USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 19.9.2019
ve velkém sále KKC č.p. 311, Přeštice

Zastupitelstvo města Přeštice:
A/volí
1.

návrhovou komisi ve složení: Vladimír Ježek, Mgr. Petr Fornouz, Luboš Hodan

B/schvaluje
1. doplněný program 6. zasedání Zastupitelstva města Přeštice
2. směnu pozemku p.č. 1259/38 o výměře 67 m2 ve vlastnictví města Přeštice a pozemku p.č. 141/3 o
výměře 8 m2 ve vlastnictví pana xxxxx, bytem xxxxx, Přeštice, vše v k.ú. Přeštice, který doplatí za
rozdíl ve výměře pozemků celkem 5.900,- Kč
3. uzavření dodatku č.1 ke Kupní smlouvě, kterou město Přeštice uzavřelo se společností AREA group
s.r.o., Šafaříkovy sady 5, 301 12 Plzeň dne 29.6.2018, a který upravuje předmět výstavby v rámci
etapy A2
4. koupi pozemků p.č. 332/30 o výměře 18 m2, p.č. 332/31 o výměře 15 m2, p.č. 332/32 o výměře 11 m2
a p.č. 1485/3 o výměře 55 m2 vše s druhem pozemku ostatní plocha, k.ú. Přeštice od pana xxxxx
bytem xxxxx, 301 00 Plzeň a xxxxx bytem xxxxx, 323 00 Plzeň za cenu 18.000 Kč
5. 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
6. prodej bytové jednotky č. 1076/5 paní xxxxx, xxxxx nájemce, bytem xxxxx, Přeštice, za cenu
446 156,- Kč
7. prodej BJ č. 1076/11 paní xxxxx, xxxxx nájemce, bytem xxxxx, Přeštice, za cenu 513 420,- Kč
8. záměr vybudování cesty ve Skočicích na pozemcích p.č. 659/3, 683/3, 682/2 a dalších oddělených
pozemcích v k.ú. Skočice u Přeštic, které budou třeba na prodloužení cesty po severní hraně
zastavěného území
9. uzavření dodatku č.1 Kupní smlouvy ze dne 16.3.2018 se společností ArealityCZ development s.r.o.,
IČO 04535898 se sídlem Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň, který upravuje termín dokončení
výstavby
10. rozšíření rozsahu radou města prováděných rozpočtových opatření o pravomoc přijetí transferu, na
základě smlouvy o poskytnutí dotace nebo rozhodnutí vydaného poskytovatelem dotace, bez
finančního omezení

11. Pravidla zastupitelstva města č. 2/2019 pro 2. kolo poskytování dotací na výstavbu domovních
čistíren odpadních vod v Přešticích, místní části Zastávka
12. zahájení jednání o omezení tranzitní dopravy na silnici II/230
13. OZV č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Přeštice
14. Jednací řád Zastupitelstva města Přeštice v novém znění s účinností od 1.10.2019
15. odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností Accolade, s.r.o., se sídlem
Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 27851371, uzavřené dne 2.1.2018
C/bere na vědomí
1. zprávu o činnosti RM od posledního zasedání ZM

D/ruší
1.

usnesení ZM č. B/13.4 ze dne 27. 6. 2019 z důvodu změny kupujících

2.

usnesení ZM č. B/13.9 ze dne 27.6.2019 z důvodu úpravy podmínek kupní smlouvy

3.

OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Přeštice, ke
dni nabytí účinnosti OZV č. 2/2019

4.

Jednací řád Zastupitelstva města Přeštice, schválený dne 19. 9. 2018 usnesením č. B/3, s účinností
od 1.11.2018

E/rozhoduje
1.

ve smyslu ustanovení § 55a odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení změny č.1 Územního plánu Přeštice
použitím zkráceného postupu a z vlastního podnětu

2.

ve smyslu ustanovení § 55a odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě rozsudku Krajského soudu v Plzni ze
dne 28.2. 2019 ve věci č.j. 59 A 14/2018 – 142, o obsahu změny č.1 Územního plánu Přeštice
v tomto bodě:
a) Změna vymezení regulativů z plochy DS na plochy BI na pozemcích parc.č. 166/13 a 166/15
v katastrálním území Přeštice

F/určuje

1.

Úřad územního plánování Městského úřadu Přeštice pořizovatelem změny č.1 Územního plánu
Přeštice

2.

společnost Atelier T- plan, s.r.o., Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4 – Nusle zhotovitelem změny
č.1 Územního plánu Přeštice

G/uděluje

1.

souhlas společnosti Accolade, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČO 27851371, s podáním žádosti o posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) v rámci
projektu „Průmyslový park Přeštice II“, který má být realizován na pozemcích p.č. 486/2,
p.č. 497/9, p.č. 500/1, p.č. 504/4 a p.č. 1274, v obci a katastrálním území Přeštice.

Mgr. Karel Naxera v.r.
starosta

Marek Krivda v.r.
místostarosta

