USNESENÍ
z 117. jednání Rady města Přeštice konaného dne 10.9.2018 v kanceláři starosty MěÚ Přeštice
Rada města:
I. s c h v a l u j e
491/2018 – uzavření smlouvy o služebnosti inženýrské sítě komunikačního vedení na pozemcích p. č.
394/1 a p. č. st. 406 v k. ú. Přeštice s Českou telekomunikační infrastrukturou a. s., IČO 04084063, se
sídlem Olšanská 2681/16 Praha 3 za jednorázovou náhradu ve výši 2.410,- Kč. (117/T/6)
492/2018 – zaplacení částečné náhrady škody ve výši 10.000,- Kč manželům H. a J. K., xxxxx, na
pozemku p. č. 208/173 v k. ú. Přeštice. (114/T/12)
493/2018 – pravidla RM č. 4/2018, kterými se stanoví zásady pro úhrady oprav a údržby související
s užíváním bytů ve vlastnictví města Přeštice. (117/T/1)
494/2018 – zveřejnění záměru směny pozemků p. č. 474/15, p. č. 474/16 a p. č. 474/17, za pozemky ve
vlastnictví fyzické osoby pod komunikacemi ve vlastnictví města, vše v k. ú. Přeštice, za podmínek
stanovených radou města. (117/m/1)
495/2018 – žádost B+T Přeštice s. r. o. k poskytnutí druhé části úvěru ve výši 4.232.000,- Kč dle
Smlouvy o úvěru ze dne 10. 3. 2017 na úhradu faktury č. 6181447 zhotovitele SYSTHERM s. r. o., IČ:
64830454, se sídlem K Papírně 26, Plzeň převodem peněžních prostředků na bankovní účet B+T
Přeštice s. r. o. (117/s/7)
496/2018 – navýšení úvazku ZŠ Josefa Hlávky, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice, financovaných
z příspěvku města, na 7,2 úvazku. (117/FOR/1)
497/2018 – vydání potvrzení o zániku předkupního práva k bytu č. xxxxx, xxxxx, Přeštice manželům J.
a J. C. bytem tamtéž. (117/T/5)
498/2018 – účetní opravu evidované pohledávky za dlužnicí H. S., xxxxx, 332 09 Štěnovice v celkové
výši 22 895,- Kč za nájem bytu xxxxx z důvodu administrativní chyby v evidenci plateb předcházejícího
správce bytového fondu města. (117/T/7)
499/2018 – vyřazení majetku města Přeštice u org. 7220 – ZUŠ Přeštice a jeho následnou likvidaci
z důvodu opotřebovanosti, nefunkčnosti a neopravitelnosti, v celkové výši 64.021,95 Kč na účtu 028
0100, ZC účetní 0,- Kč. (117/T/10)
500/2018 – Základní umělecké škole Přeštice, okres Plzeň-jih navýšení kapacity žáků v kolektivních
předmětech „Přípravná hudební výchova“ a „Hudební výchova“ do počtu 24 žáků v jedné vyučovací
hodině. (117/T/11)
501/2018 – rozpočtové opatření č. 16/2018. (117/T/15)
502/2018 – pronájem části pozemků parc. č. 1275/1 a části pozemku 486/16 o celkové ploše 235 m2 dle
předložené situace a uzavření nájemní smlouvy s fa Accolade CZ XXVIIIO, s.r.o., člen koncernu,
Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8-Karlín, IČ 05593239 počínaje dnem 1.10.2018. (117/T/18)
503/2018 – pronájem prostoru sloužícího k podnikání v č. p. 460, Palackého ul., Přeštice o ploše 22 m2
a podílu na společných prostorách 1,2 m2 paní Heleně Böhmové, IČ 76373240, Lišice 46, 334 01 Dolní
Lukavice, počínaje dnem 1. 10. 2018. (117/T/19)
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504/2018 – splátkový kalendář pro pana V. F., xxxxx dle předložené žádosti. (117/T/21)
505/2018 – použití loga města Přeštice pro p. R. K., bytem xxxxx, 334 01 Přeštice, za účelem
propagačního videa na svém facebookovém profilu s názvem „Rád tu sem!!!“ a se sdílením videa města
z Yotube pod názvem Přeštice – představení města. (117/s/8)
506/2018 – uzavření kupní smlouvy na dodávku automobilu Peugeot Boxer v celkové ceně 515.623.Kč včetně DPH s firmou Domanský s. r. o., Tlumačovská 1298, 155 00 Praha 5, IČ 62914910.
(117/m/2)
507/2018 – uzavření smlouvy o třídenním hostování Cirkusu Berousek v Přešticích ve dnech 15. –
17.9.2018 za částku 1.500,- Kč s panem Eugen Berouskem, Zenklova 8, 186 00 Praha 8, IČ 49492357.
(117/m/3)
508/2018 – uzavření smlouvy o dílo na provedení obnovy kanalizace a vodovodu v Máchově ulici s
firmou VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy, IČ 26375869, za celkovou
částku 5.841.659,66 Kč bez DPH. (117/m/4)
509/2018 – uzavření smlouvy se Stavebním bytovým družstvem Plzeň - jih se sídlem v Přešticích,
Hlávkova 23, Přeštice 334 01, IČO 00040738 o příspěvku na úhradu nákladů spojených se sanací šítu
BD č.p. 1061 v celkové výši 25.000,- Kč. (117/m/5)
510/2018 – přidělení bytu č. 6 v bytovém domě v Nepomucké ulici č.p. 294 panu M. H., xxxxx, Přeštice
a slečně R. H., xxxxx, Plzeň, bez požadavku na složení kauce. (117/m/6)
511/2018 – Pravidla rady města č. 5/2018, kterými se stanoví zásady vydávání parkovacích karet,
umožňujících časově neomezené parkování v centru města. (117/m/7)
512/2018 – uzavření smlouvy o náhradě škody s manželi J. a H. K., xxxxx, Plzeň v celkové výši
10.000,- Kč. (117/m/8)
II. b e r e n a v ě d o m í
513/2018 – zápis z 23. jednání kontrolního výboru města Přeštice ze dne 28.6.2018. (117/s/2)
514/2018 – zápis finančního výboru z kontroly v pokladně MěÚ ze dne 4.9.2018 (117/s/3)
515/2018 – zprávu hajného p. Kouřila o kalamitním výskytu kůrovce v městských lesích. (117/s/5)
516/2018 – Analýzu současného stavu odpadového hospodářství a koncepci odpadového hospodářství
města Přeštice, zpracovanou spol. ARCH consulting s.r.o., Sluštická 873/6, 100 00 Praha 10, IČ:
28779479. (117/s/6)
517/2018 – vyřazení vlastního majetku ŠD ZŠ J. Hlávky Přeštice - org. 7210 z důvodu opotřebovanosti,
nefunkčnosti a neopravitelnosti, v celkové výši 14.194,- Kč na účtu 028. (117/T/9)
518/2018 – vyřazení vlastního majetku ZUŠ Přeštice - org. 7220 z důvodu opotřebovanosti,
nefunkčnosti a neopravitelnosti, v celkové výši 13.937,- Kč na účtu 028. (117/T/10)
519/2018 – nabídku kroužků Střediska volného času Slunečnice Přeštice, příspěvková organizace, pro
školní rok 2018-19 včetně výše úplaty za jednotlivé kroužky. (117/T/12)
520/2018 – úpravu rozpisu rozpočtu č. 8/2018. (117/T/14)
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521/2018 – ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 7. 2018 s panem F. K., bytem xxxxx, 334 01
Přeštice, k 31. 12. 2018. (117/T/17)
III. d o p o r u č u j e Z M
522/2018 – schválit poskytnutí dotace Plzeňskému kraji ve výši 117 732,- Kč na provoz spojů 13 a 16
linky 450667 z místní části Zastávka do Přeštic a zpět v roce 2018. (117/s/1)
523/2018 – schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na provoz spojů 13 a
16 linky 450667 z místní části Zastávka do Přeštic a zpět v roce 2018 s Plzeňským krajem, IČO:
70890366, se sídlem Škroupova 18, Plzeň. (117/s/1)
524/2018 – schválit Pravidla ZM č. 3/2018 o pořizování a zpracování záznamů a on-line přenosu ze
zasedání zastupitelstva města. (117/T/2)
525/2018 – schválit nový jednací řád zasedání zastupitelstva města.
526/2018 – schválit Statut sociálního fondu města Přeštice s účinností od 20. 9. 2018. (117/T/4)
527/2018 – schválit rozpočtové opatření č. 17/2018. (117/T/16)
528/2018 – schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 10. 3. 2017 se spol. B+T Přeštice
s. r. o., IČ: 03808190, se sídlem Masarykovo nám. 107, Přeštice, kterým se navyšuje úvěrový rámec o
1.707.828,- Kč. (117/T/20)
IV. r u š í
529/2018 – usnesení 116. RM ze dne 27.8.2018 č. 451/2018. (117/m/1)
530/2018 – usnesení RM č. 200/2018 ze dne 26.3.2018 z důvodu neexistence požadovaného
dokumentu. (105/T/14)

Mgr. Karel Naxera
starosta

Marek Krivda
místostarosta
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