Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 32/2021 ze dne 17.5.2021

Rada města schvaluje:
1. účetní závěrku Přimdských lesů s.r.o. za rok 2020 sestavenou k 31.12.2020 (Rozvahu,
Výkaz zisků a ztráty, Přílohu) včetně rozdělení hospodářského výsledku – zisk ve výši
3.426.666,87 Kč jako nerozdělený zisk. – usn. č. 486/2021
2. vyřazení majetku z účetní evidence města v celkové účetní hodnotě 8.621,90 Kč dle
přiloženého soupisu. – usn. č. 487/2021
3. ponížení neinvestičního příspěvku MŠ Přimda na rok 2021 o 250.000,- Kč. – usn. č.
488/2021

4. smlouvu o bezúplatném převodu majetku - stolní vrtačky PTB 16, která bude využita
pro potřeby SDH Přimda, uzavřenou s ČR- Hasičským záchranným sborem Plzeňského
kraje, se sídlem Kaplířova 9, Plzeň, IČO: 70883378. – usn. č. 489/2021
5. dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce tepla KC TE HP0297 2018/01 uzavřený s firmou
KOMTERM Čechy, s.r.o., Bělehradská 15, Praha 4, IČO: 28510011, kterým se mění
měřící místa pro dodávku tepla v budově bývalého kasina. – usn. č. 490/2021
6. smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřenou s ČEZNET s.r.o.,
se sídlem Vilémovská 1602, Tachov, IČO: 26378191, jejímž předmětem je zřízení
služebnosti – podzemního telekomunikačního vedení na pozemcích ve vlastnictví města
p. č. st. 21/1, 70/7, 70/8, 73/4, 70/13, 70/14, 1341/3, 1428/4, 1613, 2285/1, 2285/32,
2286/3, 2286/6, 2286/13, 2286/14, 2286/20, 2286/21, 2286/103, 2287/4, 2327/3 vše
v k. ú. Přimda. – usn. č. 491/2021
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0013642/VB/002
uzavřenou s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035
v zastoupení společnosti Senergos, a.s., IČO: 26915413, jejímž předmětem je právo
umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na pozemku
ve vlastnictví města p.p.č. 83/2 v k. ú. Třískolupy pod Přimdou. – usn. č. 492/2021
8. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0014774/VB/01 uzavřenou
s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČO: 2479035 v zastoupení
společnosti Elektromontáže Touš, IČO: 29089247, jejímž předmětem je právo umístit,
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na pozemku
ve vlastnictví města p.p.č. 2289/1 v k. ú. Přimda. – usn. č. 493/2021
9. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0015367/VB/01 uzavřenou
s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČO: 2479035 v zastoupení
společnosti Elektromontáže Touš, IČO: 29089247, jejímž předmětem je právo umístit,
provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na pozemku
ve vlastnictví města p.p.č. 1045 v k. ú. Rájov u Třískolup. – usn. č. 494/2021
10. smlouvu o dílo – servisní smlouvu č. 10644-2021 uzavřenou se společností Výtahy
VOTO s.r.o., Jateční 2691/10, Plzeň, IČO: 62623826, jejímž předmětem je zajištění
kompletního servisu u svislé hydraulické plošiny HPI-VOTOlift v budově čp. 213
v Přimdě. – usn. č. 495/2021
11. dohodu o realizaci managementových opatření uzavřenou s ČR - Agenturou ochrany
přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les, IČO: 62933591,
jejímž předmětem je provedení chemické likvidace bolševníku velkolepého na p.p.č.
1080 v k. ú. Rájov u Třískolup. – usn. č. 496/2021
12. Poliklinice Bor, příspěvkové organizaci, se sídlem Přimdská 501, Bor,
IČO: 00574503 poskytnutí dotace z rozpočtu města Přimda ve výši 40.000,- Kč na
provozní náklady pečovatelské služby zajišťující klienty města Přimda a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s výše uvedeným. – usn. č. 497/2021

13. prominutí nájmu v provozovně kadeřnictví Iren v budově čp. 110 v Přimdě za měsíce

leden až duben 2021, z důvodu přechodného uzavření provozovny (v souvislosti
s výskytem koronaviru) na základě nařízení vlády ČR. – usn. č. 498/2021
14. prodloužení nájemních smluv na byty o 1 rok do 30.6.2022 nájemníkům v Lipové
čp. 202 na byt č. 5, 8 a 10, v Borské čp. 265 na byt č. 1, 4 a 5 a ve Školní čp. 264 na byt
č. 2. – usn. č. 501/2021
Rada města rozhodla:
1. objednat znalecký posudek na cenu nemovitostí p.p.č. 1066, zahrada o výměře 382 m2,

p.p.č. 1067, ostatní plocha o výměře 759 m2 a st. p. č. 45 o výměře 234 m2 vše v k. ú.
Rájov u Třískolup. – usn. č. 499/2021
2. zapsat žádost Z. V. o výměnu bytu do seznamu žadatelů o byt. – usn. č. 502/2021
3. zapsat žádost A. G. seznamu žadatelů o byt. – usn. č. 503/2021
Rada města neschvaluje:

1. zveřejnění záměru na prodej části nemovitosti p.p.č. 79/31, ostatní plocha o výměře
1 000 m2 v k. ú. Velké Dvorce. – usn. č. 500/2021

V Přimdě 24.5.2021
Zapsala: Miluše Kollerová

..…………………………………….
Mgr. Naďa Sláviková, v. r.
členka rady

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

