Město Přimda
Výsledky projednání zastupitelstva města na zasedání č. 10/2020 konaném dne 13.5.2020
Usnesení č. 167/2020
Zastupitelstvo města (dále jen ZM) schvaluje přednesený program jednání ZM včetně doplněných bodů.
Usnesení č. 168/2020
ZM určuje návrhovou komisi Mgr. Naďu Slávikovou a Karla Hečka.
Usnesení č. 169/2020
ZM určuje ověřovateli zápisu Mgr. Marii Vítkovou a Aleše Ficnara.
Usnesení č. 170/2020
ZM revokuje usnesení č. 139/2019 ze dne 11.12.2019 ve znění: ZM schvaluje prodej nemovitostí p.p.č.
248/1, trvalý travní porost o výměře 845 m2, p.p.č. 245, trvalý travní porost o výměře 1 420 m2, p.p.č.
1794/7, ostatní plocha o výměře 113 m2, p.p.č. 115/21, orná půda o výměře 132 m2, p.p.č. 115/26, trvalý
travní porost o výměře 97 m2, p.p.č. 240/6, orná půda o výměře 60 m2, p.p.č. 1794/6, ostatní plocha
o výměře 12 m2, p.p.č. 371/27, orná půda o výměře 2 176 m2, p.p.č. 371/28, orná půda o výměře 11 258 m2,
p.p.č. 328, orná půda o výměře 522 m2, p.p.č. 325, orná půda o výměře 5 287 m2, p.p.č. 371/31, orná půda
o výměře 5 039 m2, p.p.č. 355/29 trvalý travní porost o výměře 3 125 m2 vše v k. ú. Mlýnec pod Přimdou
společnosti CPI – Bor, a.s., Vladislavova 1390/17, Praha 1, IČO: 25712136 za cenu 8.123.220,- Kč (k této
ceně bude připočítána DPH v zákonné výši) a uzavření kupní smlouvy s výše uvedeným.
Usnesení č. 171/2020
ZM rozhodlo zveřejnit záměr na prodej p.p.č. 248/1, trvalý travní porost o výměře 845 m2, p.p.č. 245,
trvalý travní porost o výměře 1 420 m2, p.p.č. 1794/7, ostatní plocha o výměře 113 m2, p.p.č. 115/21, orná
půda o výměře 132 m2, p.p.č. 115/26, trvalý travní porost o výměře 97 m2, p.p.č. 240/6, orná půda
o výměře 60 m2, p.p.č. 1794/6, ostatní plocha o výměře 12 m2, p.p.č. 371/27, orná půda o výměře 2 176 m2,
p.p.č. 371/28, orná půda o výměře 11 258 m2, p.p.č. 328, orná půda o výměře 522 m2, p.p.č. 325, orná půda
o výměře 5 287 m2, p.p.č. 371/31, orná půda o výměře 5 039 m2, p.p.č. 355/29 trvalý travní porost
o výměře 3 125 m2 vše v k. ú. Mlýnec pod Přimdou za nejnižší nabídkovou cenu 8.123.220,- Kč celkem
za všechny pozemky, tj. 270,- Kč/m2.
Usnesení č. 172/2020
ZM ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5, písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění (stavební zákon) projednalo a schvaluje zprávu o uplatňování územního plánu
Přimda za uplynulé období 09/2014-01/2020.
Usnesení č. 173/2020
ZM schvaluje prodej p. p. č. 1102, trvalý travní porost o výměře 112 m2 v k. ú. Málkov
u Přimdy J. a T. V. za kupní cenu 11.872,- Kč celkem za pozemek a uzavření kupní smlouvy s výše
uvedenými.
Usnesení č. 174/2020
ZM schvaluje prodej p.p.č. 1672, ostatní plocha o výměře 614 m2, p.p.č. 1674, ostatní plocha o výměře 197
m2 a p.p.č. 1675, ostatní plocha o výměře 83 m2 vše v k. ú. Kundratice u Přimdy D. J. za kupní cenu
159.220,- Kč celkem za všechny pozemky a uzavření kupní smlouvy s výše uvedenou.
Usnesení č. 175/2020
ZM schvaluje smlouvu o poskytování přístupu k síti internet č. 3526020438/00 uzavřenou
s poskytovatelem TaNET Borsko s.r.o., Vilémovská 1602, Tachov, IČO: 04589513, kterou se poskytovatel
zavazuje poskytovat Městskému úřadu Přimda telekomunikační datové služby za sjednanou měsíční cenu
749,- Kč bez DPH, s minimální dobou užívání 24 měsíců.
Usnesení č. 176/2020
ZM schvaluje smlouvu o poskytování přístupu k síti internet č. 3526020927/00 uzavřenou
s poskytovatelem TaNET Borsko s.r.o., Vilémovská 1602, Tachov, IČO: 04589513, kterou se poskytovatel
zavazuje poskytovat Infocentru Přimda telekomunikační datové služby za sjednanou měsíční cenu 749,- Kč
bez DPH.
Usnesení č. 177/2020
ZM schvaluje závěrkový list č. PL-20200302-1433-4 na dodávku zemního plynu pro 5 odběrných míst
v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh na období od 1.1.2021
do 31.12.2021 s dodavatelem Pražskou plynárenskou, a.s., se sídlem Národní 37, Praha 1, IČ: 60193492.
Usnesení č. 178/2020
ZM schvaluje závěrkový list č. EL-20200302-1714-5 na dodávku elektřiny v rámci sdružených služeb
dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí pro 19 odběrných míst na období od 1.1.2021
do 31.12.2021 s dodavatelem EP ENERGY TRADING, a.s., Klimentská 46, Praha 1, IČO: 27386643.

Usnesení č. 179/2020
ZM schvaluje závěrkový list č. EL-20200302-1714-6 na dodávku elektřiny v rámci sdružených služeb
dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí pro 1 odběrné místo (sjezdovka) na období
od 1.1.2021 do 31.12.2021 s dodavatelem EP ENERGY TRADING, a.s., Klimentská 46, Praha 1, IČO:
27386643.
Usnesení č. 180/2020
ZM schvaluje prominutí pohledávky (dle vystavené faktury č. 20200016) za nájem sjezdovky v lyžařské
sezóně 2019/2020 provozovateli sjezdovky Josefu Langmajerovi, IČO: 10370935.
Usnesení č. 181/2020
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020, snížení rozpočtových příjmů o 149.722,- Kč, celkové
rozpočtové příjmy ve výši 39.568.508,- Kč, zvýšení rozpočtových výdajů o 2.519.050,- Kč, celkové
rozpočtové výdaje ve výši 47.840.308,- Kč, financováno z přebytku roku 2019 ve výši 8.271.800,- Kč.
Usnesení, která nebyla přijata:
Bod 1.9. - Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.500,- Kč na provoz Linky bezpečí.
Bod 1.10. – Poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč pro Borský spolek, z. s., IČO: 22748202 na úhradu
právní pomoci při podávání námitek, popř. žalob v řízení „Park Mlýnec – Vysočany (PLK 1923 a PLK
1926)“.

…………………………………
Ing. Jiří Kadera, v. r.
místostarosta

Tento výpis má pouze informativní charakter.
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.

