USNESENÍ
z 1. jednání Rady města Přeštice konaného dne 5.11.2018 v kanceláři starosty MěÚ Přeštice
Rada města:
I. s c h v a l u j e
1/2018 - uzavření Příkazní smlouvy na zajištění činnosti administrátora projektu „Přeštice – přestupní
uzel“ v souladu s příslušnými a závaznými dokumenty Integrovaného regionálního operačního
programu se spol. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s., Riegrova 1,306 25 Plzeň,
IČO 25245091. (1/s/2)
2/2018 - uzavření smlouvy na vyhotovení zadávací dokumentace na výběr dodavatele služeb v oblasti
odpadového hospodářství se spol. ARCH consulting s.r.o., 100 00 Praha, Sluštická 873/6, IČ 28779479.
(1/s/3)
3/2018 - uzavření Dohody o narovnání s p. J. B., bytem xxxxx, ze dne 31.10.2018. – viz samostatný
zápis z VH společnosti 1/2018. (1/s/1)
4/2018 - uzavření smlouvy o dílo s vítězem veřejné soutěže, společností VAK SERVIS s.r.o.,
Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy, IČ : 263 75 869, na provedení zakázky „Místní komunikace
V Háječku, Přeštice – vodovod a splašková kanalizace “ v celkové ceně 1 839 220,54 Kč bez DPH.
(1/m/1)
5/2018 - uzavření kupní smlouvy na sítě vodohospodářské infrastruktury se společností Accolade CZ
XXVIII, s.r.o., členem koncernu, se sídlem Praha 8, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, IČO: 05593239
v celkové ceně 1.000,- Kč bez DPH. (1/m/2)
6/2018 - cenu vodného a stočného na rok 2019 ve výši 45,98 Kč/m3 vodného a 41,77 Kč/m3 stočného,
včetně DPH. (1/m/3)
7/2018 - oprávnění užívat závěsný odznak při významných příležitostech a občanských obřadech
určeným oddávajícím zastupitelům. (1/T/1)
8/2018 - cenu pro prodej nástěnného kalendáře vydaného městem Přeštice na 250,- Kč/kus. Prodej bude
probíhat prostřednictvím Kulturního a komunitního centra - Infocentrum, Masarykovo nám. 311,
Přeštice. (1/T/2)
9/2018 - uzavření Smlouvy č. 493181120o dodávce programového vybavení CODEXIS a jeho
aktualizací se společností ATLAS consulting spol. s r.o., Výstavní 292/3, Ostrava 702 00, IČO:
46578706, za cenu 24.200,- Kč, vč. DPH. (1/T/3)
10/2018 - ukončení nájemní smlouvy paní K. B., xxxxx Přeštice dohodou ke dni 31.10.2018. (1/T/4)
11/2018 - ukončení nájemní smlouvy paní I. P., xxxxx, Přeštice ke dni 5.11.2018. (1/T/5)
12/2018 - uzavření MŠ zřizovaných městem Přeštice v době hlavních prázdnin :
MŠ Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň-jih – od 29.7. do 30.8.2019.
MŠ Přeštice, Gagarinova 202, okres Plzeň-jih – od 1.7. do 2.8.2019.
MŠ při ZŠ a MŠ Skočice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace – od 1.7. do 30.8.2019. (1/T/7)
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13/2018 - pronájem prostoru sloužícího k podnikání o celkové ploše 72,72m2 fa PCP Brewery s.r.o.,
Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice, IČ 05449715. Výše nájemného se řídí pravidly RM č. 3/2015 od
1.1.2019. (1/T/8)
14/2018 - rozpočtové opatření č. 21/2018. (1/T/10)
15/2018 - vyřazení majetku města Přeštice u org. 7208 – MŠ Gagarinova Přeštice a jeho následnou
likvidaci v celkové výši 32.504,80 Kč na účtu 028 0100 se zůstatkovou účetní cenou 0,- Kč z důvodu
nefunkčnosti a neopravitelnosti. (1/T/15)
16/2018 - vyřazení majetku města u org. 7237 - Městská policie Přeštice a jeho následnou likvidaci v
celkové výši 8.439,- Kč na účtu 028 0100 se zůstatkovou účetní cenou 0,- Kč z důvodu nefunkčnosti a
neopravitelnosti. (1/T/16)
17/2018 - vyřazení majetku města u org. 7235 – město Přeštice v celkové výši 11.786,60 Kč na účtu 028
0100 se zůstatkovou účetní cenou 0,- Kč z důvodu nefunkčnosti a neopravitelnosti. (1/T/17)
II. b e r e n a v ě d o m í
18/2018 - úpravu rozpisu rozpočtu č. 10/2018. (1/T/9)
19/2018 - hospodaření příspěvkových organizací města Přeštice za 3. čtvrtletí roku 2018. (1/T/11)
20/2018 - vyřazení vlastního majetku MŠ Dukelská Přeštice - org. 7205 v celkové výši 15.098,- Kč, na
účtu 028 ve výši 8.579,- Kč a na účtu 902 – zásoby ve výši 6.519,- Kč z důvodu neopravitelnosti.
(1/T/14)
21/2018 - vyřazení vlastního majetku ŠJ MŠ Dukelská Přeštice - org. 7217 v celkové výši 12.243,- Kč,
na účtu 902 ve výši 911,- Kč, na účtu 028 ve výši 6.932,- Kč a na účtu 018 ve výši 4.400,- Kč z důvodu
nefunkčnosti. (1/T/14)
22/2018 - vyřazení vlastního majetku MŠ Gagarinova Přeštice - org. 7208 v celkové výši 35.526,- Kč,
na účtu028 ve výši 33.886,- Kč a na účtu 902 – zásoby ve výši 1.640,- Kč z důvodu značné
opotřebovatelnosti. (1/T/15)
23/2018 - vyřazení vlastního majetku ŠJ MŠ Gagarinova Přeštice - org. 7216 v celkové výši 4.590,- Kč
na účtu028 z důvodu nefunkčnosti. (1/T/15)
III. d o p o r u č u j e Z M
24/2018 - vzít na vědomí rezignaci Mgr. Z. St. na funkci kronikářky místní části Zastávka
k 31.12.2018. (1/T/6)
25/2018 - jmenovat Bc. A. J. K. kronikářkou místní části Zastávka od 1.1.2019. (1/T/6)
IV. u k l á d á
26/2018 - starostovi města zajisti přípravu vypsání veřejné soutěže „o nejvhodnější nabídku na uzavření
smlouvy o poskytování právních služeb pro město Přeštice“ od 1.1.2019 (1/s/1)
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27/2018 - starostovi města vypsat výběrové řízení na obsazení funkce tajemníka/tajemnice Městského
úřadu Přeštice. (1/T/19)

V. p o v ě ř u j e
28/2018 - členy zastupitelstva města Přeštice pana p. Jaroslava Majera a Mgr. Petra Fornouze, ve
volebním období 2018-2022 k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství dle
zákona č. 301/2000 Sb. (1/T/1)
VI. s t a n o v u j e
29/2018 - oddací dny pro konání občanských svatebních obřadů ve volebním období 2018-2022 na dvě
libovolné soboty v měsíci v době od 10.00 do 16.00 hodin. (1/T/1)
30/2018 - úředně určenou místností pro konání občanských svatebních obřadů Obřadní síň města
Přeštice, Masarykovo nám. 107, Přeštice. (1/T/1)

Mgr. Karel Naxera
starosta

Marek Krivda
místostarosta
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