Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 35/2017 ze dne 29. 6. 2017
Rada města schvaluje:
1. podání žádosti příspěvkové organizace Základní škola Přimda o dotaci do programu
„Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2017 – 2. kolo“, případné přijetí dotace a její
vypořádání v souladu se zák. č. 250/2000 Sb.
2. navýšení nejvyššího počtu žáků ve školní družině ZŠ Přimda od 1. 9. 2017 na 90 žáků.
3. dodatek č. 6 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení č. 273001V009 uzavřený s ČEZ
Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, Ostrava - Vítkovice, kterým se mění cena
za zajištění veřejného osvětlení z důvodu rozšíření sítě veřejného osvětlení o 2 světelné
body v ulici Borská, Přimda (u komunikace k RD Tvrdých).
4. přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Přimda ve výši
38.700,- Kč jako příspěvek na věcné vybavení jednotky SDH Přimda.
5. podání žádosti na Úřad práce o organizování veřejné služby při zajištění udržování čistoty
ulic a jiných veřejných prostranství v Přimdě a jejich spádových obcí.
Rada města rozhodla:
1. zveřejnit záměr na prodej nemovitosti p. p. č. 2286/81, ostatní plocha o výměře 18 m2
v k. ú. Přimda (parcela vznikla oddělením z p. p. č 2286/14 dle GP č. 337-169/1999) za cenu
73,85 Kč/m2, tj. 1330,- Kč celkem za pozemek.
2. zveřejnit záměr na pronájem nemovitosti p. p. č. 1874/52, trvalý travní porost o výměře
215 m2 v k. ú. Přimda (parcela vznikla oddělením z p. p. č. 1874/23 dle GP č. 604-212/2016).
3. zapsat žádost J. K. do seznamu žadatelů o byt.
Rada města neschválila:
1. poskytnutí finančního příspěvku pro Diakonii ČCE – středisko Západní Čechy,
Prokopova 25, Plzeň, IČ: 45331154 z důvodu nedostatku finančních prostředků
v rozpočtu města.

V Přimdě 4. 7. 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.

