USNESENÍ
z 20. jednání Rady města Přeštice konaného dne 24.6.2019 v kanceláři starosty MěÚ Přeštice
Rada města:
I. s c h v a l u j e
427/2019 - uzavření dodatku č. 2 Nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 191/2 v k.ú. Skočice u Přeštic, ze
dne 1.1.2006. (20/m/5)
428/2019 - uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. E654-S-1428/2019 se
spol. Správa ţelezniční dopravní cesty, s.o., Dláţděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 70994234. (20/s/1)
429/2019 - ukončení nájemních smluv s nájemníky č.p. 458 a č.p. 460, Palackého ul. v Přešticích,
z důvodu plánované rekonstrukce celé budovy. (8/T/12)
430/2019 - přijetí účelové dotace ve výši 567.234,- Kč na realizaci projektu „PumpTrack Přeštice“ podle
podmínek Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora
výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji
v roce 2019“ č. 25152019. (20/s/3)
431/2019 - uzavření smlouvy o dílo s vítězem poptávkového řízení, společností Bořík B+B elektro s.r.o. se
sídlem Husova 1121, 334 01 Přeštice, IČ: 29104220 v celkové částce 296 665,64 Kč bez DPH na realizaci
obnovy VO v části úseku ulice Revoluční v Přešticích. (20/m/1)
432/2019 - přijetí účelové dotace ve výši 1.311.980,- Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace
z dotačního programu „Finanční podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2019“
s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366. (20/m/2)
433/2019 - podání výpovědi smlouvy na „Provádění údrţby městské zeleně, úklidové práce a zimní
údrţbu městských komunikací a dalších prací na území města Přeštice a místních částí Skočice, Ţerovice a
Přeštice – Zastávka“ uzavřenou dne 12.12.2008 se společností Západočeské komunální sluţby a.s.,
Koterovská 522, 326 00 Plzeň, IČO 25217348, k 31.12.2019. (20/m/3)
434/2019 - uzavření Dohody o ukončení platnosti smlouvy o dílo na přepravu a odstraňování komunálního
odpadu a směsného komunálního odpadu; sběru a přepravy separovaného odpadu; sběru, přepravy a
vyuţití biologicky rozloţitelného odpadu; sběru, přepravy a odstraňování odpadu podobného komunálnímu
odpadu (z podnikatelské sféry) dodavatelem s místem plnění na území města Přeštice včetně místních částí
Skočice, Ţerovice a Přeštice – Zastávka, uzavřenou dne 12.12.2008, se spol. Západočeské komunální
sluţby a.s., Koterovská 522, 326 00 Plzeň, IČO 25217348, ke dni 31.12.2019. (20/m/3)
435/2019 - Pravidla RM č. 6/2019 „Technické podmínky výkopových prací na území města Přeštice“.
(20/m/6)
436/2019 - vítěznou nabídku firmy Sportovní podlahy Zlín, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ 25560191
s nabídkovou cenou 1.474.216,73 Kč bez DPH (s DPH 1.783.802,24 Kč) na realizaci projektu „
Bezpečnější sportování“ rekonstrukce podlahy v Základní škole Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146,
Přeštice. (20/FOR/1)
437/2019 - doplatek příspěvku do fondu oprav Společenství vlastníků domu Husova č.p. 964, 965 v
Přešticích, IČO 07958854 ve výši 150.456,- Kč za období od 1.1.2019 do doby vkladu nového vlastníka do
katastru nemovitostí. (20/MAJ/1)
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438/2019 - prodej 7 ks speciálních kontejnerů na vyřazené textilie a obuv, v celkové hodnotě 700,- Kč,
firmě DIMATEX CS, spol. s r.o., IČ: 43224245, se sídlem Stará 24, Svárov, 460 01 Stráţ nad Nisou,
439/2019 - uzavření kupní smlouvy o odkupu 7ks speciálních kontejnerů na vyřazené textilie a obuv, za
kupní cenu 700,- Kč, s firmou DIMATEX CS, spol. s r.o., IČ: 43224245, se sídlem Stará 24, Svárov, 460
01 Stráţ nad Nisou.
440/2019 - vyřazení majetku města u org. 7235 – město Přeštice v celkové výši 700,- Kč, na účtu 902
0000, z důvodu prodeje. (20/T/1)
441/2019 - přijetí účelové finanční dotace ve výši 29.900,- Kč z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního
titulu „2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ do rozpočtu města Přeštice na rok 2019
na nákup osobních ochranných pomůcek a drobné opravy techniky pro jednotku SDH města Přeštice.
(20/t/2)
442/2019 - uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce 5 ks stanů pro 3 osoby, zn. QUECHUA ARPENAZ 3
XL F&B PRO 3, se Základní školou Josefa Hlávky Přeštice, IČ: 49181891, se sídlem Na Jordáně 1146,
Přeštice. (20/T/3)
443/2019 - rozpočtové opatření č. 12/2019. (20/T/4)
444/2019 - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 12. 11. 2013 na nákup
kontejneru typu ABROLL o objemu 36 m3, se Sdruţením měst a obcí Plzeňského kraje, IČ: 69972061, se
sídlem Riegrova 1, Plzeň. (20/T/5)
445/2019 - uzavření kupní smlouvy na nákup kontejneru typu ABROLL o objemu 36 m3, se Sdruţením
měst a obcí Plzeňského kraje, IČ: 69972061, se sídlem Riegrova 1, Plzeň. (20/T/5)
446/2019 - uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě č. SWRp/10/57 ze dne 28. 6. 2010 s firmou VERA, spol.
s r.o., IČ: 62587978. (20/T/9)
447/2019 - vydání potvrzení o zániku věcného práva předkupního města k pozemku p.č. 208/61 v k.ú.
Přeštice pro V. a L. B., oba bytem xxxxx, 334 01 Přeštice. (20/T/10)
448/2019 - uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě na pozemcích v majetku města Přeštice
p.č. 471/1, a p.č. 343/10 vše k.ú. Přeštice s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., IČO 04084063, se
sídlem Olšanská 2681/6, Praha za jednorázovou náhradu ve výši 3720,- Kč + DPH. (20/T/11)
449/2019 - podání nabídky na převzetí pozemků od ÚZSVM p.č. 705 o výměře 466 m2 ostatní plocha, jiná
plocha, p.č. 709/1 o výměře 722 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 709/2 o výměře 108 m2 ostatní
plocha, neplodná půda, p.č. 709/3 o výměře 17 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 709/4 o výměře
89 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše k.ú. Příchovice u Přeštic. (20/T/12)
450/2019 - zápis do kroniky místní části Zastávka za rok 2018. (20/T/13)
451/2019 - zápis do kroniky místní části Ţerovice za rok 2018. (20/T/13)
452/2019 - zápis do kroniky místní části Skočice za rok 2018. (20/T/13)
453/2019 - Základní umělecké škole Přeštice, okres Plzeň-jih navýšení kapacity ţáků v kolektivních
předmětech „Přípravná hudební výchova“ a „Hudební výchova“ do počtu 24 ţáků v jedné vyučovací
hodině na školní rok 2019/2020. (20/T/15)
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454/2019 - krátkodobý pronájem nebytového prostoru v č. p. 33, Hlávkova ul., Přeštice panu Mgr. V. F.,
xxxxx, 334 01 Přeštice na dobu 30ti dnů. (20/T/17)
455/2019 - uzavření Dodatku č.1 k Rámcové smlouvě na prodej dřevní hmoty vytěţené v městských lesích
se společností Ing. Michal Talián, sluţby v lesnictví Malechov 54, Klatovy, IČ 87233495. (20/T/19)
456/2019 - vyřazení majetku města Přeštice u org. 7211 – ZŠ Josefa Hlávky Přeštice a jeho následnou
likvidaci v celkové výši 36.294,--Kč na účtu 0280100 se zůstatkovou cenou 0,- Kč z důvodu značné
opotřebovatelnosti. (20/T/20)
II. b e r e n a v ě d o m í
457/2019 - zápis z 5. jednání finančního výboru ze dne 12.6.2019. (20/s/4)
458/2019 - zápis z 3. jednání kontrolního výboru ze dne 16.5.2019. (20/s/5)
459/2019 - zápis ze 3. jednání Komise koncepce a rozvoje města Přeštice ze dne 23.5.2019. (20/MAJ/2)
460/2019 - Protokol o výsledku průběţné kontroly v Základní umělecké škole Přeštice, okres Plzeň-jih
provedené KÚ PK. (20/T/14)
461/2019 - Protokol o výsledku průběţné kontroly ve Středisku volného času Slunečnice, příspěvková
organizace provedené KÚ PK. (20/T/14)
462/2019 - vyřazení vlastního majetku ZŠ Josefa Hlávky Přeštice u org. 7211 v celkové výši 48.184,70
Kč na účtu 028 z důvodu nefunkčnosti a neopravitelnosti. (20/T/20)
463/2019 - Jízdní řád pro rok 2019/2020 na ţelezniční trati č. 183. (20/T/6)
III. d o p o r u č u j e Z M
464/2019 - vzít na vědomí zprávu o projednání návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní se spol. AREA
Group s.r.o. na prodej pozemku p.č. 238/64 o výměře 1719 m2, k.ú. Přeštice, včetně komunikace a
související infrastruktury. (20/s/2)
465/2019 - schválit uzavření dodatku č.1 Kupní smlouvy ze dne 16.3.2018 se společností ArealityCZ
development s.r.o., IČ:04535898 se sídlem Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň, který upravuje termín
dokončení výstavby. (20/m/4)
466/2019 - schválit závazný ukazatel rozpočtu města: investiční příspěvek Základní škole Josefa Hlávky
Přeštice ve výši 491.802,24 Kč na financování projektu Bezpečnější sportování. (20/FOR/1)
467/2019 - schválit Výroční zprávu města za rok 2018. (20/T/16)
468/2019 - schválit rozpočtové opatření č. 13/2019. (20/T/18)
IV. v y d á v á
469/2019 - Nařízení města č. 1/2019, kterým se vydává trţní řád. (20/T/7)
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V. s o u h l a s í
470/2019 - s partnerstvím v rámci komunitního plánování sociálních sluţeb realizovaného Centrem pro
komunitní práci západní Čechy, Americká 29, Plzeň a se zpracováním plánu rozvoje sociálních sluţeb pro
území ORP Přeštice. (20/T/8)
VI. r u š í
471/2019 - usnesení č. 259/2018 ze dne 23.4.2018. (20/T/11)

Mgr. Karel Naxera v.r.
starosta

Marek Krivda v.r.
místostarosta
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