Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 27/2020 ze dne 15.12.2020
Rada města schvaluje:
1. společnosti Přimdské lesy, s.r.o, se sídlem nám. Republiky 112, Přimda, IČO: 64831302 podání
žádosti o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 123.520,- Kč na hospodaření v lesích
poskytovaných z rozpočtu Ministerstva zemědělství prostřednictvím KÚ Plzeňského kraje, odbor
životního prostředí na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů a zároveň schvaluje uplatnění
dotace ve prospěch společnosti Přimdské lesy, s.r.o. – usn. č. 430/2020
2. společnosti Přimdské lesy, s.r.o. vícepráce na manipulační ploše ve výši 218.695,- Kč dle soupisu
provedených prací zhotovitelem firmou Chejnovský s.r.o., Rapotínská 1576, Tachov, IČO:
26363330. – usn. č. 431/2020
3. příspěvkové organizaci Základní škola Přimda, IČ: 60611944 rozpočet na rok 2021 a stanovuje
závazný ukazatel ve výši transferu zřizovatele 2.900.000,- Kč. – usn. č. 432/2020
4. příspěvkové organizaci Základní škola Přimda, IČ: 60611944 navržený střednědobý výhled
rozpočtu na r. 2021 – 2022. – usn. č. 433/2020
5. příspěvkové organizaci Mateřská škola Přimda, IČ: 60611618 rozpočet na rok 2021 a stanovuje
závazný ukazatel ve výši transferu zřizovatele 1.175.000,- Kč. – usn. č. 434/2020
6. příspěvkové organizaci Mateřská škola Přimda, IČ: 60611618 navržený střednědobý výhled
rozpočtu na r. 2022 – 2023. – usn. č. 435/2020
7. příspěvkové organizaci Přimdská sportoviště, IČ: 71294490 rozpočet na rok 2021a stanovuje
závazný ukazatel ve výši transferu zřizovatele 5.947.700,- Kč. - usn. č. 436/2020
8. příspěvkové organizaci Přimdská sportoviště, IČ: 71294490 navržený střednědobý výhled
rozpočtu na r. 2022 – 2023. – usn. č. 437/2020
9. příspěvkové organizaci Přimdská sportoviště, IČO: 71294490 navýšení neinvestičního příspěvku
na rok 2020 v částce 455.900,- Kč. – usn. č. 438/2020
10. smlouvu o nájmu uzavřenou se společností Ekodepon, s.r.o., Lažany 36, Černošín, IČO:
49790927, jejímž předmětem je pronájem pozemků část p.p.č. 770/10 o výměře 1426 m 2, část
p.p.č. 770/8 o výměře 483 m2 a p.p.č. 770/12 o výměře 221 m2 vše v k. ú. Přimda za účelem
provozování sběrného dvora, za roční nájemné 100,- Kč + DPH v zákonné výši, na dobu určitou
5 let od 1.1.2021 do 31.12.2025. – usn. č. 439/2020
11. smlouvu o dodávce a službách pro provoz multifunkční tiskárny Canon iR-ADVANCE DX3725i
uzavřenou se společností Proxima spol. s r.o., Kpt. Jaroše 195/5, Karlovy Vary, IČO: 16735617.
– usn. č. 440/2020
12. smlouvu s vlastníkem technické infrastruktury uzavřenou s V. CH., jejímž předmětem je souhlas
města Přimda jako investora inženýrských sítí s připojením stavby rodinného domu na pozemku
st. p. č. 2 v k. ú. Rájov u Třískolup na budovaný veřejný rozvod vodovodu prostřednictvím
přípojky budované v rámci stavby inženýrských sítí „Rájov u Třískolup – vodovod“. – usn. č.
441/2020
13. smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě na p.p.č. 770/8 v k.
ú. Přimda (manipulační plocha), uzavřenou s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO:
24729035. – usn. č. 442/2020
14. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-0006464/VB/1, jejímž předmětem je
umístění, provozování, opravy a udržování zařízení distribuční soustavy na pozemku p.p.č. 1978
v k. ú. Mlýnec pod Přimdou, který je ve vlastnictví města Přimda. – usn. č. 443/2020
15. přijetí sponzorského finančního daru z Mikulášské obchůzky ve výši 3.500,- Kč od p. Zdeňka
Sloupa, který bude použit k nákupu vybavení sloužícího ke vzdělávání a výchově dětí v MŠ
Přimda. – usn. č. 447/2020
16. smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě na odběrném místě
Borská čp. 213, Přimda uzavřenou s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035.
– usn. č. 451/2020
17. Základní škole Přimda, příspěvkové organizaci přijetí účelově určeného finančního daru ve výši
10.283,- Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4,
140 00 Praha 4, IČO: 24231509, který bude využit výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní
jídelně při ZŠ Přimda pro celkem 3 žáky ve školním roce 2020/2021, v období od 11.1.2021
do 30.6.2021. – usn. č. 452/2020
18. smlouvu o dílo uzavřenou se společností SPIRAL spol. s r.o., Na Kuchyňce 1316, Třebechovice
pod Orebem, IČO: 64825663, jejímž předmětem je dodávka projektových prací na stavbu
„Stavební úpravy obvodového pláště a střešní krytiny MěÚ č.p. 112 a 110, Přimda“. – usn. č.
453/2020

Rada města rozhodla:
1. zveřejnit záměr na prodej nemovitosti p.p.č. 1620/3, ostatní plocha o výměře 183 m 2 v k. ú.
Kundratice u Přimdy, která vznikla oddělením z p.p.č. 1620 dle GP č. 118-156/2020 ze dne
21.10.2020, za nejnižší nabídkovou cenu 176,49 Kč/m2. – usn. č. 444/2020
2. zveřejnit záměr na prodej nemovitosti p.p.č. 1153, zahrada o výměře 406 m2 v k. ú. Málkov
u Přimdy za nejnižší nabídkovou cenu 103,88 Kč/m2. – usn. č. 445/2020
3. zapsat žádost D. V. do seznamu žadatelů o byt. – usn. č. 446/2020
Rada města neschvaluje:
1. spolku TAJV, z. s., se sídlem Sportovní 158, Poděbrady, IČO: 09287094 poskytnutí dotace
z rozpočtu města ve výši 5.000,- Kč na sportovní den mládeže v Přimdě. – usn. č. 448/2020
2. společnosti Stopa bezpečí, s.r.o. žádost o finanční podporu na vydání publikace Abeceda první
pomoci. – usn. č. 449/2020
3. společnosti IV – Nakladatelství s.r.o., Koněvova 2660/141, Praha 3 finanční příspěvek na vydání
dětských omalovánek „Bezpečně na silnici“. – usn. č. 450/2020

V Přimdě 22.12.2020
Zapsala: Miluše Kollerová

..…………………………………..
Ing. Jiří Kadera, v. r.
místostarosta

…………………………………
Marie Šperková, v. r.
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.

