Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 42/2022 ze dne 23.3.2022
Rada města schvaluje:
1. smlouvu o nájmu uzavřenou se společností KOMTERM , a.s., Bělehradská 55/15, Praha 4 –
Nusle, IČO: 26760738, jejímž předmětem je pronájem části střechy o rozměru 10 m 2 budovy
umístěné na st. p. č. 435/1 v k. ú. Přimda osazené technologickým zařízením, za roční nájemné
1.000,- Kč vč. DPH, na dobu neurčitou. – usn. č. 645/2022
2. účetní závěrku Mateřské školy Přimda, příspěvkové organizace za rok 2021 sestavenou
k 31.12.2021 (Rozvahu, Výkaz zisků a ztráty, Přílohu) včetně rozdělení hospodářského
výsledku – zisk ve výši 368.565,35 Kč bude převeden do rezervního fondu organizace. – usn.
č. 646/2022
3. účetní závěrku Základní školy Přimda, příspěvkové organizace za rok 2021 sestavenou
k 31.12.2021 (Rozvahu, Výkaz zisků a ztráty, Přílohu) včetně rozdělení hospodářského
výsledku – zisk ve výši 319.706,77 Kč bude převeden do rezervního fondu organizace. – usn.
č. 647/2022
4. účetní závěrku Přimdských sportovišť, příspěvkové organizace za rok 2021 sestavenou
k 31.12.2021 (Rozvahu, Výkaz zisků a ztráty, Přílohu) včetně rozdělení hospodářského
výsledku – zisk ve výši 108.438,44 Kč bude převeden do rezervního fondu organizace. – usn.
č. 648/2022
5. Mateřské škole Přimda, příspěvkové organizaci přijetí sponzorského finančního daru ve výši
4.200,- Kč od SDH Přimda. – usn. č. 649/2022
6. Základní škole Přimda, příspěvkové organizaci přijetí sponzorského finančního daru ve výši
4.200,- Kč od SDH Přimda. – usn. č. 650/2022
7. Mateřské škole Přimda, příspěvkové organizaci přerušení provozu v období letních prázdnin
od 1.7. do 26.8.2022. – usn. č. 651/2022
8. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IE-12-0008327/SOBS/VB3, jejímž předmětem je budoucí zřízení zařízení distribuční
soustavy (nadzemní vedení VN, betonový sloup, zemnící pásek) na pozemku ve vlastnictví
města p.p.č. 1739/1 v k. ú. Kundratice u Přimdy, uzavřenou se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
v zastoupení OMEXOM GA Energo, s.r.o., Na Střílně 1929/8, Plzeň – Bolevec, IČ: 49196812.
– usn. č. 652/2022
9. smlouvu o dílo uzavřenou s Josefem Vaňkem, IČO: 46856391, jejímž předmětem je provedení
natěračských prací 12 ks kontejnerů na svoz bioodpadu. – usn. č. 653/2022
10. smlouvu o veřejném provedení uměleckého výkonu Radima Schwaba na vánočním koncertu
konaném dne 18.12.2022 v Přimdě uzavřenou s RS CLASSICO, s.r.o., U Klavírky 1349/6,
Praha 5, IČO: 06686028. – usn. č. 654/2022
11. smlouvu o dílo uzavřenou s Bonita Group Service s.r.o., Drásov 583, Drásov, IČO: 27738795,
jejímž předmětem je dodávka a montáž herních prvků pro vybudování dětského hřiště v Újezdě
pod Přimdou za dohodnutou cenu 286.743,38 Kč. – usn. č. 655/2022
12. smlouvu o dílo uzavřenou s TANKTOWN s.r.o., K Vavřinečku 439, Ústí nad Labem, IČO:
60280344, jejímž předmětem je oprava výtluků a nerovností tryskovou metodou za dohodnutou
cenu 258.214,- Kč včetně DPH. – usn. č. 656/2022
13. Dodatek č. 7 ke smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů č. 1200112199, kterým
se mění navýšení pojistné částky u souboru budov a souboru vlastních a cizích věcí movitých.
– usn. č. 657/2022
14. uzavření smlouvy s Mateřskou školou Přimda, příspěvkovou organizací na využití obecního
systému odpadového hospodářství. – usn. č. 658/2022
15. uzavření smlouvy s Přimdskými sportovištěmi, příspěvkovou organizací na využití obecního
systému odpadového hospodářství. – usn. č. 659/2022
16. uzavření smlouvy s AOPK ČR, Regionálním pracovištěm Správy CHKO Český les Přimda
na využití obecního systému odpadového hospodářství. – usn. č. 660/2022
17. poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč pro Základní školu Bor, Školní 440, Bor,
IČO: 75005824 na provoz adaptační třídy dětí z Ukrajiny. – usn. č. 661/2022
18. poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč pro obec Staré Sedlo, IČO: 00260151 za účelem
podpory uprchlíků z Ukrajiny ve správním obvodu obce. – usn. č. 662/2022

19. rozpočtové opatření č. 1/2022, navýšení rozpočtových výdajů o 300.000,- Kč, celkové
rozpočtové výdaje ve výši 56.695.000,- Kč, celkové rozpočtové příjmy ve výši 51.395.000,- Kč,
financování z přebytku minulých let ve výši 5.300.000,- Kč. – usn. č. 663/2022
20. podání žádosti o dotaci z Plzeňského kraje – dotační titul Odstraňování havarijních stavů
a naléhavé potřeby obcí na výměnu oken a dveří v ZŠ Přimda. – usn. č. 664/2022
21. pronájem kulturního domu v Třískolupech ve dnech 6. - 8.5.2022 za účelem pořádání zábavy
J.P. za cenu dle schváleného sazebníku. – usn. č. 665/2022
22. pronájem zasedací místnosti v čp. 110 Přimda za účelem pořádání rodinné oslavy M.H. za cenu
dle schváleného sazebníku. – usn. č. 666/2022
23. poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč pro Nemocnici následné péče Svatá Anna, s.r.o.,
se sídlem Kyjovská 607, Planá, IČO: 26360896. – usn. č. 668/2022
24. spolku Junák – český skaut, středisko Tajfun Tachov, z. s., Sokolovská 2210, Tachov, IČO:
48326968 poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč na podporu činnosti skautského oddílu
na Přimdě a uzavření veřejnoprávní smlouvy s výše uvedeným. – usn. č. 669/2022
25. TJ Jiskra Třemešné, z. s., Bezděkov 16, Třemešné, IČO: 18252311 poskytnutí dotace ve výši
25.000,- Kč na podporu činnosti fotbalového oddílu mládeže, na provozní náklady oddílu a
uzavření veřejnoprávní smlouvy s výše uvedeným. – usn. č. 670/2022
26. SDH Přimda, IČO: 48328928 poskytnutí dotace ve výši 7.500,- Kč na náklady spojené
s pořádáním kulturních a společenských akcí (Masopust, Májka, Mikulášská nadílka, apod.) –
usn. č. 671/2022
27. pronájem nemovitosti p.p.č. 159/13, zahrada o výměře 467 m2 v k. ú. Třískolupy pod Přimdou
M. D. za roční nájemné 1.401,- Kč a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou. – usn. č.
674/2022
Rada města rozhodla:
1. zveřejnit záměr na prodej vodovodních přípojek v k. ú. Přimda, v ulici Borská, pro vlastníky
sousedních nemovitostí za kupní cenu 5.000,- Kč včetně DPH za přípojku. – usn. č. 672/2022
2. objednat geodetické oddělení pozemku p. č. 1308/1 v k. ú. Újezd pod Přimdou. – usn. č.
673/2022
Rada města neschvaluje:
1. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.500,- Kč pro Linku bezpečí, z. s., IČO: 61383198
na provoz dětské krizové linky. – usn. č.667/2022

V Přimdě 30.3.2022
Zapsala: Miluše Kollerová

..…………………………………….
Mgr. Marie Vítková, v. r.
místostarostka

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

