ZÁPIS
z 14. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 20.01.2021
ve velkém sále Kulturního komunitního centra Přeštice, Masarykovo nám.
1. Zahájení v 17.01 hodin
Přítomno:
15 členů ZM (viz prezenční listina)
Omluven:
0
Neomluven: 0
Zasedání ZM zahájil v 17.01 hodin a po celou dobu řídil starosta Města Přeštice Mgr. Karel Naxera.
Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Ověřovatelé zápisu: Luboš Hodan, Dušan Rada
Návrhová komise: Josef Falout, Mgr. Antonín Kmoch, Vladimír Ježek
Zapisovatelky: Silvie Uzlová, Petra Fornouzová
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM volí návrhovou komisi ve složení: Josef Falout, Mgr. Antonín Kmoch, Vladimír Ježek.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Návrh usnesení byl přijat.

2.

Schválení programu zasedání

Starosta navrhl doplnění programu o:
- podbod 4.3. Změna kupujících osob BJ č Slovenská 1149/1 v Přešticích
- bod 10 – Statut sociálního fondu v Přešticích
a následné přečíslování.
Starosta přečetl navržený doplněný program 14. ZM:
Návrh programu:
1. Zahájení (určení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu, jmenování návrhové komise)
2. Schválení programu zasedání
3. Zprávy o činnosti
3.1 Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM
3.2 Zpráva o činnosti Finančního výboru za r. 2020
3.3 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za r. 2020
4. Hospodaření s majetkem města
4.1 Dohoda o narovnání zimní stadion uzavřené s městem Přeštice dne 11.7.2017 mezi městem
Přeštice a AREA group s.r.o.
4.2 Dohoda o změně některých práv a povinností ze smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
k podnikání S TECHNOLOGICKÝM ZAŘÍZENÍM MINIPIVOVARU A KUCHYNĚ uzavřené
dne 28. 7. 2017 mezi městem Přeštice a PCP BREWERY s.r.o.
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4.3. Změna kupujících osob BJ č Slovenská 1149/1 v Přešticích
5. Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na provoz spojů 1, 2, 5, 6, 7 a 8 linky 450575 ¨
místní části Zastávka do Přeštic a zpět od 14. 6. 2020 do 12. 12. 2020 a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o jejím poskytnutí
6. Navýšení položky Dotace spolkům v rámci programu – běžné výdaje pro 2. kolo poskytování
dotací v rozpočtu města Přeštice na rok 2021
7. Rozpočtové opatření č. 1/2021
8. Rezignace člena dozorčí rady B +T Přeštice s.r.o. a jmenování nového člena dozorčí rady B +T
Přeštice s.r.o.
9. Plán rozvoje sportu v Přešticích
10. Statut sociálního fondu města Přeštice
11. Diskuse, informace
10. Závěr
Starosta dal hlasovat o doplnění programu:
ZM schvaluje doplněný program 14. zasedání Zastupitelstva města Přeštice.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování
Usnesení bylo přijato.

3. Zprávy o činnosti
3.1

Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM
Předkladatel: starosta Mgr. Karel Naxera

Starosta přednesl zprávu o činnosti rady města za mezidobí – viz příloha.
V diskuzi nikdo nevystoupil.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM od posledního zasedání ZM.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Usnesení bylo přijato.

3.2

Zpráva o činnosti Finančního výboru za r. 2020
Předkladatel: Jana Tykvartová

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU za období od 1.1.2020 – 31.12.2020
V době od 1.1. 2020 – 31.12. 2020 se řádná jednání Finančního výboru konala celkem pětkrát. Za toto
období Finanční výbor vykázal celkem 5 omluvených absencí, 1 neomluvenou absenci a přijal 5 hostů.
Mezi hlavní body programu činnosti patřily:
- kontroly příspěvkových organizací, které proběhly podle plánu
- kontroly organizačních složek, které neproběhly z důvodu epidemiologické situace
- kontrola průběžného plnění rozpočtu Města Přeštice
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Došlo k rozdělení kompetencí jednotlivých členů Finančního výboru, které byly uplatňovány při kontrolní
činnosti. Finanční výbor hodnotil průběh a výsledky kontrol hospodaření provedených jednotlivými členy
Finančního výboru v příspěvkových organizacích zřizovaných Městem Přeštice. Finanční výbor
konstatoval, že kontroly proběhly a zápisy jsou již předány do sekretariátu starosty.
Členové Finančního výboru se shodli na časovém harmonogramu schvalování rozpočtu od paní
rozpočtářky Silvie Uzlové. Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu Města Přeštice schválit
„Návrh rozpočtu na rok 2021“.
Finanční výbor děkuje Finančnímu odboru za vstřícnost a rychlost při
jednáních ohledně vyžadovaných materiálů, podkladů a případných smluv.
Složení Finančního výboru: Jana Tykvartová, Ludmila Burlová, Helena Voláková, Judr. Tomáš Kubík,
Ing. Petr Walta
zapsala: Jana Tykvartová – předsedkyně FV
ověřovatelka zápisu: Ludmila Burlová – místopředsedkyně FV
v Přešticích dne 15.1.2021

V diskuzi nikdo nevystoupil.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti Finančního výboru za rok 2020.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Usnesení bylo přijato.
Příloha:
Zpráva o činnosti Finančního výboru za r. 2020

3.3

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za r. 2020
Předkladatel: Mgr. Antonín Kmoch

Kontrolní výbor v r. 2020 pracoval ve složení:
Mgr. Antonín Kmoch
- předseda KV
Michal Brucháč
- místopředseda KV
Josef Falout
- člen KV
Luboš Hodan
- člen KV
Ing. Michal Švihla - člen KV
Kontrolní výbor v období od 1.1. - 31.12. 2020 zasedal třikrát (6.-8. zasedání KV), z toho 8. zasedání
distanční online formou. Jednání KV se konala vždy v plném počtu členů, nezúčastnil se jich žádný host.
Náplň jednání KV korespondovala s plánem programu činnosti KV schváleným zastupitelstvem města s
ohledem na probíhající epidemii COVID-19 při plnění povinností, které mu ukládá zákon č. 128/2000 sb.,
o obcích, v souladu s Jednacím řádem výborů ZM Přeštice a to činností uvedenou níže, zejména pod
bodem a):
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a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města;
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné
působnosti;
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.
Ad a)
KV usnesení projednal a následně k nim zaslal dotazy, připomínky a doporučení adresované vedení města
či městskému úřadu. Na ně od nich vždy obdržel uspokojivé odpovědi s případně přijatými opatřeními,
které v přílohách zápisu jednání KV byly sekretariátem starosty zasílány členům ZM na vědomí. V
daném období v této oblasti KV nezaznamenal žádný závažný nedostatek.
Ad b)
Především z důvodu v průběhu roku probíhající pandemie KV v této oblasti neprovedl žádnou přímou
kontrolu.
Ad c)
Zastupitelstvo města v daném období nepověřilo Kontrolní výbor plněním dalších úkolů.
Kontrolní výbor ZM Přeštice děkuje za dobrou spolupráci všem zaměstnancům Města Přeštice, kteří se na
ní podíleli.
V Přešticích, 18.1.2021
Mgr. Antonín Kmoch
předseda Kontrolního výboru ZM Přeštice

V diskuzi nikdo nevystoupil.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního výboru za rok 2020.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Usnesení bylo přijato.
Příloha:
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za r. 2020

4.

Hospodaření s majetkem města
4.1

Dohoda o narovnání zimní stadion uzavřené s městem Přeštice dne 11.7.2017 mezi
městem Přeštice a AREA group s.r.o.
Předkladatel: starosta Mgr. Karel Naxera

Dne 21.12.2020 obdržel starosta města zprávu právního zástupce společnosti AREA group s.r.o. pana
Mgr. Marka Dejmka obsahující dotaz na způsob úhrady kupní ceny dle Dohody uzavřené dne 11.7.2017 a
smíru ze dne 31.1.2018 (OS Plzeň-jih, č.j. 4 C 104/2012-498), ve které sdělil, že společnost AREA group
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s.r.o. bude svůj závazek plnit zčásti ze svých vlastních prostředků a z části z bankovního úvěru. Tato
skutečnost vyžaduje součinnost ze strany města. Navrhl tyto možnosti:
Var. 1) město vystaví souhlas se zřízením zástavního práva banky jako druhého v pořadí s příslibem
vzdání se svého zástavního práva a všech omezení po úhradě vyčísleného závazku společnosti AREA
group; zde je možno provést platbu z úvěru přímo na účet města po podání návrhu na vklad zástavního
práva banky a prokázání odeslání rozdílu mezi závazkem a úvěrem z vlastních zdrojů společnosti
Var. 2) banka zřídí pro vypořádání účet úschovy, na který bude po podpisu úvěrové smlouvy převedena
částka z úvěru a doplatek z vlastních zdrojů firmy; banka vystaví městu potvrzení o složení prostředků,
město se následně vzdá svého zástavního práva a všech omezení, takže bude možné podepsat a podat
zástavní smlouvu mezi bankou a firmou. Uvolnění prostředků bude možné z účtu úschovy již po podání
zástavního práva ve prospěch banky.
Záležitost byla předána právnímu zástupci města panu JUDr. Pavlu Ungrovi, který připravil a následně
projednal formu Souhlasu se zřízením dalšího zástavního práva, resp. jiných věcných práv ve prospěch
úvěrující banky Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočku Cheb, IČ: 00671126, se sídlem
Kubelíkova 4, 350 02 Cheb.
Vzhledem ke skutečnosti, že původní Dohoda neobsahovala zástavní práva pro další subjekty v pořadí, je
nyní ZM tento souhlas předložen ke schválení.
Plnění ze strany této banky bude obsahovat celou dlužnou částku obsahující prostředky úvěru i vlastní
prostředky společnosti AREA group s.r.o. (29.031.100,- Kč)
Vliv na rozpočet města:

Příjem 29.031.100,-Kč

V diskuzi vystoupili:
Starosta Mgr. Karel Naxera, Mgr. Antonín Kmoch, občan
Mgr. Kmoch objasnil důvody vedoucí k nepodpoření schválení předloženého usnesení.
Občan, starosta , místostarosta: dotaz, zda jsou známy záměry s nakládáním dotčených pozemků firmou
AREA, tyto záměry musí být v souladu s regulativy ÚP.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM souhlasí se zřízením zástavního práva v dalším pořadí včetně zákazu zcizení a zatížení, tedy až
po zástavním právu zapsaném Katastrálním pracovištěm Plzeň - jih pod sp.zn. V-1242/2018-406,
případně zákazu dalšího zatížení či zcizení, a to ve prospěch Volksbank Raiffeisenbank
Nordoberpfalz eG pobočka Cheb, IČO: 00671126 se sídlem Kubelíkova 4, 350 02 Cheb (Banka)
a to k zajištění pohledávek mezi Bankou jako úvěrujícím a společností AREA group s.r.o., IČO
25203231 se sídlem Šafaříkovy sady 5, Plzeň, přičemž úvěrované prostředky budou účelově
využity výhradně k zaplacení závazku zástavního věřitele vůči městu Přeštice dle smíru.
Hlasování:
14 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování
Návrh usnesení byl přijat.
Přílohy:
Souhlas se zřízením dalšího zástavního práva pro Volksbank Raiffeisenbank eG
Návrh prohlášení města o vzdání se zástavního práva
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4.2

Dohoda o změně některých práv a povinností ze smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
k podnikání S TECHNOLOGICKÝM ZAŘÍZENÍM MINIPIVOVARU A
KUCHYNĚ uzavřené dne 28. 7. 2017 mezi městem Přeštice a PCP BREWERY s.r.o.
Předkladatel: starosta Mgr Karel Naxera

Město Přeštice a společnost PCP BREWERY s.r.o. uzavřely smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k
podnikání S TECHNOLOGICKÝM ZAŘÍZENÍM MINIPIVOVARU A KUCHYNĚ ve znění dohody o
změně některých práv a povinností ze dne 5.10.2018 (dále též jako „Smlouva“), ve které se pronajímatel
v souladu s ust. § 2201 ve spojení s ust. § 2302 Obč.Z. zavázal přenechat nájemci do dočasného užívání
prostor v přízemí a podzemním podlaží (sklepní prostory) budovy uvedené v ust. čl. I. odst. 1 této
smlouvy o celkové rozloze 532 m2, a to včetně jejich movitého vybavení spočívajícím v technologickém
zařízení minipivovaru a zařízení s minipivovarem souvisejících, včetně vybavení kuchyně (bez
jakéhokoliv vybavení restaurace a nábytku), který se nájemce zavázal využívat jako provozovnu
restaurace a varnu piva (minipivovaru). Nájemce se zavázal v souladu s ust. § 2201 a § 2017 Obč.Z. za
užívání předmětu nájmu uvedeného v předchozí větě pronajímateli zaplatit nájemné a náhradu nákladů
spojených s užíváním těchto prostor, a to ve výši a způsobem uvedeným v ust. čl. V. této Smlouvy.
2)
Strany v tomto návrhu deklarují, že k výslovné žádosti nájemce motivované potřebou zajištění
likvidních finančních prostředků v důsledku hospodářských následků způsobených panující pandemií
SARS CoV-2 na území České republiky v oblasti pohostinství, ujednávají, že způsobem uvedeným v čl.
A. odst. 4) této Dohody bude dnem účinnosti této Dohody zrušena ujednaná povinnost dle původního
znění Smlouvy ke složení zálohy na nájemné, a to v doposud nespotřebované výši. Strany v tomto smyslu
ujednávají, že dnem účinnosti této Dohody se mění ust. Smlouvy způsobem uvedeným v čl. A. odst. 4)
této Dohody a zaniká povinnost k záloze na nájemné plynoucí zejména z původního znění čl. VI.
Smlouvy. V návaznosti na ujednání dle věty předchozí strany ujednávají, že :
a)
ke dni účinnosti této Dohody spotřebovaná část zálohy ve výši 1.041.583,92 Kč dle původního
znění čl. V. a VI. Smlouvy se nevrací, neb z ní bylo v souladu s čl. V. odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. čl.
VI. Smlouvy ve znění před změnou provedenou touto Dohodou hrazena část nájemného, což strany
uznávají a činí nesporným,
b)
ke dni účinnosti této Dohody nespotřebovaná část zálohy ve výši 2.008.416,08 Kč (dále též jako
„nespotřebovaná část zálohy“) dle původního znění čl. V. a VI. Smlouvy se vrátí nájemci, a to dle
výslovného určení a pokynu nájemce způsobem (§1926 an Obč.Z.) a na místo (§1954 an. Obč.Z.)
určenými dle nájemce takto :
i.)
ve výši 175.650,- Kč je pronajímatel povinen zaslat vrácenou část zálohy na bankovní účet vedený
u Komerční banky, a.s. pod č. 1-829361/0100 s variabilním symbolem 00257125,
ii.)
ve výši 150.242,10 Kč je pronajímatel povinen zaslat vrácenou část zálohy na bankovní účet
vedený u Komerční banky, a.s. pod č. 107-8844240297/0100 s variabilním symbolem 203200016,
iii.)
ve výši 1.438.797,- Kč je pronajímatel povinen zaslat vrácenou část zálohy na bankovní účet
vedený u České spořitelny, a.s. pod č. 3060715319/0800 s variabilními symboly 200100090 (462.606,Kč) a 200100064 (976.191,- Kč),
iv.)
ve výši 243.726,98 Kč je pronajímatel povinen ponechat si část zálohy na svém bankovním účtu z
titulu jistoty ujednávané dle čl. A) odst. 4 bodu ii.) této Dohody
Strany v souladu s ust. § 2217 Obč.Z. dále ujednávají, že nájemce je povinen za užívání předmětu nájmu
plnit pronajímateli:
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a)
ode dne uzavření této Dohody, nájemné ve výši 31.000,- Kč (slovy: třicetjednatisíc korun
českých) p.m. (měsíčně) bez DPH, splatné vždy k 20. dni kalendářního měsíce, ve kterém nájemce dle
této smlouvy předmět nájmu užívá.
Uvedený postup byl konzultován s Judr. Ungrem a auditorkou Ing. Akšteinovou, kteří bohužel nemohli
vyloučit riziko, že přiložená dohoda by mohla být vyložena jako vzdání se práva na zálohu, když toto
jednání dle ust. § 85 písm. f) ZOB má v gesci zastupitelstvo. (Přičemž právo plynoucí ze smlouvy o
nájmu je právo na nájemné a toho se rozhodně nevzdáváme, avšak záloha a její držení je též právo..)
Právě z těchto důvodů je tento bod zastupitelstvu předkládán.
Záměr uzavřít tuto Dohodu bude samozřejmě dle ust. § 39 odst. 1 ZOB v předepsané lhůtě 15 dnů před
rozhodnutím rady města zveřejněn.
Vliv na rozpočet města:

Výdaj 2.008.416,08 Kč

V diskuzi nikdo nevystoupil.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM schvaluje zrušení ujednané povinnosti dle smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání S
TECHNOLOGICKÝM ZAŘÍZENÍM MINIPIVOVARU A KUCHYNĚ ze dne 28.7.2017 ve znění
dohody o změně některých práv a povinností ze dne 5.10.2018 ke složení zálohy na nájemném, a to v
doposud nespotřebované výši 2.008.416,08 Kč.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování
Návrh usnesení byl přijat.
Přílohy:
Předávací protokol rozšíření technologie
Přehled plnění rozšíření technologie
Novace Smlouvy o nájmu prostoru

4.3

Změna kupujících osob BJ č Slovenská 1149/1 v Přešticích
Předkladatel: starosta Mgr. Karel Naxera

Zastupitelstvu města Přeštice byl předložen návrh na přijetí usnesení, které řeší prodej bytové jednotky
č.1149/1 ve Slovenské ulici v Přešticích.
Usnesením č. B/3 j) ze dne 10. 12. 2020 byl ZM schválen prodej nájemci M. P., bytem Slovenská č. p.
1149, 334 01 Přeštice za cenu 437 760,- Kč.
Kupujícími jsou však oba manželé, M. a D. P. a tento byt nabývají do SJM.
Zastupitelstvu města Přeštice je z tohoto důvodu předložen návrh na zrušení usnesením č. B/3 j) ze dne
10. 12. 2020 (schválení prodeje nájemci M. P.u, bytem Slovenská č. p. 1149, 334 01 Přeštice za cenu
437 760,- Kč) a schválení usnesení na prodej manželům M. a D. P., nájemcům, bytem Slovenská č. p.
1149, 334 01 Přeštice za cenu 437 760,- Kč.
Vliv na rozpočet města:

bez vlivu
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V diskuzi vystoupili:
Starosta, Ing. Petr Walta - objasnění znění smlouvy.
Starosta dal hlasovat o návrzích usnesení najednou:
ZM ruší usnesení č. B/3 j) ze dne 10. 12. 2020 z důvodu změny kupujících osob.
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1149/1 v bytovém domě Slovenská č. p. 1149 dle prohlášení
vlastníka za cenu dle znaleckého posudku Ing. Petra Orta a kupujícími zvolených podmínek možných
slev dle „Pravidel ZM č. 1/2018 pro prodej bytových jednotek ve vlastnictví města Přeštice v období
2018 – 2021“ manželům M. a D. P., nájemcům, bytem Slovenská č. p. 1149, 334 01 Přeštice za cenu
437.760,- Kč.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Návrhy usnesení byly přijaty.
Příloha:
-

5.

Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na provoz spojů 1, 2, 5, 6, 7 a 8
linky 450575 z místní části Zastávka do Přeštic a zpět od 14. 6. 2020 do 12. 12.
2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí
Předkladatel: místostarosta Marek Krivda

Plzeňský kraj zaslal městu Přeštice žádost o poskytnutí dotace na provoz spojů 1, 2, 5, 6, 7 a 8 linky
450575 Zastávka – Přeštice a zpět v období od 14. 6. 2020 do 12. 12. 2020.
V souvislosti se spuštěním dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. od 14. 6. 2020 nahradila linka
450575 (spoje 1, 2, 5, 6, 7 a 8) původní linku 450667 (spoje 13 a 16).
Žádost o dotaci včetně návrhu veřejnoprávní smlouvy byla doručena na Městský úřad Přeštice dne 22. 12.
2020.
Město Přeštice požaduje, aby dopravní obsluha území byla zajištěna nad rámec krajem standardně
objednaného výkonu a aby byla zahrnuta do objednávky Plzeňského kraje s tím, že pro obec je příznivější
poskytnout dotaci kraji. Obdobný model byl realizován již v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i
v první polovině roku 2020.
Dle podané žádosti o poskytnutí dotace a článku II., odst. 1 a 2. přiložené Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí účelové dotace požaduje Plzeňský kraj pro období od 14. 6. 2020 do 12. 12. 2020 dotaci ve
výši 176.396,84 Kč a současně žádá o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
Rada města Přeštice projedná tento bod na svém 73. jednání dne 12. 1. 2021.
Vliv na rozpočet města:

V rozpočtu pro rok 2021 obsaženo 150.000,- Kč, bude řešeno v ÚR č.
1/2021
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V diskuzi nikdo nevystoupil.
Starosta dal hlasovat o návrzích usnesení najednou:
ZM schvaluje poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu města Přeštice na rok 2021 Plzeňskému
kraji, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO 70890366, ve výši 176.396,84 Kč, na provoz spojů 1, 2, 5, 6, 7 a
8 linky 450575 Zastávka - Přeštice a zpět od 14. 6. 2020 do 12. 12. 2020.
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu města
Přeštice na rok 2021 Plzeňskému kraji, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČO 70890366, ve výši 176.396,84
Kč, na provoz spojů 1, 2, 5, 6, 7 a 8 linky 450575 Zastávka - Přeštice a zpět od 14. 6. 2020 do 12. 12.
2020.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Návrhy usnesení byly přijaty.
Přílohy:
Žádost PK o poskytnutí dotace - doprava Zastávka - od 14. 6. do 12. 12. 2020.
Návrh VPS o poskytnutí dotace - doprava Zastávka - od 14. 6. do 12. 12.2020

6.

Navýšení položky „Dotace spolkům v rámci programu – běžné výdaje“
pro 2. kolo poskytování dotací v rozpočtu města Přeštice na rok 2021
Předkladatel: tajemnice Ing. Zdeňka Alblová

Dle schválených Pravidel zastupitelstva města č. 2/2020 pro poskytování dotací z rozpočtu města
Přeštice, článek II., odst. 2., bude do rozpočtu města Přeštice na rok 2021 zařazena částka 228.499,- Kč
pro 2. kolo poskytování dotací, která obsahuje přebytky z nevyčerpaných přidělených dotací z roku 2020.
Jedná se o vratky dotací zejména z neuskutečněných akcí a dopravy. Dotace nemohly být využity
z důvodu vyhlášeného nouzového stavu na základě usnesení Vlády ČR a na něj navazujících
mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19.
Vratky dotací z provedených veřejnoprávních kontrol v roce 2020 nebyly vyčísleny žádné.
Rada města Přeštice projedná tento bod na svém 73. jednání dne 12. 1. 2021.
Vliv na rozpočet města:
Navýšení položky „Dotace spolkům v rámci programu – běžné výdaje“ pro
2. kolo poskytování dotací v rozpočtu města Přeštice na rok 2021 o 228.499,- Kč - řešeno v RO č. 1/2021
pro ZM 20. 1. 2021
V diskuzi nikdo nevystoupil.
Starosta dal hlasovat o návrzích usnesení najednou:
ZM schvaluje navýšení položky „Dotace spolkům v rámci programu – běžné výdaje“ pro 2. kolo
poskytování dotací v rozpočtu města Přeštice na rok 2021, dle Pravidel zastupitelstva města č. 2/2020, o
částku 228.499,- Kč, která obsahuje přebytky z nevyčerpaných přidělených dotací z roku 2020.
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Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Návrh usnesení byl přijat.
Příloha:
Přehled vratek dotací v roce 2020

7.

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Předkladatel: místostarosta Marek Krivda
V rozpočtovém opatření č. 1/2021 je do běžných výdajů dle připravené dohody zařazena položka pro
vrácení nespotřebované zálohy na nájemné prostoru sloužícího k podnikání s technologickým zařízením
minipivovaru a kuchyně v č.p. 311 na Masarykově nám., přijaté městem v r. 2017.
Položka pro poskytnutí dotací spolkům je podle platných Pravidel ZM č. 2/2020 navýšena o částku
vrácených nevyčerpaných prostředků z dotací poskytnutých v r. 2020. Tyto prostředky jsou určeny pro 2.
kolo poskytování dotací.
Rozpočtové opatření projedná RM na svém jednání dne 12. 1. 2021.
Vliv na rozpočet města:

Rozpočtově schodkové (schodek je kryt z finančních prostředků min. let)

V diskuzi nikdo nevystoupil.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Návrh usnesení byl přijat.
Přílohy:
RO 1-2021 – ZM 20.1.21 – doporučuje RM 12.1.21
Stavy bankovních účtů a úvěrů k 31.12.20

8.

Rezignace člena dozorčí rady B +T Přeštice s.r.o. a jmenování
nového člena dozorčí rady B +T Přeštice s.r.o.
Předkladatel: starosta Mgr. Karel Naxera

Paní E. Č., z důvodu plánovaného odchodu do starobního důchodu v průběhu toku 2021,
Podala rezignaci na funkci členky dozorčí rady spol. B + T Přeštice s.r.o. ke dni 31.12.2020.
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RM na svém 62. jednání č. usn. 451/2020 vzala na vědomí rezignaci pí E. Č.
Rada města navrhla jako nového zástupce města za člena dozorčí rady pana R. S., který s nominací
souhlasí.
RM na svém 71. jednání č. usn. 648/2020 jmenovala zástupce města za člena dozorčí rady společnosti
B + T Přeštice s.r.o., IČO 03808190 se sídlem Masarykovo nám. 107, Přeštice, pana R. S., s účinností od
1.1.2021.
RM na svém 71. jednání č. usn. 649/2020 doporučila ZM vzít na vědomí rezignaci členky dozorčí rady
společnosti B + T Přeštice s.r.o., IČO 03808190 se sídlem Masarykovo nám. 107, Přeštice, paní E. Č., ke
dni 31.12.2020.
RM na svém 72. jednání č. usn. 655/2020 doporučila ZM vzít na vědomí jmenování zástupce města za
člena dozorčí rady společnosti B + T Přeštice s.r.o., IČO 03808190 se sídlem Masarykovo nám. 107,
Přeštice, pana R. S., s účinností od 1.1.2021.

V diskuzi nikdo nevystoupil.
Starosta dal hlasovat o návrzích usnesení najednou:
ZM bere na vědomí rezignaci členky dozorčí rady společnosti B + T Přeštice s.r.o., IČO 03808190 se
sídlem Masarykovo nám. 107, Přeštice, paní E. Č., ke dni 31.12.2020.
ZM bere na vědomí jmenování zástupce města za člena dozorčí rady společnosti B + T Přeštice s.r.o.,
IČO 03808190 se sídlem Masarykovo nám. 107, Přeštice, pana R. S., s účinností od 1.1.2021.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Návrhy usnesení byly přijaty.
Příloha:
Rezignace pí Č.

9.

Plán rozvoje sportu v Přešticích
Předkladatel: starosta Mgr. Karel Naxera

Rada města předložila ZM Přeštice ke schválení Plán rozvoje sportu v Přešticích.
Plán rozvoje sportu zpracovala Komise pro spolkovou činnost.

V diskuzi vystoupil:
P.Majer, Mgr. Kmoch, starosta - proběhla diskuse nad doplněním požadovaných sportovišť (víceúčelová
hala, skate park).
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
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ZM schvaluje strategický dokument města Přeštice Plán rozvoje sportu v Přešticích.

Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Návrh usnesení byl přijat.
Příloha:
Plán rozvoje sportu v Přešticích

10.

Statut sociálního fondu města Přeštice
Předkladatel: tajemnice Ing. Zdeňka Alblová

Zastupitelstvu města Přeštice je předložen návrh nového znění Statutu sociálního fondu města Přeštice.
Návrh úpravy znění stávajícího Statutu sociálního fondu města Přeštice se týká upřesnění čl. 5 – Použití
sociálního fondu města Přeštice.
Jedná se o možnost použití příspěvku na zdravotní očkování, ve kterém jsou zahrnuty náklady spojené
s testováním COVID 19.
Další změny, které byly provedené v předloženém znění Statutu sociálního fondu města Přeštice
souvisejí pouze s grafickou úpravou a použitím plných názvů (nahrazení zkratek).
V diskuzi nikdo nevystoupil.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM schvaluje nové znění Statutu sociálního fondu města Přeštice.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Návrh usnesení byl přijat.
Příloha:
Statut sociálního fondu města Přeštice

11.

Diskuse, informace

Mgr. Petr Fornouz informoval o zahájení výstavby nového hřiště u I. stupně ZŠ Josefa Hlávky. Po dobu
výstavby, cca 4 měsíce, bude uzavřený průchod mezi ulicemi Rebcova a Poděbradova.
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11.

Usnesení a závěr

Poté starosta poděkoval všem přítomným za účast a 14. zasedání ZM v 17:59 hodin ukončil.

Mgr. Karel Naxera
starosta

Ověřovatelé zápisu:

Luboš Hodan

…………………………….

Dušan Rada

………….………………….
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