Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 11/2019 ze dne 4. 9. 2019
Rada města schvaluje:
1. Josefu Alešovi, IČO: 48976784 bezúplatný pronájem zimního stadionu v Přimdě
za účelem pořádání cirkusového vystoupení Cirkusu Astra ve dnech 10.9. - 11.9.2019. –
usn. č. 177/2019

2. poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč na cirkusové vystoupení Cirkusu Astra
ve dnech 10.9. – 11.9.2019 na zimním stadionu v Přimdě a uzavření darovací smlouvy
s Josefem Alešem, IČO: 48976784. – usn. č. 178/2019
3. návrh na vyřazení majetku města dle přílohy z účetní evidence města v celkové účetní
hodnotě 50.056,52 Kč. – usn. č. 179/2019
4. příkazní smlouvu uzavřenou s Jaroslavem Koptíkem, IČO: 64889831, jejímž
předmětem je zajištění technického dozoru nad prováděním stavby „ZŠ – stavební
úpravy tělocvičny – výměna stropů“ za dohodnutou cenu 5.200 Kč. – usn. č. 184/2019
5. příkazní smlouvu uzavřenou s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje,
obecně prospěšnou společností, Riegrova 1, 306 25 Plzeň, IČO: 25245091, jejímž
předmětem je zajištění činnosti administrátora projektu „Výstavba sběrného dvora
odpadů města Přimda“ za dohodnutou cenu 140.000,- Kč bez DPH. – usn. č. 185/2019
6. smlouvu o bezúplatném převodu majetku (radiostanice ruční, radiostanice vozidlová
a nabíječ jednonásobný) určeného pro potřeby SDH Přimda, uzavřenou s ČR –
Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, Kaplířova 9, Plzeň, IČO: 70883378.
– usn. č. 186/2019
7. pronájem nebytového prostoru, místnosti o výměře 14 m2 v přízemí budovy čp. 112
v Přimdě stojící na st. p. č. 21/1 v k. ú. Přimda k administrativním účelům (provoz
kanceláře) na dobu určitou do 31.12.2019 za cenu 1.100,- Kč včetně energií K.V. – usn.
č. 187/2019

8. příspěvkové organizaci Základní škole Přimda podání žádosti o dotaci z Plzeňského
kraje do dotačního titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 2019“,
případné přijetí a vypořádání v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 a § 28 zákona
č. 250/2000 Sb. – usn. č. 194/2019
9. ředitelce příspěvkové organizace Přimdská sportoviště nástup do zaměstnání
po mateřské dovolené na částečný úvazek 0,4/16 hod. týdně a nový platový výměr dle
přílohy z důvodu změny úvazku s účinností od 15.7.2019. – usn. č. 195/2019
10. příspěvkové organizaci Přimdská sportoviště, IČO: 71294490 změnu sídla na novou
adresu: Školní 295, 348 06 Přimda. – usn. č. 196/2019
Rada města rozhodla:
1. objednat znalecký posudek na cenu nemovitosti p.p.č. 159/16 o výměře 243 m 2 v k. ú.
Třískolupy pod Přimdou a následně zveřejnit záměr na prodej nemovitosti. – usn. č.
181/2019
2. řešit s Krajským úřadem Plzeňského kraje a dalšími městy a obcemi Plzeňského kraje

omezení vjezdu nákladních vozidel a jízdních souprav, jejichž největší povolená
hmotnost činí 12 tun a více, na vybraných úsecích silnic II. a III. třídy. V našem obvodu
se jedná o silnici II/605. – usn. č. 182/2019
3. zveřejnit záměr smluvně zřídit právo umístit a provést stavbu s názvem „Přimda, ul.
Borská – vodovodní řady“ na pozemcích p.p.č. 2286/7, 1819/13, 2363/2, 2393/1,
1819/22 a 1826/18 vše v k. ú. Přimda. – usn. č. 183/2019

4. zveřejnit záměr na prodej nemovitosti p.p.č. 1819/32 o výměře 103 m2 v k. ú. Přimda
(oddělena dle GP č. 658-483/2018 z p.p.č. 1819/32 a p.p.č. 1819/22) za nejnižší
nabídkovou cenu 258,- Kč/m2. – usn. č. 188/2019
5. zveřejnit záměr na prodej nemovitosti p.p.č. 1236/2 o výměře 161 m2 a p.p.č. 1236/3
o výměře 143 m2 (oddělené dle GP č. 127-81/2019 z p.p.č. 1236) za nejnižší
nabídkovou cenu 104,- Kč/m2. – usn. č. 189/2019
6. zveřejnit záměr na pronájem pozemku p.p.č. 1331, ostatní plocha o výměře 173 m2
v k. ú. Újezd pod Přimdou za nejnižší roční nájemné 1,- Kč/m2. – usn. č. 191/2019
7. objednat geodetické oddělení pozemku p.p.č. 159/10, zahrada o výměře 682 m2 v k. ú.
Třískolupy pod Přimdou. – usn. č. 193/2019
Rada města doporučuje:
1. zastupitelstvu města odkup p.p.č. 1232/3 o výměře 167 m2 v k. ú. Mlýnec pod Přimdou
za navrhovanou cenu 100,- Kč/m2. – usn. č. 180/2019
Rada města souhlasí:
1. s ukončením nájemní smlouvy na část p.p.č. 79/1 o výměře 1721 m2
v k. ú. Velké Dvorce, která byla uzavřena se společností Agar, spol. s r.o., se sídlem
J. P. Koubka 81, Blatná, IČO: 41914554 a Státním pozemkovým úřadem
a bezúplatným převodem přešla na město Přimda. – usn. č. 190/2019
Rada města neschvaluje:
2
1. záměr prodeje p.p.č. 79/31 o výměře 1200 m v k. ú. Velké Dvorce z důvodu plánované
výstavby autobusové točny. – usn. č. 192/2019
Rada města revokuje:
1. usnesení č. 169/2019 ze dne 24.7.2019 ve znění: „RM stanovuje pro ředitelku

příspěvkové organizace Mateřské školy Přimda s účinností od 1.8.2019 nový platový
výměr, a to z důvodu přeřazení do 12. platové třídy.“ – usn. č. 197/2019
Rada města stanovuje:
1. pro ředitelku příspěvkové organizace Mateřské školy Přimda s účinností od 1.9.2019
nový platový výměr, a to z důvodu přeřazení do 11. platové třídy. – usn. č. 198/2019

V Přimdě 10.9.2019
Zapsala: Miluše Kollerová

..……………………………………………

……………………………………..

Mgr. Naďa Sláviková, člen rady

Ing. Jiří Kadera, místostarosta

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.

