Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 21/2020 ze dne 1.7.2020
Rada města schvaluje:
1. technicko–cenovou nabídku firmy I-TEC Czech, spol. s r.o., Rudná 30/3, Ostrava –
Vítkovice, IČO: 26834634 na ruční INFRA-likvidátor plevele určený pro veřejná
prostranství včetně doplňkového zařízení pro méně dostupná místa. – usn. č. 344/2020
2. smlouvu o dílo uzavřenou se zhotovitelem Majer & Partners s.r.o., Křižíkova 556/48a,
186 00 Praha 8, IČO: 06316751, jejímž předmětem je zpracování a podání žádosti
o dotaci na „Stavební úpravy ZŠ Přimda – stravovací pavilon“. – usn. č. 345/2020
3. kupní smlouvu č. 194/2020 uzavřenou s firmou ARBO, spol. s r.o., se sídlem Hřbitovní
757, 399 01 Klatovy, IČO: 40522172, jejímž předmětem je koupě paletizačních vidlí
QUICKE na traktor New Holland za cenu 25.000,- Kč bez DPH. – usn. č. 346/2020
4. smlouvu o poskytování právních služeb uzavřenou s Davidem Zahumenským,
advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Tř. Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno, IČO:
08801568, jejímž předmětem je zpracování právní analýzy v souvislosti s možným
dopadem prodeje pozemků v industriální zóně Mlýnec-Vysočany. – usn. č. 347/2020
5. smlouvu o zřízení služebnosti uzavřenou s Českými Radiokomunikacemi a. s.,
Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IČO: 24738872, jejímž předmětem je
umístění, provozování, údržba a opravy podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě s označením „Liniová stavba nových a dohlížecích optických kabelů
v úseku Rozvadov-Hozpozín-Lanžhot“ na pozemcích ve vlastnictví města p.p.č. 1665
a 1666 v k. ú. Kundratice u Přimdy. – usn. č. 348/2020
6. dohodu o realizaci managementových opatření uzavřenou s Českou republikou –
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště SCHKO Český les,
nám. Republiky 287, Přimda, IČO: 62933591, jejímž předmětem je provedení chemické
likvidace porostu bolševníku velkolepého na p.p.č. 1080 v k. ú. Rájov. – usn. č. 349/2020
7. smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK uzavřenou se Správou
a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Koterovská
462/162, 326 00 Plzeň – Koterov, jejímž předmětem je stanovení podmínek při
provádění stavebních prací a uložení inženýrských sítí na p.p.č. 1599/3 v k. ú.
Kundratice u Přimdy v rámci stavby „Kanalizační stoka “K“ napojení DČOV
č. 1.-10. v k. ú. Kundratice“. – usn. č. 350/2020
8. smlouvu o dílo uzavřenou s Janem Rybeckým, Na Vinici 1073, Stříbro, IČO: 12278653,
jejímž předmětem je oprava omítek v KD Třískolupy a provedení podlahy v altánu
v Třískolupech za dohodnutou cenu 116.203,- Kč. – usn. č. 351/2020
9. přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 20.000,- Kč na tisk letáků ke zvýšení
a zlepšení informovanosti turistů o Přimdě a jejím okolí. – usn. č. 352/2020
10. přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 160.000,- Kč na výměnu podlahové
krytiny v chodbě ZŠ Přimda. – usn. č. 353/2020
11. spolku AMVC Český les, pobočný spolek VCC ČR, Nová Ves 14, 348 06 Třemešné,
IČO: 75040824 poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 10.000,- Kč na náklady
spojené s pořádáním akce Jízda Sv. Kryštofa konané dne 19.9.2020. – usn. č. 354/2020
12. změnu nájemní smlouvy bytové jednotky č. 2, Školní 264, Přimda ve smyslu doplnění
M. D. jako společného nájemce tohoto bytu. – usn. č. 355/2020
13. poskytnutí příspěvku ve výši 4.000,- Kč na úpravu zevnějšku (ošatné) za rok 2020
pro administrativní zaměstnance MěÚ Přimda. – usn. č. 357/2020
14. pronájem zasedací místnosti čp. 110 v Přimdě ve dnech 31.7. – 2.8.2020 za účelem
pořádání svatby P. B. za cenu 1.000,- Kč + DPH za podmínky uhrazení veškerých
závazků vůči městu. – usn. č. 358/2020
15. pronájem KD Třískolupy ve dnech 8.8. – 9.8.2020 za účelem pořádání svatby B. Z.
za cenu dle ceníku za služby tj. 1.000,- Kč + DPH. – usn. č. 359/2020

16. smlouvu o hudební produkci hudební skupiny Václava Žákovce dne 15.10.2020 na akci
Setkání dříve narozených občanů uzavřenou s Václavem Žákovcem, Dobříč 41,
Kaznějov, IČO: 66979480. – usn. č. 360/2020
17. pronájem nemovitosti p.p.č. 159/11 zahrada o výměře 327 m2 v k. ú. Třískolupy pod
Přimdou na dobu neurčitou za cenu 500,- Kč ročně M. K. a uzavření nájemní smlouvy
s výše uvedeným. – usn. č. 361/2020
18. propachtování nemovitostí – zemědělských pozemků část p.p.č. 1927, ostatní plocha
o výměře 7300 m2, část p.p.č. 1929 ostatní plocha o výměře 3570 m2, část p.p.č. 1930
ostatní plocha o výměře 7 847 m2, část p.p.č. 1944 ostatní plocha o výměře 4 565 m2,
část p.p.č. 1960 ostatní plocha o výměře 10 838 m2 a část p.p.č. 1978 ostatní plocha
o výměře 250 m2 vše v k. ú. Třískolupy pod Přimdou, společnosti Panská pole s.r.o.,
Hanov 31, 349 53 Lestkov, IČO: 26154811 za roční pachtovné 4.000,- Kč a uzavření
pachtovní smlouvy na dobu neurčitou s výše uvedeným. – usn. č. 362/2020
19. Základní škole Přimda, příspěvkové organizaci přijetí účelově určeného finančního daru
ve výši 29.529,- Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem
Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509, který bude využit výhradně
k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně při ZŠ Přimda pro celkem
5 nezletilých žáků ve školním roce 2020/2021, v období od 1.9.2020 do 30.6.2021. –
usn. č. 363/2020

Rada města rozhodla:
1. zapsat žádost I. H. do seznamu žadatelů o byt. – usn. č. 356/2020

V Přimdě 8. 7. 2020
Zapsala: Miluše Kollerová

..…………………………………..

Ing. Jiří Kadera, v. r.
místostarosta

……………………………………..

Marie Šperková, v. r.
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.

