Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 25/2016 ze dne 5. 10. 2016
Rada města schvaluje:

1. předložený plán inventur na rok 2016.
2. MŠ Přimda přesun finančních prostředků ve výši 76.540,- Kč z rezervního do investičního
fondu.
3. příspěvkové organizaci Přimdská sportoviště nákup světelné tabule (ukazatele času, teploty
vody a vzduchu) za celkovou pořizovací cenu 59.386,- Kč.
4. smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku v celkové účetní hodnotě 848.846,- Kč
uzavřenou s ČR – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, se sídlem Kaplířova 9,
320 68 Plzeň, který bude využíván SDH Přimda.
5. smlouvu o vystoupení uzavřenou s MUDr. Janem Hnízdilem, jejímž předmětem je přednáška
uskutečněná dne 20.10.2016.
6. smlouvu o uspořádání hudební produkce na přednášce MUDr. J. Hnízdila uzavřenou s Karlem
Richardem Marinovem, Bubenská 19, Praha 7.
7. smlouvu o vystoupení skupiny Jenny.cz na Přimdském dni 17. 6. 2017 uzavřenou s Janem
Gerykem – Jenny.cz, IČO: 64140873.
8. krátkodobý pronájem p.p.č. 2/6 o výměře 1440 m2 a p.p.č. 2/5 o výměře 100 m2 vše v k. ú.
Přimda za nájemné ve výši 1.540,- Kč celkem za oba pozemky (1,- Kč/m2) vše v k. ú. Přimda
za účelem pořádání řemeslného jarmarku p. Liboru Novákovi, se sídlem Jižní 70, Hlincova
Hora, 373 71 Rudolfov, IČ: 11352205 a uzavření nájemní smlouvy s výše uvedeným.
9. umístění sídla Českého svazu včelařů, z. s., základní organizace Přimda na adresu: náměstí
Republiky 112, 348 06 Přimda.
10. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-12-0010400/1/VB uzavřenou s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035, jejímž předmětem je umístění 21 m2 zemního kabelového
vedení NN na pozemcích města p.p.č. 60/2 a p.p.č. 2286/17 v k. ú. Přimda.
11. dodatek č. 1 k dohodě o umístění peněžního automatu uzavřený s UniCredit Bank Czech and
Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, kterým se ruší čl. II odst. 2 dohody –
příspěvek na provoz bankomatu.
12. rozsah vedení účetnictví pro svou příspěvkovou organizaci Přimdská sportoviště, se sídlem
náměstí Republiky 112, Přimda, IČ: 71294490, a to zjednodušený rozsah vedení účetnictví
od 1.7.2016.
13. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na osazení nástropní malby a restaurování malířské výzdoby
podhledu kruchty v kapli sv. Vendelína v Třískolupech, kterým se mění doba plnění
a prodlužuje se do 31.10.2016, uzavřený s Jiřím Ratajem, ak. malířem, Losiná 96, Nezvěstice,
IČ: 64872211.
Rada města rozhodla:
1. zveřejnit záměr na propachtování p.p.č. 1395 o výměře 19163 m2 v k. ú. Újezd p. Přimdou
za 0,10 Kč/m2.
2. zapsat žádost J. K. do seznamu žadatelů o byt.
3. zapsat žádost J. Ch. do seznamu žadatelů o byt.
V Přimdě 12. 10. 2016
Zapsala: Miluše Kollerová

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

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