 1., písm. b (spolky s regionální působností).
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové peněţní dotace je zjednodušena, vše je obsaţeno
v pravidlech, pravidla jsou rozsáhlejší.
Dle článku IV., odst. 5, písm. g) budou ţadatelé dokládat k datu podání ţádosti potvrzení o
bezdluţnosti:
- ţadatel nemá finanční závazek vůči městu Přeštice (zjistí si úřad)
- ţadatel nemá daňový nedoplatek vůči Finančnímu úřadu (potvrzení FÚ)
- ţadatel dodá čestné prohlášení o bezdluţnosti vůči ostatním subjektům (např. Zdravotní pojišťovna,
Česká správa sociálního zabezpečení, Celní úřad a další subjekty – případní věřitelé).
Ţadatelé, kteří ţádají o dotaci do výše 50.000,- Kč, budou dokládat pouze čestné prohlášení o
bezdluţnosti.
Ţadatelé o dotaci nad 50.000,- Kč budou dokládat potvrzení FÚ a čestné prohlášení o bezdluţnosti vůči
ostatním subjektům.
Formulář „Čestné prohlášení o bezdluţnosti ţadatele“ bude nedílnou součástí ţádosti o dotaci.
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Pravidla byla projednána se zástupci spolků a neformálních zájmových sdruţení působících v Přešticích,
Skočicích, Zastávce a Ţerovicích dne 30. 10. 2017. Setkání se zúčastnilo 9 zástupců spolků
zaznamenaných v prezenční listině.
Připomínky spolků byly do pravidel zapracovány a RM vzala na vědomí na svém jednání dne 6. 11.
2017 (usn. č. 607/2017) informaci o průběhu setkání se zástupci spolků a neformálních zájmových
sdruţení působících v Přešticích, Skočicích, Zastávce a Ţerovicích ze dne 30. 10. 2017 k projednání
návrhu „Pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Přeštice“
pro rok 2018 a schválila doplnění a úpravy pravidel, které doporučila ke schválení ZM na svém jednání
dne 9. 10. 2017.
Pro informaci:
V rozpočtu na rok 2017 byla alokována částka 2.500.000,- Kč na dotace na neinvestiční výdaje pro 1.
kolo poskytování dotací.
Po přepočtení % uznatelných neinvestičních výdajů ze všech ţádostí byla vypočtena částka dotace ve
výši 2.526.571,- Kč. Částka 2.500.000,- Kč v rozpočtu byla tedy překročena o 26.571,- Kč. O tuto
částku byly poníţeny dotace na neinvestiční výdaje všech spolků dle poměru uznatelných výdajů
k celku.
V rozpočtu na rok 2017 byla alokována částka 203.270,- Kč pro 2. kolo poskytování dotací z rozpočtu
města Přeštice, která obsahovala přebytky z nevyčerpaných přidělených dotací a vratky dotací
z provedených veřejnoprávních kontrol z roku 2016.
Po přepočtení % uznatelných neinvestičních výdajů ze všech ţádostí byla vypočtena částka dotace ve
výši 40.280,- Kč. Částka 203.270,- Kč v rozpočtu města pro 2. kolo poskytování dotací byla tedy
nedočerpána o 162.990,- Kč.
Vzhledem k tomu, ţe částka alokována pro 2. kolo poskytování dotací nebyla vyčerpána, rada města
vyhlásila na svém 76. jednání dne 29. 5. 2017 3. kolo poskytování dotací dle Pravidel ZM č. 3/2016,
článek II., tak, ţe vlastní podávání ţádostí bylo moţné od 3. 7. 2017 do 14. 8. 2017 - 12.00 hod. Po
přepočtení % uznatelných neinvestičních výdajů ze všech ţádostí byla vypočtena částka dotace ve výši
1.382,- Kč. Částka 162.990,- Kč v rozpočtu města pro 3. kolo poskytování dotací byla tedy nedočerpána
o 161.608,- Kč. Tato částka bude vyvázána z rozpočtu 2017 posledním rozpočtovým opatřením.
K 5. 12. 2017 jsou vratky z přidělených dotací z roku 2017 ve výši 14.577,- Kč, odevzdáno bylo
k tomuto datu 12 vyúčtování z celkového počtu 28 spolků a organizací. Rozpis vratek nevyčerpaných
dotací je uveden v příloze.
Výše vratek dotací z provedených veřejnoprávních kontrol v roce 2017 činí 1.549,- Kč od Českého
svazu chovatelů, z. s., Základní organizace chovatelů poštovních holubů Přeštice.
Předběţná částka pro 2. kolo poskytování dotací pro rok 2018 tedy k 6. 12. 2017 činí 16.126,- Kč.
Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace a NFV bylo pro větší srozumitelnost změněno znění
článku II. odst. 5.
K 13. 12. 2017 činí výše vratek nevyčerpaných dotací z roku 2017 částku 30.962,- Kč. Všechna
vyúčtování ještě nejsou předloţena (předloţeno 22 vyúčtování z celkového počtu 28 spolků a
organizací), kontrola předloţených vyúčtování není dokončena, lze očekávat i další vratky např. od
Českého rybářského svazu, z. s., MO Přeštice, SH ČMS - SDH Skočice.
Předběţná částka pro 2. kolo poskytování dotací pro rok 2018 tedy k 13. 12. 2017 činí 32.511,- Kč.
Vliv na rozpočet:

Pro 1. kolo poskytování dotací je částka v návrhu rozpočtu na rok 2018 obsaţena.
Pro 2. kolo dojde k navýšení výdajů v poloţce „Ostatní organizace – běţné
výdaje“ v rozpočtu pro rok 2018

V diskuzi vystoupil:
Doc. Ing. Horejc nahlásil možný střet zájmů.
Ing. Walta, starosta, občan, pí Česáková: diskuze nad zněním znění Pravidel; možnosti odstoupení ze
smlouvy ze strany poskytovatele bez udání důvodu; znění Pravidel bylo upraveno dle návrhů.
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Starosta dal hlasovat o návrzích usnesení najednou:
ZM schvaluje upravená Pravidla ZM č. 1/2017 pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu města Přeštice včetně žádosti a obsahu veřejnoprávní smlouvy.
ZM vyhlašuje program pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, který se řídí
Pravidly ZM č. 1/2017.
ZM ruší 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.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 se zdrţel hlasování
Usnesení byla přijata.
Příloha:
Pravidla ZM č. 1/2017_návrh pro ZM.
Ţádost o dotaci pro rok 2018_návrh do ZM.
Ţádost o NFV pro rok 2018_návrh do ZM.
Čestné prohlášení o bezdluţnosti ţadatele.
VPS o poskytnutí účelové dotace_návrh pro rok 2018_upravená.
VPS o poskytnutí NFV_návrh pro rok 2018_upravená.
Přehled vratek dotací v roce 2017 k 13_12_2017.

6.2 Pravidla ZM č. 2/2017 – Odměňování neuvolněných členů ZM, výborů a komisí
od 1. 1. 2018
Předkladatel: starosta Mgr. Karel Naxera
Na základě novely zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, provedenou zákonem č. 99/2017 Sb., a podle
nařízení vlády č. 318/2017 se mění pravidla pro odměňování uvolněných i neuvolněných zastupitelů,
členů výborů zastupitelstev a komisí rady města. Mění se i pravidla pro stanovení paušální náhrady za
ztrátu na výdělku.
ZM je nadále vyhrazeno stanovovat odměny neuvolněným členům ZM aţ do výše stanovené nařízením
vlády č. 318/2017 Sb. Odměna se stanoví jako měsíční, lze přihlédnout k plnění individuálních úkolů
uloţených jednotlivým zastupitelům, sčítat se smí odměny max. za 3 souběţně vykonávané funkce, ale
nelze je sčítat s výkonem funkce řadového zastupitele (bez dalších funkcí). Pokud ZM o moţnosti
sčítání nerozhodne, bude poskytována jen základní odměna a to za funkci, za niţ náleţí odměna
nejvyšší.
Od 1. 1. 2018 lze také poskytnout členovi ZM mimořádnou odměnu za splnění mimořádných nebo
zvlášť významných úkolů, o kaţdé jednotlivé odměně musí zastupitelstvo rozhodnout samostatným
usnesením.
Podle § 80 zákona o obcích lze členům ZM poskytnout z fondu nebo rozpočtu obce za obdobných
podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům:
1. uvolněným i neuvolněným:
a) příspěvek na úpravu zevnějšku oddávajícím nebo zastupujícím obec na veřejných občanských
obřadech
b) příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena ZM
c) odměnu při významném ţivotním výročí
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2. uvolněným:
a) příspěvek na stravování
b) příspěvek na penzijní připojištění, penzijní spoření nebo ţivotní pojištění
c) příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena ZM
d) příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit
e) příspěvek na rekreaci
Podle vnitřní směrnice o čerpání sociálního fondu vydávané kaţdoročně v návaznosti na Statut
sociálního fondu a schvalované radou města jsou zaměstnancům i uvolněným zastupitelům poskytovány
označené příspěvky. Nově však podle ust. § 84, odst. 2 písm. o) zákona o obcích je rozhodování o
poskytování příspěvků členům zastupitelstev zahrnuto do vyhrazené pravomoci zastupitelstva.
Vliv na rozpočet:

V souladu s návrhem rozpočtu 2018

V diskuzi vystoupil:
Ing. Walta, starosta: upřesňující informace.
Starosta dal hlasovat o návrzích usnesení najednou:
ZM schvaluje 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.
ZM schvaluje 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
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 se zdrţel hlasování
Usnesení bylo přijato.
Přílohy:
CES 6.4.1 Návrh Pravidel ZM č. 2/2017
CES 6.4.2 Srovnání aktuálně stanovené výše odměn, maximální hranice odměn a jejich navrhované
výše vč. dopadu do rozpočtu 2018

6.3 OZV č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Předkladatel: starosta Mgr. Karel Naxera
V souladu s legislativními změnami a aktualizovanými metodickými pokyny MVČR předkládám návrh
OZV č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění,
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů.
Od 1. 1. 2018 nabývá účinnosti novela zákona o místních poplatcích. Návrh OZV byl konzultován a
shledán souladným se zákonem ze strany MVČR – odborem veřejné správy, dozoru a kontroly,
detašované pracoviště Plzeň.
Součástí OZV č. 3/2017 je i příloha č. 1, ve které je stanovena cena místního poplatku pro rok 2018 ve
stejné výši jako doposud.
RM doporučilo ZM schválit OZV č. 3/2017 - o místním poplatku za provoz systému shromaţďování,
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů
(usnesením č. 610/2017 ze dne 6.11.2017) 91/T/10
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OZV č. 3/2017 zruší OZV č. 5/2016.
Vliv na rozpočet:

Bez vlivu

V diskuzi nikdo nevystoupil.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM schvaluje 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.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdrţel hlasování
Usnesení bylo přijato.
Příloha:
OZV č. 3/2017 + příloha č. 1 k OZV č.3/2017

6.4 OZV č. 4/2017 o místním poplatku z ubytovací kapacity
Předkladatel: tajemník Bc. Ondřej Kokoška
Na základě podnětů z finančního výboru a s přihlédnutím ke zjištěním a doporučením z provedené
kontroly předkládám návrh nové OZV č. 4/2017 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Kromě změn dle metodických doporučení MVČR navrhuje RM od 1.1.2018 zvýšení paušálního
poplatku za kaţdé lůţko a rok z dosavadní výše 330,- Kč na 500,- Kč.
RM doporučilo ZM schválit OZV č. 4/2017 - o místním poplatku z ubytovací kapacity
na svém 93. zasedání dne 4.12.2017.
Vliv na rozpočet:

Bez vlivu

V diskuzi vystoupil:
Ing. Walta, tajemník: způsob dokládání obsazenosti kapacity lůžek.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM schvaluje OZV č. 4/2017 o místním poplatku z ubytovací kapacity s platností od 1.1.2018.
Hlasování:
12 pro, 0 proti, 1 se zdrţel hlasování
Usnesení bylo přijato.
Příloha:
OZV č. 4/2017 o místním poplatku z ubytovací kapacity

7.

Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji a 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
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Předkladatel: tajemník Bc. Ondřej Kokoška
Plzeňský kraj provozuje v rámci autobusové linky 450667 na ţádost města Přeštice spoji 13 a 16
dopravu dětí z místní části Zastávka do školy v Přešticích a zpět. Spoje nejsou zařazeny do základní
dopravní obsluţnosti, město je dotuje zvlášť. Dotaci lze poskytnout pouze na základě uzavřené
veřejnoprávní smlouvy (VPS) a protoţe částka dotace přesahuje 50.000,- Kč, schvaluje její poskytnutí i
VPS zastupitelstvo.
Ţádost Plzeňského kraje o poskytnutí dotace na tento účel byla pro období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
ve výši 128.168,04 Kč doručena e-mailem dne 20. 10. 2017 v 8:53 hod. vedoucímu OSD. Originál
ţádosti včetně návrhu VPS přišly následně poštou dne 6. 11. 2017.
RM na svém 90. jednání dne 23. 10. 2017 doporučila ZM schválit 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 a uzavření veřejnoprávní smlouvy s PK o poskytnutí této účelové
dotace (usn. č. 581/2017, 582/2017).
Vliv na rozpočet:

V rozpočtu pro rok 2017 obsaţeno

V diskuzi nikdo nevystoupil.
Starosta dal hlasovat o návrzích usnesení najednou:
ZM schvaluje 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.
ZM schvaluje 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.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdrţel hlasování
Usnesení bylo přijato.
Příloha:
Ţádost Plzeňského kraje_dotace na dopravu dětí ze Zastávky v roce 2017.
Návrh VPS_dotace na dopravu dětí ze Zastávky v roce 2017

8. Žádost TJ Přeštice z. s. o poskytnutí individuální účelové investiční peněžní
dotace ve výši 1,7 mil. Kč na projekt „Rekonstrukce fotbalového areálu – ME
U17“ z rozpočtu města Přeštice na rok 2017
Předkladatel: starosta Mgr. Karel Naxera
Dne 2. prosince 2017 zaslal finančnímu odboru hospodář TJ Přeštice, pan xxxxx,
ţádost o poskytnutí dotace pro TJ Přeštice z.s. ve výši 1,7 mil. Kč na akci „Rekonstrukce FS na ME U17
2017“.
Důvodem k této ţádosti vedla TJ Přeštice skutečnost, ţe právní následky jiţ uzavřené VPS č. 30/2017
pominuly z důvodů nedoloţení potvrzení o zajištění zbývajících prostředků na dofinancování akce.
V Dodatku č. 1 k VPS o poskytnutí účelové peněţní dotace č. 30/2017 se mimo jiné uvádí:
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Smluvní strany ujednávají, že pokud příjemce nesplní povinnost předložit poskytovateli potvrzení p tom,
že na jeho bankovní účet byly připsány prostředky uvedené co do jejich účelu a výše v čl. II odst. 2 této
smlouvy, ve spojení s ust. čl. V. odst. 1 této smlouvy, právní následky této smlouvy pominou, smlouva se
ruší a poskytovatel není povinen poskytnout příjemci jakékoliv plnění z titulu této smlouvy a příjemce
není oprávněn z titulu této smlouvy po poskytovateli požadovat jakékoliv peněžní plnění.
Způsob dofinancování je patrný ze ţádosti samotné, která byla i se všemi přílohami odeslána
zastupitelům dne 6.12. 2017 prostřednictvím úschovny. Bude tedy zajištěna z prostředků Plzeňského
kraje, FAČR a města Přeštice.
Ţádost byla předána dne 5.12.2017 právní kanceláři Ungr&Knaizl s poţadavkem na přípravu znění VPS
o poskytnutí dotace. Nyní očekáváme zaslání případných poţadavků na doplnění podkladů, které budou
potřebné, a to i ze strany Plzeňského kraje. Město i PK budou vyţadovat od příjemce TJ Přeštice z.s.
záruku, ţe se bude jednat o úplné a konečné poţadavky na financování. Z těchto důvodů je jiţ JUDr.
Pavel Ungr v kontaktu s právníkem PK JUDr. Danielem Hajšmanem.
Z výše uvedených důvodů a zejména termínu přijetí ţádosti není ještě v tuto chvíli VPS připravena a
proto není součástí zasílaných podkladů pro ZM.
Návrh bude zaslán zastupitelům okamţitě po jeho vypracování a projednání se zástupci TJ Přeštice z.s.
Rada města vzala na ţádost na vědomí na svém 93. jednání dne 4.12.2017.
Vliv na rozpočet:

bez vlivu, v rozpočtu na rok 2017 obsaţeno

V diskuzi vystoupil:
Starosta, předseda TJ Přeštice: shrnutí průběhu žádosti o poskytnutí dotace.
Starosta dal hlasovat o návrzích usnesení:
ZM schvaluje 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.
ZM schvaluje 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.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdrţel hlasování
Usnesení bylo přijato.
Předseda TJ Přeštice poděkoval městu za podporu TJ Přeštice schválením výše uvedených usnesení.
Příloha:
Ţádost o poskytnutí dotace pro TJ Přeštice z.s. – zastupitelům zasláno elektronicky dne 6.12.2017

9. Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-jih
Předkladatel: radní Mgr. Petr Fornouz
9.1 Volba paní V. B., bytem Přeštice, přísedící Okresního soudu Plzeň-jih na volební období
2018 až 2022
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OS Plzeň-jih, v souvislosti s ukončením volebního období stávající přísedící soudkyně paní xxxxx,
bytem Přeštice, xxxxx, se obrací na členy zastupitelstva města Přeštice o projednání nového zvolení
(konec stávajícího volebního období 12.2.2018).
Paní xxxxx vyslovila s výkonem funkce přísedící soudkyně pro další čtyřleté období souhlas.
Rada města na svém 91. jednání dne 6.11.2017 doporučila ZM pod č. usn. 658/2017 schválit.
V diskuzi nikdo nevystoupil.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM volí pí xxxxx, bytem Přeštice, xxxxx, přísedící Okresního soudu Plzeň-jih na volební období 2018
až 2022.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdrţel hlasování
Usnesení bylo přijato.
Příloha:
Ţádost OS Plzeň-jih ze dne 25.10.2017

9.2

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

Předkladatel: radní Mgr. Petr Fornouz
OS Plzeň-jih, v souvislosti s ukončením volebního období stávající přísedící soudkyně paní xxxxx,
bytem Přeštice, xxxxx, se obrací na členy zastupitelstva města Přeštice o projednání nového zvolení
(konec stávajícího volebního období 12.2.2018).
Paní xxxxx vyslovila s výkonem funkce přísedící soudkyně pro další čtyřleté období souhlas.
Rada města na svém 91. jednání dne 6.11.2017 doporučila ZM pod č. usn. 609/2017 schválit.
V diskuzi vystoupil:
Ing. Lucák oznámil možný střet zájmů.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM volí pí xxxxx, bytem Přeštice, xxxxx, přísedící Okresního soudu Plzeň-jih na volební období 2018
až 2022.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdrţel hlasování
Usnesení bylo přijato.
Příloha:
Ţádost OS Plzeň-jih ze dne 30.10.2017

10.

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
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Předkladatel: starosta Mgr. Karel Naxera
Na MÚ Přeštice došla dne 28. 10. 2017 ţádost pana N. K. o odpuštění úroků z prodlení ve věci rozsudku
OS PJ z 3. 3. 2006, č. j. 9 C 228/2004-91, kterým byla ţadateli uloţena povinnost uhradit poplatek z
prodlení, nikoliv úrok z prodlení.
Celková výše poplatků z prodlení činí ke dni 30. 10. 2017 částku ve výši 462.735,87 Kč. Jedná o
poplatky ve výši 0,25% denně z dluţných částek splatných v letech 2002 - 2005.
Jak vyplývá z vyjádření exekutorského úřadu, ţadatel na svůj dluh dosud uhradil částku 19.970,- Kč a to
formou sráţek ze mzdy ke dni 14. 9. a 10. 10. 2017. V jeho případě nebyl zjištěn ţádný hodnotný
movitý, nemovitý majetek, ţádné cenné papíry, cennosti a podobně.
Ţadatel má několik dalších exekucí. S exekucí nesouhlasil a nesouhlasí, podal opakovaně odvolání do
rozhodnutí, kterým se exekuce nařídila (v roce 2014) a v září 2017 navrhoval zastavení z důvodu
údajného promlčení.
Právní zástupce města doporučuje z výše uvedených důvodů, zejména vzhledem k výši vymáhaného
dluhu a ust. § 38 odst. 1 zákona o obcích, ţádosti nevyhovět.
RM doporučilo ZM zamítnout ţádost o prominutí poplatků z prodlení na svém 91. jednání dne
6.11.2017 usnesením 613/2017. (91/T/3)
Vliv na rozpočet:

bez vlivu

V diskuzi nikdo nevystoupil.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM zamítá 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.
Hlasování:
13 pro, 0 proti, 0 se zdrţel hlasování
Usnesení bylo přijato.
Příloha:
Ţádost N.K. ze dne 28_10_2017

11.

Diskuse, informace

Mgr. Kmoch navrhl přijmout usnesení k bodu č. 4.4 ve znění: ZM ukládá RM předkládat ZM vždy
návrhy smluv o koupi nebo prodeji nemovitého majetku ve znění projednaném s druhou smluvní stranou
spolu s návrhem na schválení koupě nebo prodeje tohoto majetku.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení Mgr. Kmocha:
Hlasování:
2 pro, 4 proti, 7 se zdrţel hlasování
Usnesení nebylo přijato.
Místostarosta informoval přítomné o cenách vodného a stočného pro r. 2018 v Přešticích.
Mgr. Kmoch, starosta, místostarosta, občan: informace o výstavbě nové haly v objektu bývalé Prefy,
komunikace, úprava křižovatky, parkoviště.
Ing. Walta, starosta: Minipivovar Přeštice - podnět ohledně vzdání se práva na smluvní pokutu vzešel
od zhotovitele.
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12.

Kontrola přijatých usnesení

Pro kontrolu byl přečten Ing. Lucákem souhrn usnesení 21.ZM.

13.

Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a 21. jednání ZM ve 22.52 hodin ukončil.

Mgr. Karel Naxera
starosta

Ověřovatelé zápisu:

25

Doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D.

…………………………….

Josef Falout

………….………………….
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