Město Přimda
Výsledky projednání zastupitelstva města na zasedání č. 18/2021 konaném dne 15.9.2021
Usnesení č. 336/2021
Zastupitelstvo města (dále jen ZM) schvaluje přednesený program jednání ZM.
Usnesení č. 337/2021
ZM určuje návrhovou komisi Alenu Růžičkovou a Aleše Ficnara.
Usnesení č. 338/2021
ZM určuje ověřovateli zápisu MVDr. Iva Moročkovského a MUDr. Danielu Moročkovskou.
Usnesení č. 339/2021
ZM schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků u kotelny p.p.č. 2286/18, ostatní plocha
o výměře 250 m2 a p.p.č. 2286/151, ostatní plocha o výměře 14 m2 vše v k. ú. Přimda za cenu
184.500,- Kč + DPH v zákonné výši od firmy KOMTERM a.s., Bělehradská 15, Praha 4,
IČO: 26760738.
Usnesení č. 340/2021
ZM schvaluje pořízení elektronické úřední desky od firmy Galileo Corporation s.r.o. za nabídkovou
cenu 318.230,- Kč s DPH včetně instalace a dopravy.
Usnesení č. 341/2021
ZM schvaluje prodej pozemkových parcel určených pro výstavbu rodinného domu st. p. č. 45,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 234 m2, p.p.č. 1066, zahrada o výměře 385 m2 a p.p.č. 1067,
ostatní plocha o výměře 759 m2 (celková výměra 1 378 m2) vše v k. ú. Rájov u Třískolup
za nabídkovou cenu 362.690,- Kč + DPH v zákonné výši B. F. a uzavření kupní smlouvy s výše
uvedeným.
Usnesení č. 342/2021
ZM schvaluje prodej nemovitostí p.p.č. 34/4, trvalý travní porost o výměře 392 m2 (vznikla
oddělením dle GP č. 155-399/2019 ze dne 18.6.2020 z p.p.č. 34/1 a 34/2) a p.p.č. 1977, ostatní
plocha o výměře 771 m2 (vznikla oddělením dle GP č. 155-399/2019 ze dne 18.6.2020 z p.p.č. 1977
a 1786/1) obě v k. ú. Mlýnec pod Přimdou za nabídkovou cenu 302.380,- Kč + DPH v zákonné výši
L.N. a uzavření kupní smlouvy s výše uvedeným.
Usnesení č. 343/2021
ZM schvaluje prodej nemovitosti p.p.č. 1917, trvalý travní porost o výměře 38 m2 v k. ú. Mlýnec
pod Přimdou za nabídkovou cenu 7.830,- Kč M.K. a uzavření kupní smlouvy s výše uvedenou.
Usnesení č. 344/2021
ZM schvaluje zpracování oddělovacího geometrického plánu na rozparcelování p.p.č. 1068 v k. ú.
Rájov u Třískolup.
Usnesení č. 345/2021
ZM nenavrhuje změnu územního plánu Přimda.
Usnesení č. 346/2021
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021, navýšení rozpočtových příjmů o 455.901,61 Kč,
celkové rozpočtové příjmy ve výši 58.285.068,11 Kč, navýšení rozpočtových výdajů
o 498.901,61 Kč, celkové rozpočtové výdaje ve výši 72.167.068,11 Kč, financování z přebytku
minulých let ve výši 13.882.000,- Kč.

…………………………
Ing. Jiří Kadera, v. r.
starosta
Tento výpis má pouze informativní charakter.
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

