ZÁPIS
z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 23.4.2020
ve velkém sále Kulturního komunitního centra Přeštice, Masarykovo nám.
1. Zahájení v 17.00 hodin
Přítomno:

15 členů ZM (viz prezenční listina), z toho 1 člen Doc. Josef Mištera formou
videokonferenčního hovoru
Omluven:
0
Neomluven: 0
Zasedání ZM zahájil v 17.00 hodin a po celou dobu řídil starosta Města Přeštice Mgr. Karel Naxera.
Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Romana Kravcová
Ověřovatelé zápisu: Josef Falout, Ing. Petr Walta
Návrhová komise: Ing. arch. Zuzana Froňková, Jiří Hlavín, Jaroslav Majer
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM volí návrhovou komisi ve složení: Ing. arch. Zuzana Froňková, Jiří Hlavín, Jaroslav Majer.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, se zdržel hlasování
Usnesení bylo přijato.

Schválení programu zasedání

2.

Starosta navrhl doplnit program 10. zasedání ZM o tento bod:
- bod č. 4 rozšířit o podbod č. 4.2 - Souhlas vlastníků ul. Kollárova č.p 924 a č.p. 925
Starosta přečetl navržený doplněný program 10. ZM:
Návrh programu:
Zahájení (určení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu, jmenování návrhové komise)
Schválení programu zasedání
Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM
Hospodaření s majetkem města
4.1 Prodej ¼ podílu na pozemku p.č. 256/19 v k.ú. Přeštice
4.2 Souhlas vlastníků ul. Kollárova č.p 924 a č.p. 925
5. Poskytnutí účelových peněžních dotací
5.1 Poskytnutí účelových peněžních dotací na neinvestiční výdaje dle Pravidel ZM č. 3/2019
z rozpočtu města Přeštice na rok 2020 v 1. kole, které přesahují 50.000,- Kč a uzavření
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí
1.
2.
3.
4.
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5.2 Poskytnutí účelové individuální peněžní dotace na investiční výdaje z rozpočtu města
Přeštice na rok 2020 Stodské nemocnici, a. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí
6. Rozpočtové opatření č. 7/2020
7. OZV č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se
stavebním odpadem na území města Přeštice včetně příloh č. 1 a 2 (seznam sběrných hnízd)
8. Realizace záměru rekonstrukce „Modrý dům“
9. Koupě betonového sloupku od spol. ČEZ na poz. p.č. 255/1 v k.ú. Přeštice
10. Diskuse, informace
11. Závěr
ZM schvaluje doplněný program 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování
Usnesení bylo přijato.

3.

Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM
Předkladatel: starosta

Starosta přednesl zprávu o činnosti rady města za mezidobí – viz příloha.
V diskuzi vystoupil:
Mgr. Chmelík, Ing. Walta, starosta, p. Hlavín, p. Falout: dotaz na vyřízení petice č. 1/2020 – žádost
občanů o instalaci zpomalovacích pruhů v ul. Luční; vyjádření Policie ČR ve smyslu zamítavého
stanoviska k žádosti; kontraproduktivní – z praxe mnohdy podány žádosti obyvatelů o odstranění
zpomalovacích pruhů v důsledku nadměrného hluku při brždění vozidel.
Mgr. Chmelík, místostarosta: dotaz na usnesení č. 119/2020 (40. RM z 9.3.2020) – uzavření objednávky
na zprostředkování dotace na projekt “Rozšíření zásobníku pitné vody” se společností GRANTEX
dotace s.r.o., Praha 1,za cenu 139 000,- Kč bez DPH; možnost získání dotace až 3 mil. Kč; město
objednalo administraci projektové žádosti o získání dotace v rámci národního programu životní
prostředí pro tento projekt.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM za mezidobí.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Usnesení bylo přijato.

4.

Hospodaření s majetkem města
4.1 Prodej ¼ podílu na pozemku p.č. 256/19 v k.ú. Přeštice
Předkladatel: tajemnice Ing. Zdeňka Alblová
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Paní H. L. K., trvale bytem xxxxx, 334 01 Přeštice (dále jen žadatelka) žádá o odkoupení podílu o
velikosti ¼ na pozemku p.č. 256/19 (zahrada) o celkové výměře 560 m2 v k.ú. Přeštice. Uvedený podíl
na pozemku je ve vlastnictví Města Přeštice a přímo sousedí s nemovitostmi žadatelky.
Žadatelka je na základě kupní smlouvy ze dne 7.12.2018 majitelkou bytu xxxxx a sousedních pozemků.
Město Přeštice v dnešní době nemá na pozemek p.č. 256/19 zajištěn přístup a stal se pro něj nepotřebný.
Na 40. jednání RM Přeštice dne 9.3.2020 bylo usnesením č. 136/2020 schváleno zveřejnění záměru
prodeje ¼ podílu na pozemku, to bylo vyvěšeno na úřední desce od 16.3.2020 po dobu 15 dnů
a přihlásil se jeden zájemce – paní H. K. L., která nabízí za tento podíl cenu 100,- Kč/m2, ¼ z 560 m2 =
140 m2 => 14.000,- Kč
Rada města Přeštice tuto žádost projednala na svém jednání dne 6.4.2020, a usnesením č. 194/2020 ji
doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Přeštice.
Vliv na rozpočet města:

Jednorázový příjem

V diskuzi nikdo nevystoupil.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM schvaluje prodej podílu o velikosti ¼ na pozemku p.č. 256/19 (zahrada) o celkové výměře 560 m2
v k.ú. Přeštice ve vlastnictví Města Přeštice, paní H. L. K., bytem xxxxx, 334 01 Přeštice za cenu
14.000,- Kč.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Usnesení bylo přijato.
Přílohy:
Žádost o odkoupení podílu na pozemku p.č. 256/19 v k.ú. Přeštice, včetně grafického vyznačení stavu.

4.2

Souhlas vlastníků ul. Kollárova č.p 924 a č.p. 925

Předkladatel: p. Jaroslav Majer
Na základě usnesení RM č. 69/2020 ze dne 17. 2. 2020 byla z technických důvodů zpracována technická
zaměření a prohlášení vlastníka k rozdělení bytových jednotek v bytových domech Kollárova 924 a 925
jako samostatných staveb na samostatných pozemcích tak, jak jsou nemovitosti zapsány v katastru
nemovitostí. Právní vztahy mezi budoucími SVJ budou poněkud komplikované, protože přívod vody a
plynu je společný nejen pro tyto dva domy, ale i pro č. p. 923 ve vlastnictví SVJ, jehož majoritním
členem je SBD Plzeň-jih.
Další komplikací je skutečnost umístění sklepních kójí pouze v domě č. p. 924. Sklepní kóje jsou
obezděné, podle platné legislativy jsou součástí bytové jednotky. Protože nelze prodat k bytovým
jednotkám v samostatném domě č. p. 925 sklepní kóje umístěné v samostatném domě č. p. 924, bylo
znalci zadáno posouzení vlivu této skutečnosti na cenu dle znaleckého posudku, případně vypracování
dodatku ke znaleckému posudku.
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Z výše uvedených důvodů předkládáme ZM samostatně ke schválení prohlášení vlastníka o rozdělení
práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám samostatně v bytovém domě Kollárova 924 a
samostatně v bytovém domě Kollárova 925. Prohlášení vlastníka bude zadáno do katastru nemovitostí
před zahájením vlastního prodeje bytových jednotek. Vlastní prodej bytových jednotek bude podle
výsledku ověření znalce předložen zastupitelstvu na červnovém zasedání ZM.
RM projednala tento návrh dne 20.4.2020 a doporučila ho ZM ke schválení
Informace o dosavadním jednání s nájemci:
V č. p. 924 je aktuálně připraveno k prodeji 13 bytů z 16. Nájemce jednoho bytu neprojevil ani
předběžný zájem o koupi bytu, další nájemce svůj předběžný zájem odvolal pro nepříznivou finanční
situaci. Nájemce jednoho bytu je dlužníkem města, tedy mu nemůže být BJ prodána.
V č. p. 925 je aktuálně připraveno k prodeji 10 bytů z 16. Dva nájemci neprojevili ani předběžný zájem
o koupi bytu, jeden návrh na uzavření kupní smlouvy je na cestě, další dva nájemci dosud návrh
nepodali (lhůta u nich končí 6. a 12.5.). Jeden nájemce je nájemcem na dobu určitou přestěhovaný
z modrého domu.
Vliv na rozpočet města:

v souladu s rozpočtem

V diskuzi kdo vystoupil:
P. Majer nahlásil střet zájmů.
Starosta dal hlasovat o návrzích usnesení najednou:
ZM schvaluje prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám
v č. p. Kollárova 924, zpracované Advokátní kanceláří Ungr, Knaizl & spol., s.r.o., IČO: 29160383, se
sídlem Harantova 511/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň.
ZM schvaluje prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám
v č. p. Kollárova 925, zpracované Advokátní kanceláří Ungr, Knaizl & spol., s.r.o., IČO: 29160383, se
sídlem Harantova 511/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování
Usnesení byla přijata.
Příloha:
Prohlášení vlastníka vč. schémat podlaží

5.

Poskytnutí účelových peněžních dotací
5.1

Poskytnutí účelových peněžních dotací na neinvestiční výdaje dle Pravidel ZM č.
3/2019 z rozpočtu města Přeštice na rok 2020 v 1. kole, které přesahují 50.000,- Kč a
uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí

Předkladatel: starosta Mgr. Karel Naxera
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Finanční odbor předložil ZM návrh na poskytnutí účelových peněžních dotací na neinvestiční výdaje dle
Pravidel ZM č. 3/2019 z rozpočtu města Přeštice na rok 2020 v 1. kole, které přesahují 50.000,- Kč a na
uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
V rozpočtu na rok 2020 je alokována částka 2.700.000,- Kč na dotace na neinvestiční výdaje pro 1. kolo
poskytování dotací.
Po přepočtení % uznatelných neinvestičních výdajů ze všech žádostí byla vypočtena částka dotace ve
výši 3.077.894,- Kč. Částka 2.700.000,- Kč v rozpočtu byla tedy překročena o 377.894,- Kč. O tuto
částku byly poníženy dotace na neinvestiční výdaje všech žadatelů dle poměru uznatelných výdajů
k celku.
Byla provedena kontrola bezdlužnosti žadatelů k datu podání žádosti o dotaci vůči městu Přeštice –
žadatel nemá finanční závazek po splatnosti vůči městu Přeštice (zjistí si úřad) - článek IV., odst. 5,
písm. f) Pravidel ZM č. 3/2019.
Dále byla provedena kontrola kolizí akcí uvedených v žádostech o dotace s velkými akcemi pořádanými
Kulturním a komunitním centrem Přeštice v roce 2020 - článek VI., odst. 6 Pravidel ZM č. 3/2019.
RM schválila na svém 40. jednání dne 9. 3. 2020 podání žádostí o dotace z rozpočtu města Přeštice
v roce 2020 v 1. kole na pořádání 5-ti akcí pro veřejnost, které kolidují s velkými kulturními akcemi
pořádanými Kulturním a komunitním centrem Přeštice v roce 2020 (usnesení č. 129/2020).
Výsledky kontrol jsou uvedeny v přílohách.
V žádostech o poskytnutí dotací dle Pravidel ZM č. 3/2019 jsou celkové předpokládané výdaje. Z těchto
předpokládaných výdajů je skutečná výše dotace vypočtena dle článku VI., VII. a X. Pravidel ZM č.
3/2019. O poskytnutí dotací v nárokované výši podle Pravidel ZM č. 3/2019 rozhoduje nad 50.000,- Kč
zastupitelstvo města a do 50.000,- Kč rada města.
Zastupitelstvo města Přeštice bude rozhodovat o žádostech těchto spolků:
Ženský pěvecký sbor Carmina Přeštice z.s., IČ: 68818670, se sídlem Masarykovo nám. 311, Přeštice celkové předpokládané výdaje ve výši 127.796,- Kč na tyto účely:
a/ akce pro veřejnost:
„Živý betlém“ - 20. 12. 2020 na schodech u Kostela NPM v Přešticích (3.000,- Kč)
b/ doprava členek na koncerty, vystoupení (49.928,- Kč)
c/ provozní výdaje:
- příspěvky Unii sborů (5.720,- Kč)
- nájem prostor na zkoušky (9.120,- Kč)
- poplatky za vedení účtu (2.028,- Kč)
- ubytování v rámci soustředění ve Švihově (14.500,- Kč)
- ubytování - koncert Slatinice (29.000,- Kč)
- ubytování - festival Praha (14.500,- Kč)
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přešticích, IČ: 48333123, se sídlem Rebcova 557,
Přeštice - celkové předpokládané výdaje ve výši 80.000,- Kč na tyto účely:
a/ provozní výdaje v rámci hlavní činnosti spolku (80.000,- Kč)
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Skočice, IČ: 49183435, se sídlem Masarykovo nám. 107, Přeštice
- celkové předpokládané výdaje ve výši 99.000,- Kč na tyto účely:
a/ akce pro veřejnost:
„Výroční valná hromada“ - listopad - prosinec 2020 ve Skočicích (5.000,- Kč)
b/ provozní výdaje - běžný provoz, údržba hřiště a zázemí, energie, tuhá paliva, opravy zařízení
(94.000,- Kč)
Spolek Žerovice sobě, IČ: 04745311, se sídlem Žerovice 41 - celkové předpokládané výdaje ve výši
97.500,- Kč na tyto účely:
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a/ akce pro veřejnost:
„Dětský klub Kutílek“ - v Žerovicích (10.000,- Kč)
„Dětský maškarní bál“ - 15. 3. 2020 v Žerovicích (7.000,- Kč)
„Den matek“ - 12. 5. 2020 v Žerovicích (4.000,- Kč)
„Dětský den“ - 30. 5. 2020 v Žerovicích (7.000,- Kč)
„Pouťová zábava + rodáci“ – 5. 7. 2020 v Žerovicích (15.000,- Kč)
„Akce cyklistů“ - 18. 7. 2020 v Žerovicích (3.000,- Kč)
„Loučení s prázdninami“ - 22. nebo 23. 8. 2020 v Žerovicích (4.000,- Kč)
„Halloween“ - 7. 11. 2020 v Žerovicích (4.000,- Kč)
„Vánoční jarmark, nadílka“ - 29. 11. nebo 5. 12. 2020 v Žerovicích (5.000,- Kč)
„Sraz seniorů“ - 13. 12. 2020 v Žerovicích (6.000,- Kč)
b/ doprava na výlety s dětmi (2.000,- Kč)
c/ provozní výdaje - pronájem přístavby + zálohy na služby a doplatek vyúčtování služeb, údržba,
administrativa (30.500,- Kč)
Spolek pro záchranu historických památek Přešticka, IČ: 49184008, se sídlem Masarykovo nám. 311,
Přeštice - celkové předpokládané výdaje ve výši 112.611,- Kč na tyto účely:
a/ akce pro veřejnost:
„Výstava obrazů - Dvanáct vydechnutí Luise Křikavy“ - 28. 11. 2020 - 3. 1. 2021 v DHP (18.000,- Kč –
zajištění výstavy)
„Přednáška – Poutní místo Přeštice“ - 19. 5. 2020 v KKC v Přešticích (1.000,- Kč)
„Konference - Poddanská města v českých zemích“ – 21. – 22. 9. 2020 v KKC v Přešticích (8.000,- Kč)
b/ provozní výdaje:
- vydání knihy Poutní místa na Jižním Plzeňsku (60.611,- Kč) - publikační činnost spolku - spoluúčast
města Přeštice i města Dobřany
- oprava drobných památek na území města a jeho částí (20.000,- Kč) - např. dřevěný kříž v areálu
Kostela sv. Ambrože na Vícově
- ostatní provozní výdaje (5.000,- Kč)
Tělovýchovná jednota Přeštice z. s., IČ: 00478300, se sídlem Tř. 1. máje 1094, Přeštice - celkové
předpokládané výdaje ve výši 1.950.000,- Kč na tyto účely:
a/ akce pro veřejnost:
COPR:
„XCO PRIOR Přeštice 1“ - 23. května 2020 na PRIORU v Přešticích (6.000,- Kč)
„PAL CUP PRIOR Přeštice - Memoriál Vítka Přerosta“ - 20. června 2020 na PRIORU v Přešticích
(14.000,- Kč)
„XCO PRIOR Přeštice 2“ - 21. června 2020 na PRIORU v Přešticích (6.000,- Kč)
„XCE + XCO IDEAX Skočice“ - 2. - 3. října 2020 ve Skočicích (10.000,- Kč) - kolize s akcí KKC „Den
pro rodinu aneb Křížem krážem Přešticemi“
„Slavnostní vyhlášení TALENT CUPU 2020“ - listopad 2020 v sokolovně v Přešticích (17.000,- Kč)
BASKETBAL:
„Turnaj smíšených družstev s mezinárodní účastí - O pohár starosty města Přeštice“ – duben 2020 ve
sportovní hale TJ Přeštice z. s. (20.000,- Kč)
„Turnaj dětí 2009 a mladší“ – květen a červen 2020 ve sportovní hale TJ Přeštice z. s. (6.000,- Kč)
„Turnaj dětí“ - květen – září 2020 v Přešticích (6.000,- Kč)
„Turnaj dětí - O putovní pohár města Přeštice“ - září 2020 ve sportovní hale TJ Přeštice z. s. (15.000,Kč)
„Turnaj mužů - O putovní pohár města Přeštice“ - říjen 2020 ve sportovní hale TJ Přeštice z. s. (15.000,Kč)
NÁRODNÍ HÁZENÁ:
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„Předání čestných titulů Svazu národní házené a vyhlášení nejlepších házenkářů - společenský večer“ leden 2020 (25.000,- Kč)
„Memoriál J. Fořta - turnaj přípravek“ - květen 2020 v Přešticích (10.000,- Kč)
„Mistrovství ČR dorostenek“ - červen 2020 v Přešticích (25.000,- Kč)
„Halový turnaj mládeže“ - listopad 2020 v Přešticích (5.000,- Kč)
FOTBAL:
„Přeštický turnaj přípravek“ - září 2020 v Přešticích (20.000,- Kč)
„Memoriál Stanislava Trnky“ - srpen 2020 v Přešticích (20.000,- Kč)
„Zimní halový turnaj starších přípravek“ - listopad 2020 v Přešticích (15.000,- Kč)
„Zimní halový turnaj mladších přípravek“ - listopad 2020 v Přešticích (15.000,- Kč)
b/ hromadná doprava sdružených oddílů a klubů TJ Přeštice z. s. související s výkonem hlavní činnosti
spolku (500.000,- Kč)
c/ provozní výdaje:
- energie ve všech sportovních areálech TJ Přeštice z. s., opravy a udržování, revize a ostatní výdaje
související s hlavní sportovní činností spolku (1.200.000,- Kč)
Tělocvičná jednota Sokol Přeštice, IČ: 18240143, se sídlem Poděbradova 468, Přeštice - celkové
předpokládané výdaje ve výši 515.000,- Kč na tyto účely:
a/ akce pro veřejnost:
„Schodoběh“ - září 2020 v Přešticích (5.000,- Kč)
b/ hromadná doprava TJ Sokol Přeštice (10.000,- Kč)
c/ provozní výdaje:
- energie, služby, opravy a údržba majetku, povinné revize, pojištění majetku, vedení účetnictví, nákup
materiálu a DHDM a DNDM, pravidelná údržba střešní krytiny (335.000,- Kč)
- oprava podlah v sálech, výměna podlahy na balkoně - OSB desky - 50m2 (100.000,- Kč)
- oprava fasády na šatnách tenisu (65.000,- Kč)
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přeštice, IČ: 46812563, se sídlem Polní 510, Přeštice celkové předpokládané výdaje ve výši 405.600,- Kč na tyto účely:
a/ akce pro veřejnost:
„Závody pro děti“ - koncem srpna 2020 na sádkách v Přešticích (6.600,- Kč)
b/ provozní výdaje:
- provozní náklady budov spolku - elektrická energie (20.000,- Kč)
- provozní náklady budov spolku - plyn (12.000,- Kč)
- vodné, stočné (10.000,- Kč)
- opravy aut (15.000,- Kč)
- internet (6.000,- Kč)
- opravy budov a sádek (140.000,- Kč)
- nákup rybích násad (60.000,- Kč)
- nákup krmení (72.000,- Kč)
- nájem za rybníky (48.000,- Kč)
- pohonné hmoty (16.000,- Kč)
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace chovatelů poštovních holubů Přeštice, IČ: 22750720, se
sídlem Kosmonautů 169, Přeštice - celkové předpokládané výdaje ve výši 107.220,- Kč na tyto účely:
a/ úhrada dopravného na nácviky a závody (73.820,- Kč)
b/ provozní výdaje - elektřina pro klubovnu Přeštice (Stachova 191), pojištění pro přepravní vozidlo na
závody, STK + emise, vlnkový papír do přepravních boxů do vozidla, závodní označení pro holuby
(33.400,- Kč)
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Sdružení obyvatel Zastávky, z.s., IČ: 26526344, se sídlem Zastávka 1, Přeštice - celkové předpokládané
výdaje ve výši 172.000,- Kč na tyto účely:
a/ akce pro veřejnost:
„Kuželky Přeštice“ - duben 2020 v Přešticích (1.000,- Kč)
„Předmájové odpoledne“ - duben 2020 na Zastávce v Přešticích (2.000,- Kč)
„Vítání prázdnin“ - červen 2020 na Zastávce v Přešticích (2.000,- Kč)
„Dětský den“ - srpen 2020 na Zastávce v Přešticích (3.000,- Kč)
„Drakiáda“ - září 2020 na Zastávce v Přešticích (2.000,- Kč)
„Bowling Přeštice“ - listopad 2020 v Přešticích (2.000,- Kč)
b/ provozní výdaje – údržba hřiště, kulturního domu, pronájem, poplatky za elektrickou energii a vodu,
tuhá paliva, výměna střešní krytiny z vlnitého eternitu za velkoformátovou střešní krytinu a související
klempířské práce - doplatek (160.000,- Kč)
Doporučující usnesení pro schválení poskytnutí účelových peněžních dotací dle Pravidel ZM č. 3/2019 a
uzavření veřejnoprávních smluv přijala Rada města Přeštice na svém 45. jednání dne 23. 3. 2020
usneseními č. 179/2020 a 180/2020.
Vliv na rozpočet města:

V rozpočtu obsaženo 2.700.000,- Kč.

V diskuzi vystoupil:
Mgr. Chmelík: nahlásil střet zájmů.
P. Falout: dotaz, zda TJ Sokol uvažuje také na opravu šaten v Sokolovně.
Starosta dal hlasovat o obou návrzích usnesení najednou:
ZM schvaluje poskytnutí účelových peněžních dotací na neinvestiční výdaje dle Pravidel ZM č. 3/2019
z rozpočtu města Přeštice na rok 2020 v 1. kole, které přesahují 50.000,- Kč, těmto spolkům pravidelně
působícím na území města Přeštice a jeho částí:
Ženský pěvecký sbor Carmina Přeštice z.s., IČ: 68818670, se sídlem Masarykovo nám. 311, Přeštice, ve
výši 58.766,- Kč, na pořádání kulturní akce pro veřejnost na území města, dopravu a provozní výdaje;
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přešticích, IČ: 48333123, se sídlem Rebcova 557,
Přeštice, ve výši 52.633,- Kč, na provozní výdaje;
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Skočice, IČ: 49183435, se sídlem Masarykovo nám. 107, Přeštice,
ve výši 52.545,- Kč, na pořádání kulturní akce pro veřejnost na území města a provozní výdaje;
Spolek Žerovice sobě, IČ: 04745311, se sídlem Žerovice 41, Přeštice, ve výši 66.734,- Kč, na pořádání
sportovních a kulturních akcí pro veřejnost na území města, dopravu a provozní výdaje;
Spolek pro záchranu historických památek Přešticka, IČ: 49184008, se sídlem Masarykovo nám. 311,
Přeštice, ve výši 61.639,- Kč, na pořádání kulturních akcí pro veřejnost na území města a provozní
výdaje;
Tělovýchovná jednota Přeštice z. s., IČ: 00478300, se sídlem Tř. 1. máje 1094, Přeštice, ve výši
1.228.112,- Kč, na pořádání sportovních a kulturních akcí pro veřejnost na území města, dopravu a
provozní výdaje;
Tělocvičná jednota Sokol Přeštice, IČ: 18240143, se sídlem Poděbradova 468, Přeštice, ve výši
337.730,- Kč, na pořádání sportovní akce pro veřejnost na území města, dopravu a provozní výdaje;
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přeštice, IČ: 46812563, se sídlem Polní 510, Přeštice, ve
výši 214.060,- Kč, na pořádání sportovní akce pro veřejnost na území města a provozní výdaje;
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace chovatelů poštovních holubů Přeštice, IČ: 22750720, se
sídlem Kosmonautů 169, Přeštice, ve výši 60.828,- Kč, na dopravu a provozní výdaje;
Sdružení obyvatel Zastávky, z.s., IČ: 26526344, se sídlem Zastávka 1, Přeštice, ve výši 113.688,- Kč, na
pořádání sportovních a kulturních akcí pro veřejnost na území města a provozní výdaje.
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové peněžní dotace na neinvestiční
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výdaje dle Pravidel ZM č. 3/2019 z rozpočtu města Přeštice na rok 2020 v 1. kole, která přesahuje
50.000,- Kč, s těmito spolky pravidelně působícími na území města Přeštice a jeho částí:
Ženský pěvecký sbor Carmina Přeštice z.s., IČ: 68818670, se sídlem Masarykovo nám. 311, Přeštice, ve
výši 58.766,- Kč, na pořádání kulturní akce pro veřejnost na území města, dopravu a provozní výdaje;
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přešticích, IČ: 48333123, se sídlem Rebcova 557,
Přeštice, ve výši 52.633,- Kč, na provozní výdaje;
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Skočice, IČ: 49183435, se sídlem Masarykovo nám. 107, Přeštice,
ve výši 52.545,- Kč, na pořádání kulturní akce pro veřejnost na území města a provozní výdaje;
Spolek Žerovice sobě, IČ: 04745311, se sídlem Žerovice 41, Přeštice, ve výši 66.734,- Kč, na pořádání
sportovních a kulturních akcí pro veřejnost na území města, dopravu a provozní výdaje;
Spolek pro záchranu historických památek Přešticka, IČ: 49184008, se sídlem Masarykovo nám. 311,
Přeštice, ve výši 61.639,- Kč, na pořádání kulturních akcí pro veřejnost na území města a provozní
výdaje;
Tělovýchovná jednota Přeštice z. s., IČ: 00478300, se sídlem Tř. 1. máje 1094, Přeštice, ve výši
1.228.112,- Kč, na pořádání sportovních a kulturních akcí pro veřejnost na území města, dopravu a
provozní výdaje;
Tělocvičná jednota Sokol Přeštice, IČ: 18240143, se sídlem Poděbradova 468, Přeštice, ve výši
337.730,- Kč, na pořádání sportovní akce pro veřejnost na území města, dopravu a provozní výdaje;
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přeštice, IČ: 46812563, se sídlem Polní 510, Přeštice, ve
výši 214.060,- Kč, na pořádání sportovní akce pro veřejnost na území města a provozní výdaje;
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace chovatelů poštovních holubů Přeštice, IČ: 22750720, se
sídlem Kosmonautů 169, Přeštice, ve výši 60.828,- Kč, na dopravu a provozní výdaje;
Sdružení obyvatel Zastávky, z.s., IČ: 26526344, se sídlem Zastávka 1, Přeštice, ve výši 113.688,- Kč, na
pořádání sportovních a kulturních akcí pro veřejnost na území města a provozní výdaje.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Usnesení bylo přijato.
V diskuzi dále vystoupil:
Mgr. Chmelík: přečetl vyjádření tajemníka Tělovýchovné jednoty Přeštice z.s – poděkování městu
za podporu a spolupráci při schválení dotací z rozpočtu města pro rok 2020.
Přílohy:
Návrh na rozdělení dotací v roce 2020_1_kolo_dle Pravidel ZM č_3/2019.
Zpráva o provedené kontrole_bezdlužnost žadatelů vůči městu_2020.
Velké kulturní akce 2020_kontrola kolizí akcí v žádostech o dotaci_1_kolo.
Žádosti o poskytnutí dotací na rok 2020 v 1. kole nad 50.000,- Kč včetně čestného prohlášení o
bezdlužnosti.
Žádosti o poskytnutí dotací na rok 2020 v 1. kole včetně všech příloh jsou k nahlédnutí v kanceláři č.
208.

5.2

Poskytnutí účelové individuální peněžní dotace na investiční výdaje z rozpočtu
města Přeštice na rok 2020 Stodské nemocnici, a. s. a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o jejím poskytnutí

Předkladatel: Mgr. Petr Fornouz
Stodská nemocnice, a. s., žádá město Přeštice o poskytnutí individuální účelové peněžní dotace na
nákup pojízdného rentgenového přístroje. Předpokládaná hodnota této investice činí 3.600.000,- Kč.
Žádost byla doručena na Městský úřad Přeštice dne 1. 4. 2020.
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V roce 2019 byla poskytnuta této nemocnici individuální investiční dotace ve výši 10.000,- Kč na nákup
cévního síta na operační sály do cévní ambulance.
Při vyúčtování bylo zjištěno, že cévní síto nebylo zakoupeno a musel být uzavřen dodatek
k veřejnoprávní smlouvě č. 3/2019, kde došlo ke změně charakteru a účelu dotace. Byla poskytnuta a
vyúčtována neinvestiční dotace na nákup komponentů krevního síta na operační sály.
V rozpočtu na rok 2020 je alokována částka 0,- Kč. V případě schválení této individuální dotace bude
rozpočtově upraveno v rozpočtovém opatření č. 7/2020. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu (změny
schvalované ZM v rozsahu oprávnění).
Doporučující usnesení pro schválení poskytnutí účelové individuální peněžní dotace na investiční
výdaje ve výši 10.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy přijala Rada města Přeštice na svém 46.
jednání dne 6. 4. 2020 usneseními č. 192/2020 a 193/2020.
Vliv na rozpočet města:

Navýšení výdajů v rozpočtu města v roce 2020 o 10.000,- Kč (položka
„Ostatní organizace – kapitálové výdaje“). Jedná se o závazný ukazatel
rozpočtu – řešeno v rozpočtovém opatření č. 7/2020 pro ZM 23. 4. 2020

V diskuzi nikdo nevystoupil.
Starosta dal hlasovat o obou návrzích usnesení najednou:
ZM schvaluje poskytnutí účelové individuální peněžní dotace na investiční výdaje z rozpočtu města
Přeštice na rok 2020 Stodské nemocnici, a. s., IČ: 26361086, se sídlem Hradecká 600, Stod, ve výši
10.000,- Kč, na nákup pojízdného rentgenového přístroje.
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové individuální peněžní dotace na
investiční výdaje z rozpočtu města Přeštice na rok 2020 se Stodskou nemocnicí, a. s., IČ: 26361086, se
sídlem Hradecká 600, Stod, ve výši 10.000,- Kč, na nákup pojízdného rentgenového přístroje.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Usnesení byla přijata.
Přílohy:
Žádost o poskytnutí individuální dotace na rok 2020_Stodská nemocnice.
Identifikace osob zastupující právnickou osobu_Stodská nemocnice.
VPS č_24_2020_poskytnutí individuální dotace 2020_Stodská nemocnice.

6.

Rozpočtové opatření č. 7/2020
Předkladatel: Mgr. Petr Fornouz

Do rozpočtového opatření č. 7/2020 jsou podle doporučujícího usnesení RM ze dne 23. 3. 2020 č.
179/2020 přesunem z celkové částky určené na poskytování dotací spolkům zařazeny pol. pro
poskytnutí dotací spolkům v rámci programu (ke schválení ZM - nad 50 tis. Kč).
Dle doporučujícího usnesení RM ze dne 6. 4. 2020 č. 192/2020 je zařazena položka na poskytnutí
individuální investiční dotace Stodské nemocnici, a. s., a sice přesunem z pol. na úhradu tepla pro
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Palackého 460.
Rozpočtové opatření projednala RM na svém jednání dne 6. 4. 2020 a usnesením č. 195/2020
doporučila ZM ke schválení.
Vliv na rozpočet města:

Rozpočtově vyrovnané

V diskuzi nikdo nevystoupil.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Usnesení bylo přijato.
Příloha:
RO 7-2020

7.

OZV č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky
rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem na území města
Přeštice včetně příloh č. 1 a 2 (seznam sběrných hnízd)
Předkladatel: místostarosta p. Marek Krivda

Finanční odbor, správa místních poplatků, předkládá ZM návrh nové OZV č. 1/2020 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně
jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem na území města Přeštice včetně
příloh č. 1 a 2 (seznam sběrných hnízd).
Do OZV bylo doplněno, že pro potřeby evidence množství směsného komunálního odpadu budou
sběrné nádoby označeny čipem na náklady města (stejně jako tříděný odpad).
Byly aktualizovány přílohy č. 1 a 2.
Další úpravy byly do OZV č. 1/2020 zapracovány po připomínkování od Ministerstva vnitra.
Doporučující usnesení pro schválení OZV č. 1/2020 a zrušení původní OZV č. 7/2019 přijala rada města
na svém 45. jednání dne 23. 3. 2020 usneseními č. 181/2020 a 182/2020.
Vliv na rozpočet města:

Bez vlivu

V diskuzi nikdo nevystoupil.
Starosta dal hlasovat o obou návrzích usnesení najednou:
ZM schvaluje OZV č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním
odpadem na území města Přeštice včetně příloh č. 1 a 2 (seznam sběrných hnízd).
ZM ruší OZV č. 7/2019 ze dne 12. 12. 2019.
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Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Usnesení byla přijata.
Příloha:
OZV 1_2020_upravená dle MV.

8.

Realizace záměru rekonstrukce „Modrý dům“
Předkladatel: starosta Mgr. Karel Naxera

V roce 2020 je plánovaná investiční akce „Rekonstrukce budov Palackého č. p. 460 a č. p. 458“, která
byla schválena v rozpočtu města Přeštice na rok 2020 v částce 45 mil. Kč. Tato akce by měla trvat do
konce roku 2021.
Dle článku I., odst. 3, písm. i) Smlouvy č. 2019016597 o poskytnutí úvěru na rekonstrukci nemovitosti budovy Palackého č. p. 460, na pozemku parc. č. st. 1805/1, s Československou obchodní bankou, a. s.,
musí město předložit bance originál, popř. výpis ze zápisu z jednání zastupitelstva (nebo ověřenou
kopii), ze kterého je zřejmé, že Zastupitelstvo města Přeštice schválilo realizaci projektu.
Doporučující usnesení přijala Rada města Přeštice na svém 46. jednání dne 6. 4. 2020 usnesením č.
196/2020.
Vliv na rozpočet města:

Bez vlivu

V diskuzi nikdo nevystoupil.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM schvaluje realizaci investiční akce „Rekonstrukce budov Palackého č. p. 460 a č. p. 458 v
Přešticích“.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Usnesení bylo přijato.
Příloha:
Smlouva_o_úvěru_rekonstrukce_Palackého_460.

9.

Koupě betonového sloupu od společnosti ČEZ na pozemku p.č. 255/1,
k.ú. Přeštice
Předkladatel: p. Josef Falout
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Rada města Přeštice na svém 40. jednání dne 9.3.2020 doporučila usnesením č. 153/2020
Zastupitelstvu města Přeštice schválit uzavření kupní smlouvy mezi Městem Přeštice a společností ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 na koupi
betonového sloupu postaveného na pozemku p.č. 255/1, k.ú. Přeštice.
Informace:
v roce 2019 proběhla v ulici Gagarinova překládka vzdušného vedení ČEZu do země. Celá tato ulice
byla napojena nadzemním vedením z betonového sloupu v ulici Tř. 1. máje. Tento sloup měl ČEZ
odstranit. Jelikož na sloupu je umístěna lampa VO pro nasvětlení části ulice Tř. 1. máje, dále infotabule
rychlostního radaru , atp., rozhodli jsme se požádat ČEZ o ponechání tohoto betonového sloupu na
stávajícím místě. ČEZ nám vyšel vstříc a předložil kupní smlouvu, kterou koupíme sloup do majetku
města Přeštice za částku 1000,- Kč bez DPH.
Podpis této smlouvy musí být schválen Zastupitelstvem města Přeštice.
Vliv na rozpočet města:

Bude hrazeno z položky VO

V diskuzi vystoupil:
Ing. Walta, Mgr. Chmelík: dotaz na vlastníka uvedeného pozemku p.č. 255/1, k.ú. Přeštice; město
Přeštice; doplnění ceny do navrženého usnesení.
Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Městem Přeštice a společností ČEZ Distribuce, a.s., se
sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, na koupi betonového sloupu,
postaveného na pozemku p.č. 255/1, k.ú. Přeštice za částku 1.000,- Kč bez DPH.
Hlasování:
15 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování
Usnesení bylo přijato.
Přílohy:
Kupní smlouva, plánek umístění sloupu, foto.

10.

Diskuze, informace

Počet členů ZM se snížil odchodem starosty Mgr. Naxery v 17.56 hod. na 14 členů.
Místostarosta informoval přítomné o investičním záměru rekonstrukce Parku Kosmonautů.
Počet členů ZM se zvýšil příchodem starosty Mgr. Naxery v 18.01 hod. na 15 členů.
Starosta požádal přítomné zastupitele, aby setrvali na svých místech po skončení 10. ZM, aby by se
podrobně seznámili se zmíněnou investicí.
Dále informoval přítomné o problémech, týkajících se uzavření provozoven ve městě; město bude po
skončení nouzového stavu projednávat s dotyčnými provozovateli; bude také předmětem zasedání
dalšího ZM.
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Starosta shrnul období nouzového stavu v důsledku COVID-9 (info o provozu městských budov,
zvýšení hygienických opatření – dezinfekce, roušky); poděkoval všem, kteří se účastnili pomoci
spoluobčanům, zejména pak dennímu stacionáři Kristián za koordinaci výroby roušek a za jejich
následnou distribuci seniorům pomocí městského kurýra a městské policie.
Ing. Walta, tajemnice: pozitivně vnímáno zajišťování rozvozů obědů seniorům v rámci výzvy; služby
budou zajišťovány i nadále.
P. Falout, starosta, tajemnice: dotaz na počet dosud poskytnutých roušek; cca 4.300,- ks.

11.

Usnesení a závěr

Poté starosta poděkoval všem přítomným za účast, technikům města Přeštice za umožnění přímého
přenosu a přenosu na plátno v malém sále KKC pro občany, které měli možnost navštívit zasedání a 10.
zasedání ZM v 18.11 hodin ukončil.

Mgr. Karel Naxera
starosta
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Ověřovatelé zápisu:

Josef Falout

…………………………….

Ing. Petr Walta

………….………………….
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