USNESENÍ
z 24. jednání Rady města Přeštice konaného dne 26.8.2019 v kanceláři starosty MěÚ Přeštice
Rada města:
I. s c h v a l u j e
528/2019 - uzavření smlouvy o dílo se společností ELIMONT spol. s r.o. se sídlem Průmyslová 1130, 334
01 Přeštice, IČ 46882553 v celkové částce 1.304.513,- Kč bez DPH na realizaci obnovy VO v ulici
Kollárova v Přešticích. (24/s/2)
529/2019 - uzavření Smlouvy o dílo na průzkum trhu potenciálních investorů a provozovatelů nového
aquaparku v Přešticích, se spol. Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO
45244782. (22/s/3)
530/2019 - uzavření Smlouvy o dílo na průzkum trhu potenciálních investorů a provozovatelů pro
revitalizaci areálu na adrese Hlávkova č.p. 33, 334 01 Přeštice, se spol. Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782. (22/s/3)
531/2019 - přijetí účelové dotace ve výši 150.000,- Kč na realizaci projektu „Oprava chodníku ve
Skočicích“ podle podmínek Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci
Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019 č. 33662019. (24/s/1)
532/2019 - uzavření smlouvy č. 108660-000-00 o uloţení inţenýrských sítí na poz. parc. st. 554,
zapsaných na LV č. 10001, v obci Přeštice, jehoţ součástí je budova č.p. 556 v ul. Máchova, se spol. TMobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO 64949681.
(24 /s/3)
533/2019 - odměny členům JSDHO Přeštice za činnost v 1. pololetí 2019 dle návrhu velitele jednotky.
(24/s/4)
534/2019 - odměnu veliteli JSDHO Přeštice xxxxx za činnost v 1. pololetí 2019 dle návrhu rady města.
(24/s/4)
535/2019 - uzavření smlouvy o dílo se společností Bořík B+B elektro s.r.o. Přeštice, IČO 29104220
v celkové částce 805 540,88,- Kč bez DPH na realizaci obnovy VO v ulici Poděbradova, Přeštice. (24 /s/5)
536/2019 - Mateřské škole Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň-jih pouţití rezervního fondu do výše
150.000,- Kč na zakoupení 12 ks dětských ţidlí, 1 stolku, skříní se zámkem a skříní na školní pomůcky do
třídy Dolní zvoneček a na pořízení nových lůţkovin, prostěradel a dětských ručníků pro všechny třídy.
(24/T/2)
537/2019 - pouţití znaku města Přeštice na obálce vystřihovacího modelu kostela sv. Ambroţe na Vícově,
který bude vydán Spolkem pro záchranu historických památek Přešticka. (24/T/4)
538/2019 - uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi Hasičským záchranným sborem
Plzeňského kraje a městem Přeštice. (24/T/5)
539/2019 - prezentaci Domu historie Přešticka v Cestovní knize ČR. (24/T/7)
540/2019 - odpis z prodeje 3 kusů autorských výtisků vystřihovánek Hlas jeho pána. (24/T/8)
541/2019 - postoupení nájemní smlouvy ze dne 1. 2. 1998 na část pozemku parc. č. 456/1 v k. ú. Přeštice o
ploše 760 m2 z pana xxxxx, xxxxx, Přeštice na pana xxxxx., xxxxx, Přeštice. (24/T/10)
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542/2019 - uzavření dodatku č. 3 včetně přílohy č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 30. 9. 2015 uzavřené s
firmou ProKlas, s.r.o., Husova 438, 334 01 Přeštice, IČ 25208322 na pozemky v k. ú. Přeštice a Příchovice
s účinností od 1. 10. 2019 v předloţeném znění. (24/T/11)
543/2019 - ukončení smlouvy o nájmu prostoru slouţícího k podnikání ze dne 30. 12. 2015 v rozsahu
místnosti o ploše 13,6 m2 a podílu na společných prostorách o ploše 0,85m2, mezi městem Přeštice a paní
Jaroslavou Štěpánkovou, IČ 49737864, Dolní Lukavice 56, Dolní Lukavice, dohodou ke dni 30. 9. 2019.
(24/T/12)
544/2019 - podmínky pronájmu náhradních nebytových prostor pro potřebu další činnosti Úřadu práce
České republiky – pracoviště v Přešticích, z důvodu rekonstrukce budovy ul. Palackého č.p. 460. (24/T/13)
545/2019 - zveřejnění záměru směny pozemků p.č. 72/3 (zahrada) o výměře 7 m2 a p.č. 1505/4 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře 7 m2, vše v k.ú. Ţerovice, za část pozemku města p.č. 1567 (ostatní
plocha), o výměře dle budoucího geometrického plánu, vše v k.ú. Ţerovice, p. xxxxx, bytem xxxxx, 334 01
Přeštice. (24/T/15)
546/2019 - rozpočtové opatření č. 16/2019. (24/T/16)
547/2019 - úhradu nájemného za pozemek pod stavbou přestupního uzlu v ţst. Přeštice ve výši 8.800,- Kč
bez DPH za období květen – červenec 2019. (24/s/6)
II. d o p o r u č u j e Z M
548/2019 - schválit OZV č. 2/2019 o stanovení systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění,
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Přeštice.
(19/T/18)
549/2019 - schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 1298/5 o výměře 932 m2 v k.ú. Přeštice z vlastnictví
České republiky a příslušnosti hospodařit Státním pozemkovým úřadem, IČO 01312774, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha do vlastnictví města Přeštice podle § 7 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (24/T/14)
550/2019 - schválit zahájení jednání o omezení tranzitní dopravy na silnici II/230. (24/T/19)
III. b e r e n a v ě d o m í
551/2019 - hospodaření příspěvkových organizací města Přeštice za 2. čtvrtletí roku 2019. (24/T/1)
552/2019 - Zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Přeštice za 1. pololetí 2019.
(24/T/6)
553/2019 - výpověď smlouvy obcí Řenče na poskytování regionálních knihovních sluţeb pro knihovnu
Libákovice, pro knihovnu Osek a pro knihovnu Vodokrty. (24/T/9)
554/2019 - výsledky ankety 10 P Veřejného fóra Zdravého města Přeštice a Místní agendy 21 za rok 2019.
(24/T/18)

Mgr. Karel Naxera v.r.
starosta

Mgr. Petr Fornouz v.r.
radní
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