Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 43/2018 ze dne 18.4.2018
Rada města schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 3/2018 – zvýšení rozpočtových příjmů o 436.191,- Kč,
rozpočtové příjmy celkem 30.575.397,80 Kč, zvýšení rozpočtových výdajů
o 436.191,- Kč, rozpočtové výdaje celkem 45.176.397,80 Kč, financování z přebytku
roku 2017 ve výši 14.601.000,- Kč.
2. vyřazení majetku města dle soupisu z účetní evidence v celkové účetní hodnotě
47.171,40 Kč.
3. vyřazení majetku Přimdských lesů, s.r.o. dle soupisu z účetní evidence v celkové
účetní hodnotě 4.917,30 Kč.
4. přijetí dotace ve výši 300.000,- Kč z programu PSOV PK – Projekty obcí 2018
na rekonstrukci požární nádrže v Újezdě pod Přimdou.
5. smlouvu o dílo č. 17452-1/2018 uzavřenou s BKV Stavební společnost s r.o.,
se sídlem Přimdská 630, Bor, jejímž předmětem je oprava podlah a omítek v garážích,
výměna vrat a zásyp montážní jámy v budově čp. 110 v Přimdě.
6. smlouvu o dílo č. 11/2018 uzavřenou s Milanem Dulovcem – stavební činnost, Hošťka
241, Přimda, IČO: 14734265, jejímž předmětem je oprava zídky a stropu vchodu
do plaveckého bazénu v Přimdě za dohodnutou cenu 288.000,- Kč bez DPH.
7. smlouvu o zajištění uměleckého výkonu umělce Jana Smigmatora s hudebním
doprovodem Felixe Slováčka na vánočním koncertu konaném dne 26.12.2018 v sále
RS Přimda uzavřenou s Janem Smigmatorem, IČ: 75763788.
8. smlouvu o uspořádání hudební produkce dne 16.6.2018 uzavřenou s hudební skupinou
Plzeňský Expres, zastoupenou p. Václavem Auterským, Plzeň.
9. smlouvu o hudební produkci hudební skupiny Václava Žákovce dne 18.10.2018
na Setkání dříve narozených občanů, uzavřenou s Václavem Žákovcem, Dobříč. 10.
10. smlouvu o vystoupení, jejímž předmětem je uskutečnění vystoupení skupiny Jenny.cz
dne 15.6.2019 uzavřenou s Janem Gerykem, Sulislav 87, IČO: 64140873.
11. Mateřské škole Přimda přijetí sponzorského daru ve výši 2.500,- Kč od SDH Přimda
na pořízení vybavení sloužícího pro děti MŠ Přimda.
12. přerušení provozu MŠ Přimda v období letních prázdnin od 2.7. do 24.8.2018.
13. poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 25.000,- Kč na neinvestiční náklady
fotbalového oddílu TJ Jiskra Třemešné – OP žáci mladší a uzavření veřejnoprávní
smlouvy s TJ Jiskra Třemešné, Bezděkov 16, Přimda, IČ: 18252311.
14. poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 2.500,- Kč na financování ozdravných
pobytů a kulturních akcí členů Svazu tělesně postižených Bor a uzavření
veřejnoprávní smlouvy se Svazem tělesně postižených v ČR z. s., místní organizace
Bor, se sídlem Borská 523, Bor.
15. pronájem kulturního domu v Třískolupech ve dnech 28. - 29.4.2018 M. K. za účelem
pořádání rodinné oslavy za cenu obvyklou a uzavření nájemní smlouvy s výše
uvedeným.
16. pronájem kulturního domu v Třískolupech ve dnech 19. – 20.5.2018 M. M. za účelem
pořádání rodinné oslavy, za cenu obvyklou a uzavření nájemní smlouvy s výše
uvedenou.

17. pobočnému spolku Českého svazu ochránců přírody, základní organizace Sylva
Lunae, IČO: 72023767 umístění sídla na adresu Přimda, náměstí Republiky 112.
Rada města rozhodla:
1. zveřejnit záměr na prodej nemovitosti p.p.č. 2389/4 o výměře 221 m2 v k. ú. Přimda
(oddělena dle GP č. 633-44/2018 z p.p.č. 2389/1v k. ú. Přimda) za celkovou cenu
106.690,- Kč.
2. objednat znalecký posudek na cenu nemovitostí p.p.č. 1162 o výměře 219 m2, p.p.č.
1171 o výměře 99 m2 a p.p.č. 1282 o výměře 113 m2 vše v k. ú. Málkov u Přimdy
a následně zveřejnit záměr na prodej výše uvedených nemovitostí.
3. zapsat žádost o nájem bytu E. Š. do seznamu žadatelů o byt.

V Přimdě 25. 4. 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.

