Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 44/2018 ze dne 14. 5. 2018
Rada města schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 4/2018 – zvýšení rozpočtových příjmů o 242.353,60 Kč, rozpočtové
příjmy celkem 30.817.751,40 Kč, zvýšení rozpočtových výdajů o 242.353,60 Kč, rozpočtové
výdaje celkem 45.418.751,40 Kč, financování z přebytku roku 2017 ve výši 14.601.000,- Kč.
2. smlouvu o dílo uzavřenou s BKV Stavební společnost s r.o., Přimdská 630, Bor, IČ: 14704641,
jejímž předmětem je oprava části fasády a řešení odvodnění u víceúčelového objektu v Přimdě
za dohodnutou cenu 262.192,- Kč včetně DPH.
3. smlouvu o vystoupení č. 72018 uzavřenou s Emilem Navrátilem, Ústí 83, Větrný Jeníkov, IČ:
15069974, jejímž předmětem je produkce a představení Divadla eMILLIon na Přimdském dnu
16.6.2018.
4. smlouvu o provedení hudební produkce uzavřenou s Markem Anderem, IČO:75376148, jejímž
předmětem je vystoupení skupiny Emoce na Přimdském dnu 16.6.2018.
5. poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč na náklady spojené s pořádáním Jízdy Saši Kolowrata –
sraz historických vozidel konaný dne 16.6.2018 v Přimdě.
6. prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok do 30.6.2019 Z. K., M. N., D. H., F.G., M.V. J.B.
7. prodloužení nájemní smlouvy do 31.12.2018 K.D., I. H. a L.W.
8. podání žádosti o dotaci na zpracování projektové dokumentace „Rájov – vodovod“.
9. cenovou nabídku Mgr. Markéty Zabloudilové, Na Vinici 1657, Stříbro, IČ: 03564932
na zpracování výběrového řízení na akci s názvem „Rekonstrukce MVN na p.p.č. 24 – Újezd
pod Přimdou za cenu 5.800,- Kč.
Rada města rozhodla:
1. objednat znalecký posudek na cenu nemovitostí p.p.č. 1268 o výměře 113 m2 a p.p.č. 1169
o výměře 130 m2 vše v k. ú. Málkov u Přimdy a následně zveřejnit záměr na prodej výše
uvedených nemovitostí.
2. zveřejnit záměr na prodej nemovitosti p.p.č. 398/6 o výměře 28 m2 v k. ú. Kundratice
u Přimdy (oddělená z p.p.č. 398/1 dle GP č. 101-81/2018) za cenu 50,13 Kč/m2, tj. 1.404,- Kč.
3. zveřejnit záměr na pronájem p.p.č. 1874/27, ostatní plocha o výměře 316 m2 v k. ú. Přimda
za cenu obvyklou, tj. 1,- Kč/m2.
4. zveřejnit záměr na prodej nemovitosti p.p.č. 1122/1 o výměře 530 m2 v k. ú. Málkov
u Přimdy za cenu dle znaleckého posudku tj. 24.237,- Kč + DPH celkem za nemovitost.
5. zveřejnit záměr na prodej nemovitosti p.p.č. 1122/2 o výměře 176 m2 v k. ú. Málkov
u Přimdy za cenu dle znaleckého posudku tj. 8.048,- Kč celkem za nemovitost.
Rada města neschvaluje:
1. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.500,- Kč Lince bezpečí z. s., IČO: 61383198.
2. zveřejnění záměru na prodej p.p.č. 1965/63 o výměře 7 m2 v k.ú. Přimda.
V Přimdě 21. 5. 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.

