Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 33/2017 ze dne 17. 5. 2017
Rada města schvaluje:
1. podání žádosti o dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje - Program „Odstraňování havarijních stavů
a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2017“ na výměnu rozpadajících se luxfer za plastová okna
v tělocvičnách základní školy včetně instalace parapetů a sítí a výměnu rozpadajících se luxfer
za plastová okna na schodišti u bytových jednotek při ZŠ Přimda.
2. pronájem bývalé uhelny za měsíční nájemné 5.000,- Kč bez DPH od 1.6.2017 a uzavření nájemní
smlouvy se společností Komterm Čechy, s.r.o., se sídlem Bělehradská 15, 140 00 Praha 4,
IČ: 28510011.
3. směrnici č. 1/2017 o přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou.
4. vyřazení majetku z účetní evidence města – mobilní telefon Samsung v ceně 1.899,- Kč.
5. dodatek č. 1 ke smlouvě o rozúčtovací a odečítací službě č. 240-01-2016 uzavřený se společností
ENBRA, a. s. – odštěpný závod Praha, Leknínová 3167/4, 106 00 Praha 10, IČ: 44015844, jehož
předmětem je rozšíření o rozúčtování vody na teplou a studenou vodu v bytech v Borské čp. 265,
Přimda.
6. poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na náklady spojené s pořádáním akce Jízda Saši Kolowrata,
sraz historických vozidel, pro Auto Moto Veteran Club Český les, pobočný spolek VCC ČR,
se sídlem Nová Ves 14, 348 06 Třemešné a uzavření veřejnoprávní smlouvy s výše uvedeným.
7. navýšení úplaty za pronájem velké tělocvičny v ZŠ Přimda, a to na částku 150,- Kč/hod.
a za pronájem malé tělocvičny v ZŠ Přimda na 100,- Kč/hod. s účinností od 1.7.2017.
8. a) prodloužení nájemních smluv o 1 rok do 30.6.2018 Z. K., K. D., M. V., prodloužení nájemní
smlouvy o ½ roku do 31.12.2017 D. H.
b) prodloužení nájemních smluv o 1 rok do 30.6.2018, a to pouze v případě uhrazení veškerých
nedoplatků k 15.6.2017 J. B., L. W. a I. H.
9. přechod nájmu bytu č. 1 v Borské ul. čp. 265, Přimda na J. R. dle zákona č. 89/2012 Sb. a uzavření
nájemní smlouvy od 1.5.2017 do 30.4.2019 s výše uvedeným.
10. přerušení provozu MŠ Přimda v době letních prázdnin od 1.7. 2017do 25.8.2017.
11. přijetí sponzorského daru ve výši 3.000,- Kč od SDH Přimda, který bude použit k nákupu, zlepšení
nebo rozvoji vybavení zařízení sloužícího ke vzdělávání dětí v MŠ Přimda.
12. vyplacení odměny za 1. pol. roku 2017 ředitelce příspěvkové organizace Přimdská sportoviště.
Rada města rozhodla:
1. objednat znalecký posudek na cenu nemovitostí p.p.č. 294/1, 294/5, 294/6, 299/1 a 299/2 vše
v k. ú. Velké Dvorce, které budou předmětem žádosti o bezúplatný převod pozemků od Státního
statku Jeneč.
2. objednat geometrický plán na oddělení pozemků st. p.č. 19 a st. p.č. 20/1 v k. ú. Mlýnec
pod Přimdou a zároveň rozhodla objednat znalecký posudek na cenu nemovitostí st.p.č. 18/1
a pozemek, který vznikne oddělením ze st.p.č. 19 v k.ú. Mlýnec pod Přimdou.
3. zveřejnit záměr na prodej nemovitosti p. p. č. 2286/80 ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. Přimda,
která vznikla oddělením z p.p.č. 2286/14 dle GP č. 337-169/1999, za nejnižší nabídkovou cenu
73,85 Kč/m2.
4. objednat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 1244, ostatní plocha o výměře
100 m2 v k. ú. Málkov u Přimdy.
V Přimdě 24. 5. 2017
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.

