Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 33/2021 ze dne 16.6.2021
Rada města schvaluje:
1. nový mzdový výměr pro lesního správce Přimdských lesů, s.r.o. s účinností od 1.7.2021.
– usn. č. 504/2021
2. návrh na uzavření úrazového pojištění pro dobrovolné hasiče JSDH Přimda. – usn. č.
506/2021

3. poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč pro Auto Moto Veteran Club Český les,
pobočný spolek VCC ČR, IČO: 75040824 na náklady spojené s pořádáním Jízdy Saši
Kolowrata konané dne 19.6.2021. – usn. č. 508/2021
4. pronájem kulturního domu v Třískolupech ve dnech 13.8.- 15.8.2021 za účelem
pořádání rodinné oslavy R. F. za cenu 1000,- Kč + DPH v zákonné výši. – usn. č.
509/2021

5. přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Přimda ve výši 300.000,Kč na opravu podlah a sociálního zařízení po havárii kanalizace v budově MŠ Přimda.
– usn. č. 513/2021
6. přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Přimda ve výši 33.000,Kč na nákup 2 ks přetlakových dýchacích přístrojů pro JSDH Přimda. – usn. č. 514/2021
7. uzavření MŠ Přimda v období letních prázdnin od 1.7. do 27.8.2021. – usn. č. 515/2021
8. vyřazení majetku (mobilní telefon) z účetní evidence města v celkové účetní hodnotě
6.598,- Kč. – usn. č. 516/2021
Rada města rozhodla:
1. zveřejnit záměr na prodej nemovitostí st.p.č. 45, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 234 m2, p.p.č. 1066, zahrada o výměře 385 m2 a p.p.č. 1067, ostatní plocha
o výměře 759 m2 v k. ú. Rájov u Třískolup za cenu dle znaleckého posudku, tj. 311.520,Kč. Pozemek je určen pro výstavbu rodinného domu. – usn. č. 505/2021
2. zveřejnit záměr na pronájem pozemku část p.p.č. 34/1 o výměře 300 m2 v k. ú. Velké
Dvorce za roční nájemné 1,- Kč/m2. – usn. č. 507/2021
3. zapsat žádost V. B. do seznamu žadatelů o byt. – usn. č. 510/2021
4. zapsat žádost B. V. do seznamu žadatelů o byt. – usn. č. 511/2021
Rada města zřizuje:

1. bytovou komisi, jejímž úkolem je předkládání návrhů pro přidělování bytů ve vlastnictví
města Přimda. Tato komise je tříčlenná. RM současně jmenuje tyto členy komise: Jiřina
Hlaváčková, Kateřina Šmehylová, Zdeněk Sloup st. – usn. č. 512/2021
V Přimdě 23.6.2021
Zapsala: Miluše Kollerová

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

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

