Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 41/2018 ze dne 29.1.2018
Rada města schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 6/2017 – navýšení rozpočtových příjmů o 398.800,- Kč, celkové
rozpočtové příjmy ve výši 32.572.534,60 Kč, navýšení rozpočtových výdajů o 398.800,- Kč,
celkové rozpočtové výdaje ve výši 41.321.034,60 Kč, financování z přebytku roku 2016 ve výši
8.748.500,- Kč.
2. na základě provedené inventarizace k 30.11.2017 vyřazení majetku města z účetní evidence
v celkové hodnotě 13.026,- Kč dle přiloženého soupisu.
3. smlouvu o pronájmu dětských atrakcí „Nafukovací svět“ uzavřenou s Davidem Viškou, ul. Jana
Přibíka 957/3, Praha 9, IČ: 2996863, jejímž předmětem je zajištění dětských nafukovacích atrakcí
na Přimdském dni konaném dne 16.6.2018.
4. smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Rájov – Vodovod“, uzavřenou
s Václavem Říhou, Tuněchody 9, 349 01 Stříbro, IČ: 61130494.
5. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.500,- Kč J. S. na náklady spojené s přípravou
na cyklistický závod „Metrostav handy cyklo maraton“.
6. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000,- Kč Diecézní charitě Plzeň, Sady 5. května,
Plzeň, IČ: 49774034 na úhradu provozních nákladů domova pro seniory v Boru.
7. prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 v Borské čp. 265, Přimda J. K. na dobu určitou
do 31.12.2018.
8. podání žádosti o dotaci z Plzeňského kraje z programu PSOV PK 2018 – Projekty obcí
na rekonstrukci rybníka v Újezdě pod Přimdou.
9. podání žádosti o dotaci z Plzeňského kraje z programu Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí
na rekonstrukci stropů v tělocvičnách ZŠ Přimda.
10. úhradu dopravy do termálních lázní Sibyliny lázně v SRN dne 27.2.2018 pro seniory z Přimdy
a spádových obcí.
11. koncept kroniky města Přimda za rok 2017.
Rada města rozhodla:
1. objednat znalecký posudek na cenu nemovitosti p.p.č. 1122 o výměře 706 m2 v k. ú. Málkov.
2. objednat geometrický plán na oddělení pozemku p.p.č. 2389/1 v k. ú. Přimda.
3. objednat geometrický plán na oddělení pozemku p.p.č. 1864/6 v k. ú. Přimda.
Rada města potvrzuje:
1. do funkce ředitelky MŠ Přimda pí. Alenu Růžičkovou, a to od 1.8.2018 do 31.7.2024.
Rada města neschvaluje:
1. spolku Aragonit z.s., se sídlem Česká 145, Karlovy Vary poskytnutí finančního příspěvku
na hudební festival zdravotně postižených „Souznění“.

V Přimdě 5. 2. 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.

