Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 26/2016 ze dne 9. 11. 2016
Rada města schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 7/2016, zvýšení rozpočtových příjmů o 36.171,- Kč, rozpočtové
příjmy celkem 27.521.962,- Kč, zvýšení rozpočtových výdajů o 36.171,- Kč, rozpočtové
výdaje celkem 38.427.809,- Kč, financování z přebytku r. 2016 ve výši 10.905.847,- Kč.
2. dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Kundratice u Přimdy – rekonstrukce vodovodu“,
kterým se mění doba plnění a to do 30.6.2017 uzavřený se zhotovitelem Vodárny
a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, Karlovy Vary – Doubí, IČ: 49789228.
3. dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Malé Dvorce – rekonstrukce vodovodu“, kterým
se mění doba plnění a to do 30.6.2017 uzavřený se zhotovitelem Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, Karlovy Vary – Doubí, IČ: 49789228.
4. dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na akci Kundratice – rekonstrukce vodovodu, kterým
se mění úplata a platební podmínky, uzavřený s Václavem Říhou, Tuněchody 9, 349 01
Stříbro, IČ: 61130494.
5. dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na akci Malé Dvorce – rekonstrukce vodovodu, kterým
se mění úplata a platební podmínky, uzavřený s Václavem Říhou, Tuněchody 9, 349 01
Stříbro, IČ: 61130494.
6. smlouvu o dílo uzavřenou se zhotovitelem firmou Landrgott, s.r.o., Vítkov 104, Tachov,
IČ: 2638002, jejímž předmětem jsou natěračské práce na budově MěÚ č.p. 112, 110,
čp. 288 Infocentrum a čp. 59 ve Velkých Dvorcích.
7. smlouvu o zajištění uměleckého výkonu zpěváka Mariana Vojtka s kapelou dne 26.12.2016
v sále RS Přimda uzavřenou s agenturou Musical Production s.r.o., Na Křečku 348,
Praha 15, IČ: 24795925.
8. objednání ozvučení vánočního koncertu Mariana Vojtka, konaného dne 26.12.2016,
které zajistí Martin Valášek, Karlovarská 335, 362 33 Hroznětín, IČ: 46871519.
9. úhradu občerstvení do výše 3.000,- Kč na Mikulášskou nadílku v Přimdě konanou
dne 3.12.2016 a do výše 2.000,- Kč na Mikulášskou nadílku v Újezdě konanou dne
5.12.2016.
10. úhradu cen do tomboly do výše 1.500,- Kč na akci Vánoční zpívání před ZŠ konanou
dne 21.12.2016.
11. prodloužení nájemní smlouvy na byty č. 1, 4, 9 v Lipové čp. 202 a byty č. 2 a 10 v Borské
čp. 265 do 31.12.2017, na byty č. 3 a 5 v Lipové čp. 202 do 30.6.2017 a na byt č. 8 v Lipové
čp. 202 za stanovených podmínek do 30.6.2017.
12. udělení odměny pro ředitelku ZŠ Přimda.
13. udělení odměny pro ředitelku MŠ Přimda.
14. vyřazení majetku z účetní evidence MŠ Přimda v celkové účetní hodnotě 57.282,- Kč
dle přiloženého seznamu.
15. MŠ Přimda přijetí sponzorského daru ve výši 2.500,- Kč od firmy Findiart, s.r.o., se sídlem
dr. Zikmunda Wintra 796/23, Praha 6, IČ: 25702343.
16. přerušení provozu MŠ Přimda v období vánočních svátků od 23.12.2016 do 2.1.2017.
17. krátkodobý pronájem pozemku p.p.č. 2/6 o výměře 1140 m2 v k. ú. Přimda dne 20.12.2016
za nájemné ve výši 1.440,- Kč a náklady za spotřebovanou energii panu Liboru Novákovi –
Novákovo Budějovické uzeniny, se sídlem Jižní 70, Rudolfov, IČ: 11352205 za účelem
pořádání vánočních trhů a uzavření nájemní smlouvy s výše uvedeným.
18. objednání znaleckého posudku na nově vzniklé pozemkové parcely p.p.č. 1874/26,
1874/52, 1874/53, 1874/54, 1870/26 a 1870/27 vše v k. ú. Přimda, které vznikly oddělením
z p.p.č. 1874/23 a 1870/14 dle GP č. 604-212/2016.

Rada města rozhodla:
1. zveřejnit záměr na pronájem části p.p.č. 2/5, ostatní plocha o výměře 415 m2 a části
p.p.č. 2/1, ostatní plocha o výměře 123 m2 vše v k.ú. Přimda.
Rada města neschválila:
1. poskytnutí příspěvku IV-nakladatelství, Koněvova 2660/141, Praha 3 na vydání příručky
První pomoc není věda.
2. pronájem kulturního domu v Třískolupech dne 31.12.2016 A. H.

V Přimdě 16. 11. 2016
Zapsala: Miluše Kollerová

…………………………………
Ing. Jiří Kadera, místostarosta

..…………………………….
Marie Šperková, starostka

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.

