Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 30/2017 ze dne 8. 2. 2017
Rada města jmenuje:
1. na základě doporučení výběrové komise a výsledku výběrového řízení paní Lucii Šperkovou
do funkce ředitelky příspěvkové organizace Přimdská sportoviště, s účinností od 1. 3. 2017.
Rada města stanovuje:
1. platový výměr pro ředitelku příspěvkové organizace Přimdská sportoviště pí. Lucii Šperkovou
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízením vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném
znění a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.
Rada města schvaluje:
1. smlouvu o provedení hudební produkce na akci Setkání s dříve narozenými občany dne 19.10.2017
v Přimdě uzavřenou s Mysliveckou kapelou Atlas, zastoupenou Miroslavem Čepickým, Horšice 84.
2. smlouvu o pronájmu atrakcí – Nafukovací svět, uzavřenou s Davidem Viškou, Jana Přibíka 957/3,
Praha 9, IČ: 02996863, jejímž předmětem je zajištění dětských atrakcí v rámci akce Přimdský den,
konané dne 17.6.2017.
3. poskytnutí finančního daru ve výši 7.500,- Kč MO - Odborový svaz státních orgánů a organizací,
Sdružení obecních úřadů Přimdska, se sídlem nám. Republiky 112, Přimda.
4. poskytnutí a uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města ve výši 10.000,- Kč na provoz
Domova pro seniory Bor na rok 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy s Diecézní charitou Plzeň,
Sady 5. května 8, Plzeň, IČ: 49774034.
5. pronájem místnosti o rozloze 14 m2 v přízemí budovy Městského úřadu Přimda, náměstí Republiky
112, která je součástí st.p.č. 21/1 v k.ú. Přimda pí. Ireně Kupilíkové, IČ: 12277291, za účelem
provozování kadeřnictví, na dobu neurčitou a uzavření nájemní smlouvy s výše uvedenou.
6. příspěvkové organizaci Základní škola Přimda, podání žádosti o dotaci do programu „Podpora
mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2017“, případné přijetí dotace a její vypořádání
v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.
7. příspěvkové organizaci Základní škola Přimda přijetí daru - technika v celkové účetní hodnotě
84.620,14 Kč a interaktivní set v celkové účetní hodnotě 66.701,25 Kč zakoupené v rámci projektu
Český les – místo, kde žiji, který byl financován z OP VK .
8. přidělení volného bytu č. 2 v Borské čp. 265, Přimda od 1.3.2017 na dobu určitou 1 rok manželům
J.K. a A.K.
9. osvobození od místního poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2017 J. CH., V. V., L.T.,
A.R., M.R.
10. podání žádosti o dotaci z dotačního programu PSOV PK 2017 – Projekty obcí na výměnu oken
a stavební úpravy u domu čp. 57 v Újezdě pod Přimdou.
11. úhradu dopravy do německých termálních lázní Sibyllenbad pro občany Přimdy a spádových obcí.
Rada města rozhodla:
1. zveřejnit záměr smluvně zřídit právo stavby k pozemkům st.p.č. 73, p.p.č. 1843, 1963, 1860, 1934
vše v k.ú. Třískolupy pod Přimdou a p.p.č. 907 v k.ú. Malé Dvorce za účelem umístění potrubí
přívodního vodovodního řadu při realizaci stavby „Přimda, Malé Dvorce – Připojení na vodní zdroj
Třískolupy“.
2. objednat znalecký posudek na ocenění pozemku p.p.č. 2286/79, ostatní plocha o výměře 18 m2
v k. ú. Přimda, který vznikl oddělením z p.p.č. 2286/14 dle GP č. 337-169/1999 a následně zveřejnit
záměr na prodej pozemku.
3. zveřejnit záměr na prodej p.p.č. 67 ostatní plocha o výměře 864 m2, p.p.č. 68 zahrada o výměře
647 m2 a p.p.č. 73/2 orná půda o výměře 117 m2 vše v k. ú. Velké Dvorce za cenu dle znaleckého
posudku tj. 97.220,- Kč.
4. zveřejnit záměr na prodej p.p.č. 1119, zahrada o výměře 1913 m2 v k. ú. Málkov u Přimdy, za cenu
dle znaleckého posudku, tj. 197.900,- Kč.

Rada města neschvaluje:
1. nabídku Radima Šídy, RF HOBBY spol. s r.o. na prezentaci města v časopisu 101 Tipů na výlety
po Česku.
Rada města bere na vědomi:
1. převod finanční částky ve výši 5.530,- € z účtu ZŠ Přimda na účet Toki Sehit Süleyman Yilmaz
Anadolu Lisesi v Turecku v rámci financování projektu, který je realizován z programu Erasmus+
KA2: Strategická partnerství pouze mezi školami.

V Přimdě 15. 2. 2017
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.

