Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 2/2018 ze dne 12.12.2018
Rada města schvaluje:
1. přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 31.587,- Kč na výdaje JSDH Přimda na rok
2018 poskytnuté Plzeňským krajem, Škroupova 18, Plzeň. – usn. č. 22/2018
2. smlouvu o dílo uzavřenou s Marko Interier s.r.o., Plzeňská 895, Tachov, IČO:
25244612, jejímž předmětem je dodávka a montáž kuchyňské linky včetně spotřebičů
do zasedací místnosti budovy čp. 110, Přimda za dohodnutou cenu 76.720,- Kč bez
DPH. – usn. č. 23/2018
3. smlouvu o hudební produkci hudební skupiny Václava Žákovce na akci Setkání dříve
narozených občanů konanou dne 17.10.2019 za dohodnutou cenu 12.000,- Kč
uzavřenou s Václavem Žákovcem, Dobříč 41, Kaznějov, IČO: 66979480. – usn. č.
24/2018
4. dodatek č. 29 ke smlouvě o dílo ze dne 11.11.1999 uzavřené s IGRO s.r.o., Studánka

5.

6.

7.

8.

9.

166, Tachov, IČO: 64359387, kterým se navyšují ceny za likvidaci komunálního
a separovaného odpadu od 1.1.2019. – usn. č. 25/2018
smlouvu o omezení užívání nemovitosti p.p.č. 1053 v k. ú. Rájov u Třískolup
ve vlastnictví SÚSPK, jejímž předmětem je umožnění provádění stavebních prací
za účelem uložení nebo opravy inženýrské sítě v rámci stavby „Rájov u Třískolup –
vodovod“ uzavřenou se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p. o., se sídlem
Koterovská 462/162, Plzeň. – usn. č. 26/2018
smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je právo zřídit a provozovat
plynárenské zařízení na pozemcích ve vlastnictví města Přimda p.p.č. 1874/24
a 1874/53 v k. ú. Přimda uzavřenou s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem,
IČO: 27295567, zastoupena na základě plné moci společností GridServices,
s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, IČO: 27935311. – usn. č. 27/2018
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0010612/1/VB, jejímž
předmětem je zřízení věcného břemene (zařízení distribuční soustavy) na pozemcích
ve vlastnictví města p.p.č. 398/1 a 1562/7 v k. ú. Kundratice u Přimdy, uzavřenou
s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, zastoupena na základě plné
moci společností STEMONT JS s.r.o., se sídlem Horšovský Týn, Hřbitovní 281, IČ:
27971589. – usn. č. 28/2018
příspěvkové organizaci Přimdská sportoviště odpis majetku dle přiloženého soupisu
v celkové účetní hodnotě 244.409,94 Kč. – usn. č. 29/2018
příspěvkové organizaci Mateřská škola Přimda odpis majetku dle přiloženého soupisu
v celkové výši 32.970,50 Kč. – usn. č. 30/2018

Rada města rozhodla:
1. objednat geometrický plán na oddělení p. p. č. 770/2 v k. ú. Přimda. – usn. č. 31/2018
2. zveřejnit záměr na pronájem nemovitosti – garáže na st. p. č. 373, o výměře 24 m2
v k. ú. Přimda za cenu 500,- Kč + DPH. – usn. č. 32/2018
3. zveřejnit záměr na pronájem pozemku p.p.č. 159/30, zahrada o výměře 189 m2 v k. ú.
Třískolupy pod Přimdou za roční nájemné 189,- Kč. – usn. č. 34/2018
4. zveřejnit záměr na pronájem nemovitosti p.p.č. 30/3, ostatní plocha o výměře 529 m 2
v k. ú. Újezd pod Přimdou za roční nájemné 529,- Kč. – usn. č. 35/2018
5. opakovaně zveřejnit záměr na prodej nemovitosti p.p.č. 2474 o výměře 25 m 2 v k. ú.
Přimda, p.p.č. 355/4 o výměře 1010 m2, p.p.č. 341/3 o výměře 80 m2, 355/5 o výměře
503 m2, 355/9 o výměře 286 m2 a st. p. č. 103/1 o výměře 80 m2 vše v k. ú. Újezd
pod Přimdou za cenu dle znaleckého posudku. – usn. č. 38/2018

Rada města souhlasí:
1. s ukončením nájmu nebytového prostoru v budově MěÚ Přimda, nám. Republiky
čp. 112, Přimda k 31.12.2018 z důvodu přestěhování do budovy čp. 110 v Přimdě
pí. Ireně Kupilíkové. – usn. č. 33/2018
2. s přerušením provozu MŠ Přimda v období vánočních svátků od 27.12.2018
do 2.1.2019. – usn. č. 39/2018
Rada města neschvaluje:
2
1. žádost o pronájem pozemku část p.p.č. 2280/17, lesní pozemek o výměře 204 m v k. ú.
Přimda za účelem zřízení zahrady manželům J. – usn. č. 36/2018
2. poskytnutí příspěvku na rok 2019 na náklady spojené se zajišťováním sociálních služeb
pro Středisko Víteček, Plánská 270, Černošín, IČO: 68782004. – usn. č. 37/2018
Rada města nesouhlasí:
1. s opětovným přidělením bytu č. 7 v Lipové čp. 202 Přimda K. D. a bytu č. 10 v Lipové
čp. 202, Přimda L. W. – usn. č. 40/2018
Rada města bere na vědomí:
1. navýšení platových tarifů od 1.1.2019 pro pedagogické pracovníky – ředitelky ZŠ
a MŠ.
2. žádost L. D. o pokácení 4 ks stromů v Kundraticích včetně zprávy CHKO o posouzení
zdravotního stavu stromů.
3. žádost společnosti Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o. o poskytnutí finančního příspěvku
na promítání z pojízdného kina.

V Přimdě 18.12.2018
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.

