Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 24/2020 ze dne 20.10.2020
Rada města schvaluje:
1. uzavření smlouvy o nájmu pozemku p.p.č. 770/3 o výměře 638 m2, část p.p.č. 770/10
o výměře 1155 m2 a část p.p.č. 770/8 o výměře 840 m2 vše v k. ú. Přimda se společností Přimdské
lesy, s.r.o., IČO: 64831302 za účelem podnikání, k využití jako manipulační prostor. – usn. č.
383/2020
2. cenovou nabídku společnosti Chejnovský s.r.o., Tachov, IČO: 26363330 ve výši 695.750,- Kč
včetně DPH na zhotovení betonového plotu včetně vrat na oplocení manipulační plochy. – usn.
č. 384/2020
3. cenovou nabídku společnosti Dolák s.r.o., pob. Plzeň, U Letiště 2, IČO: 25622633 na koupi
služebního OA zn. Toyota Hilux MC20 – 4D – Pick Up Double Cab ve výši 1.039.904,- Kč
s DPH pro Přimdské lesy, s.r.o. – usn. č. 386/2020
4. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-0016171/SOBS VB/1 uzavřenou s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, IČO: 25229397, jejímž předmětem je budoucí zřízení věcného břemene –
oprávnění umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy (zemní kabel
NN a pojistková skříň) na p.p.č. 2286/44 v k. ú. Přimda, která je ve vlastnictví města Přimda. –
usn. č. 387/2020
5. schvaluje plán inventur na rok 2020. – usn. č. 392/2020
6. prodloužení nájemních smluv na byty v Lipové čp. 202 a Borské čp. 265 končící k 31.12.2020 a
k 31.1.2021, všem nájemníkům dle seznamu do 31.12.2021. – usn. č. 393/2020
7. výměnu vany, umyvadla, přípojky odpadu k pračce a podlahové krytiny v koupelně v bytu č. 7,
Borská 265. – usn. č. 395/2020
8. Základní škole Přimda, příspěvkové organizaci přijetí sponzorského daru ve výši
25.000,- Kč od firmy Lesnictví – Tomáš Strapek, Rozvadov 126, IČO: 72213736 na nákup
pomůcek pro žáky 1.- 6. třídy a na uhrazení poplatku za aplikaci (pro žáky 6. třídy), která je
určena k výuce cizích jazyků. – usn. č. 396/2020
9. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-0015367/VB/01 uzavřenou s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, IČO: 24729035, jejímž předmětem budoucí zřízení zemního kabelového vedení
NN na p.p.č. 1045 v k. ú. Rájov u Třískolup. – usn. č. 397/2020
10. smlouvu č. 679/2020 o vyhotovení znaleckého posudku uzavřenou s Ing. Josefem Pavlátem Investorsko-inženýrskou kanceláří, Mánesova 68/1656, Praha 2, IČO: 16135610, jejímž
předmětem je vyhotovení písemného znaleckého posudku ve věci posouzení
stavebnětechnického stavu konstrukcí stavby bytového domu čp. 202 Lipová. – usn. č. 398/2020
Rada města rozhodla:
1. zveřejnit záměr na prodej nemovitosti p.p.č. 34/8 o výměře 2 171 m2 v k. ú. Velké Dvorce za cenu
dle znaleckého posudku tj. 62,30 Kč/m2, tj. celkem 135.250,- Kč, k této ceně bude připočítána
DPH v zákonné výši. Pozemek je prodáván za účelem výstavby rodinného domu. – usn.
č. 388/2020
2. objednat znalecký posudek na cenu nemovitosti p.p.č. 1097 o výměře 1983 m 2 v k. ú. Rájov
u Třískolup. – usn. č. 389/2020
3. zveřejnit záměr na prodej nemovitosti p.p.č. 2286/113 ostatní plocha o výměře 71 m 2 v k.ú.
Přimda za nejnižší nabídkovou cenu 258,- Kč/m2, tj. 18.318,- Kč celkem za pozemek.. – usn.
č. 390/2020
4. provést místní šetření na p.p.č. 304/2 a 304/1 v k. ú. Újezd pod Přimdou. – usn. č. 391/2020
5. zapsat žádosti o nájem bytu V. O., A. T., M. G., P. V. a J. Š. do seznamu žadatelů
o byt. – usn. č. 394/2020
V Přimdě 27.10.2020
Zapsala: Miluše Kollerová

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

……………………………………..
Marie Šperková, v. r.
starostka

