Město Přimda
Výsledky projednání zastupitelstva města na zasedání č. 11/2020 konaném dne 24.6.2020
Usnesení č. 182/2020
Zastupitelstvo města (dále jen ZM) schvaluje přednesený program jednání ZM včetně doplněných
bodů a vyřazeného bodu.
Usnesení č. 183/2020
ZM určuje návrhovou komisi Ivetu Junkovou a Marii Šperkovou.
Usnesení č. 184/2020
ZM určuje ověřovateli zápisu Mgr. Marii Vítkovou a MUDr. Danielu Moročkovskou.
Usnesení č. 185/2020
ZM schvaluje od 1.7.2020 změnu charakteru funkce starostky města z uvolněné na neuvolněnou.
Usnesení č. 186/2020
ZM schvaluje od 1.7.2020 odměnu pro neuvolněnou starostku ve výši 36.112,- Kč/měsíc.
Usnesení č. 187/2020
ZM schvaluje starostce města proplacení poměrné části dovolené za rok 2020 v délce
6,5 pracovního dne.
Usnesení č. 188/2020
ZM schvaluje závěrečný účet města Přimdy za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření ÚSC Přimda za rok 2019 bez výhrad.
Usnesení č. 189/2020
ZM schvaluje účetní závěrku a celoroční hospodaření města Přimda za období 1.1.-31.12.2019.
Zároveň schvaluje přeúčtování hospodářského výsledku v částce 16.970.461,26 Kč z účtu 431 –
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – Výsledek hospodaření minulých let.
Usnesení č. 190/2020
ZM schvaluje kupní smlouvu na dodávku nového traktoru New Holland T5.95 s čelním
nakladačem a nářadím za kupní cenu 1.995.290,- Kč včetně DPH uzavřenou s firmou ARBO,
spol. s r.o., Hřbitovní 757, 339 01 Klatovy, IČO: 40522172.
Usnesení č. 191/2020
ZM schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo č. S20-023-0048 – Výstavba sběrného dvora odpadů
města Přimda – stavební práce, uzavřený s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
dopravní stavby ZÁPAD, se sídlem Pražská 495, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599,
kterým se mění termín dokončení prací, a to nejpozději do 30.9.2020.
Usnesení č. 192/2020
ZM schvaluje darovací smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p. p. č. 1965/92, ostatní plocha
o výměře 13 m2 v k. ú. Přimda (oddělené z p.p.č. 1965/15, zahrada o výměře 625 m2 v k. ú.
Přimda dle GP č. 681-130/2020), uzavřenou mezi městem Přimda jako obdarovaným a L. N. jako
dárcem.
Usnesení č. 193/2020
ZM schvaluje převod pozemku st. p. č. 14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1582 m 2 v k. ú.
Rájov u Třískolup do vlastnictví E. B. a uzavření kupní smlouvy s výše uvedeným.
Usnesení č. 194/2020
ZM rozhodlo zveřejnit záměr na prodej nemovitosti č.p. 62 (bývalá prodejna) na st. p. č. 97,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 218 m2 a přilehlých pozemků p.p.č. 27/6, ostatní plocha
o výměře 131 m2, p.p.č. 27/10 ostatní plocha o výměře 25 m2, p.p.č. 27/11 ostatní plocha
o výměře 103 m2 a p.p.č. 34/3 zahrada o výměře 294 m2 vše v k. ú. Velké Dvorce, za účelem
rodinného bydlení, příp. provozovny, vyjma zřízení ubytovacích služeb, za nejnižší nabídkovou
cenu určenou dle znaleckého posudku, tj. 492.720,- Kč celkem za budovu a všechny pozemky.
Usnesení č. 195/2020
ZM schvaluje prodej nemovitosti p.p.č. 70/17, ostatní plocha o výměře 42 m2 v k. ú. Přimda
(oddělená z p.p.č. 70/14 v k. ú. Přimda dle GP č. 668-98/2019 ze dne 6.8.2019)
za kupní cenu 17.500,- Kč + DPH v zákonné výši manželům V.N.N. a T.T.V. a uzavření kupní
smlouvy s výše uvedenými.

Usnesení č. 196/2020
ZM schvaluje prodej nemovitosti st. p. č. 18/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1526 m2
v k. ú. Mlýnec pod Přimdou, která vznikla dle GP č. 151-483/2017 ze dne 13.2.2018 ze st. p. č.
18/1 a p.p.č. 1978, za cenu 315.000,- Kč + DPH v zákonné výši T. V. a uzavření kupní smlouvy
s výše uvedeným.
Usnesení č. 197/2020
ZM schvaluje nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Obnova sportoviště při ZŠ
Přimda“ na pozemku č. 73/1 v k. ú. Přimda v celkové hodnotě 238.370,- Kč.
Usnesení č. 198/2020
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kuchyně a skladovacích prostor v ZŠ
Přimda. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo financí ČR – program 29821 Podpora rozvoje
a obnovy materiálně technické základny regionálního školství.
Usnesení č. 199/2020
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020, navýšení rozpočtových příjmů o 340.000,- Kč,
celkové rozpočtové příjmy ve výši 39.908.508,- Kč, navýšení rozpočtových výdajů
o 557.000,- Kč, celkové rozpočtové výdaje ve výši 48.397.308,- Kč, financováno z přebytku
minulých let ve výši 8.488.800,- Kč.

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

Tento výpis má pouze informativní charakter.
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.

