Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 43/2022 ze dne 20.4.2022
Rada města schvaluje:
1. Přimdským lesům, s.r.o. podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
Ministerstva zemědělství na hospodaření v lesích - na obnovu, zajištění a výchovu
lesních porostů do 40 let věku. – usn. č. 675/2022
2. smlouvu o dílo na opravu místností v kulturním domě v Třískolupech za dohodnutou
cenu 198.010,- Kč uzavřenou s Janem Rybeckým, IČO: 12278653. – usn. č. 676/2022
3. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0017820/VB001 uzavřenou
s ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené na základě plné moci společností Senergos, a. s.,
se sídlem Družstevní 452/13a, Ostopovice, IČO: 26915413, jejímž předmětem je zřízení
věcného břemene – zařízení distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN)
na pozemku města p. č. 1739/1 v k. ú. Kundratice u Přimdy. – usn. č. 677/2022
4. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IE-12-0008327/SOBS/VB3 uzavřenou s ČEZ Distribuce, a. s., zastoupené na základě
plné moci společností OMEXOM GA Energo, s.r.o., se sídlem Na Střílně 1929/8, Plzeň
– Bolevec, IČO: 49196812, jejímž předmětem je budoucí zřízení věcného břemene –
zařízení distribuční soustavy VN na pozemcích ve vlastnictví města Přimda p.p.č.
1739/1 v k. ú. Kundratice u Přimdy a p.p.č. 2286/103, 2327/3 a 1279/18 v k. ú. Přimda.
– usn. č. 678/2022
5. smlouvu o pronájmu dětských atrakcí (skákací hrad a bungee trampolíny) na Přimdský
den konaný dne 18.6.2022 uzavřenou s Davidem Viškou, IČO: 2996863. – usn. č.
679/2022

6. poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč pro Hospic Sv. Jiří, o.p.s., Písečná 677/3,
Cheb, IČO: 22729909, na činnost mobilního hospice v Tachově. – usn. č. 681/2022
7. poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 20.000,- Kč pro Diecézní charitu Plzeň,
se sídlem Hlavanova 16, Plzeň, IČO: 49774034 na úhradu provozních nákladů Domova
pro seniory v Boru. – usn. č. 682/2022
8. uzavření komunikací na Přimdský den, který se koná 18.6.2022, dle zpracovaného DIO.
– usn. č. 683/2022
Rada města rozhodla:
1. zařadit žádost Š. P. do seznamu žadatelů o byt. – usn. č. 680/2022

V Přimdě 26.4.2022
Zapsala: Miluše Kollerová
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Mgr. Marie Vítková, v. r.
místostarostka
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Ing. Jiří Kadera, v. r.
starosta

