Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 28/2016 ze dne 13. 12. 2016

Rada města schvaluje:
1. smlouvu o dílo č. 122/2016 uzavřenou s Ing. Bohumilem Novohradským, Okružní 2039,
Tachov, IČ: 65566947 na opravu 12 ks kontrolních šachet a 9 ks vtokových vpustí
na dešťovou vodu.
2. přijetí finančních prostředků ve výši 17.207,- Kč ze státního rozpočtu poskytnuté Plzeňským
krajem pro jednotku SDH Přimda na uskutečněné zásahy mimo územní obvod obce
a odbornou přípravu strojníků a velitelů SDH.
3. navýšení úplaty ve školní družině ZŠ Přimda na 100,- Kč měsíčně s účinností od 1.1.2017.
4. vyřazení majetku z účetní evidence ZŠ Přimda dle přiloženého seznamu v celkové účetní
hodnotě 76.128,- Kč.
5. pronájem nemovitostí část p.p.č. 2/5 o výměře 415 m2 a část p.p.č. 2/1 o výměře 123 m2
vše v k. ú. Přimda panu V. L. N. na dobu neurčitou za roční nájemné 550,- Kč a uzavření
nájemní smlouvy s výše uvedeným.
6. smlouvu o dodávce tepla uzavřenou se společností Komterm Čechy, s.r.o., se sídlem
Bělehradská 15, Praha 4, IČ: 28510011.
7. smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím
stacionárních kontejnerů uzavřenou s firmou ASEKOL, a.s., se sídlem Československého
exilu 2062/8, Praha 4, IČ: 27373231.
8. osvobození od místního poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2017 pro M. F.
9. v případě uvolnění bytu č. 8 v Lipové čp. 202, Přimda jeho přidělení I. H., na dobu určitou
1/2 roku od 1.1.2017.
10. nákup digitálních průtokoměrů do bazénu dle cenové nabídky.
Rada města rozhodla:
1. zveřejnit záměr na pronájem místnosti v přízemí budovy MěÚ Přimda, nám. Republiky 112
(prostor sloužící k podnikání), která je součástí st.p.č. 21/1 v k. ú. Přimda za měsíční
nájemné 2.000,- Kč.
2. zapsat žádost L. R. do seznamu žadatelů o byt.

V Přimdě 19.12.2016
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.

