Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 23/2020 ze dne 2.9.2020
Rada města schvaluje:
1. ZŠ Přimda, příspěvkové organizaci povolení čerpání z investičního fondu ve výši

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

200.000,- Kč na úhradu faktury od BKV Stavební spol. s r.o., na odstranění havarijního
stavu kanalizace v 1. NP ZŠ. – usn. č. 369/2020
nové členy školské rady ZŠ Přimda za zřizovatele Mgr. Tomáše Prchala, Kateřinu
Šmehylovou a Mgr. Marii Vítkovou. – usn. č. 370/2020
smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení hudební skupiny JENNY.CZ na zábavě
konané dne 5.9.2020 na náměstí v Přimdě, uzavřenou s Janem Gerykem, IČO:
64140873. – usn. č. 371/2020
krátkodobý pronájem zasedací místnosti čp. 110 v Přimdě V. K. dne 24.10.2020
za účelem pořádání rodinné oslavy, za cenu 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši. – usn.
č. 372/2020
smlouvu o zprostředkování prodeje nemovitostí v k. ú. Velké Dvorce, a to: budova
čp. 62 (bývalá prodejna potravin), st. p. č. 97 o výměře 218 m2, p.p.č. 27/8 o výměře
131 m2, p.p.č. 27/10 o výměře 25 m2, p.p.č. 27/11 o výměře 103 m2, p.p.č. 34/3
o výměře 294 m2 za nabídkovou cenu 525.000,- Kč včetně provize zprostředkovatele,
uzavřenou s HARVILLA – REALITY s.r.o., Slovanská alej 24, 326 00 Plzeň, IČO:
25243446. – usn. č. 374/2020
cenovou nabídku Mgr. Markéty Zabloudilové, MBA, Na Vinici 1657, Stříbro, IČO:
03564932 na zpracování žádosti o dotaci z Ministerstva financí, v rámci Podprogramu
298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury na akci
s názvem „Víceúčelový objekt – stavební úpravy, 2. etapa malometrážní byty“,
za dohodnutou cenu 15.000,- Kč. – usn. č. 378/2020
smlouvu o dílo uzavřenou s Mgr. Markétou Zabloudilovou, MBA, Na Vinici 1657,
Stříbro, IČO: 03564932, jejímž předmětem je zpracování podkladů pro podání žádosti
z dotačního titulu MF, v rámci Programu 298D2230 Podpora výstavby, obnovy
a provozování komunální infrastruktury na realizaci projektu s názvem „Víceúčelový
objekt – stavební úpravy, 2. etapa Malometrážní byty“, za dohodnutou cenu 15.000,Kč. – usn. č. 379/2020
smlouvu o dílo uzavřenou s Mgr. Markétou Zabloudilovou, MBA, Na Vinici 1657,
Stříbro, IČO: 03564932, jejímž předmětem je zpracování kompletní podlimitní veřejné
zakázky na akci Víceúčelový objekt – stavební úpravy, 2. etapa malometrážní byty
včetně předání podkladů pro vydání Rozhodnutí o přidělení dotace z Ministerstva
financí, za dohodnutou cenu 15.500,- Kč. – usn. č. 380/2020
smlouvu o provádění odborných prací koordinátora BOZP při přípravě a realizaci
stavby Společenský sál v Přimdě uzavřenou s BEZPO Plzeň s.r.o., Hřímalého 805/3,
301 00 Plzeň, IČO: 26351951. – usn. č. 381/2020
smlouvu o provádění odborných prací koordinátora BOZP při přípravě a realizaci
stavby Víceúčelový objekt – stavební úpravy – 2. etapa – malometrážní byty uzavřenou
s BEZPO Plzeň s.r.o., Hřímalého 805/3, 301 00 Plzeň, IČO: 26351951. – usn. č.
382/2020

Rada města rozhodla:
1. zapsat žádost P. S. do seznamu žadatelů o byt. – usn. č. 373/2020
2. zveřejnit záměr na prodej nemovitostí za účelem výstavby rodinných domů:
a) p.p.č. 34/2, trvalý travní porost o výměře 1162 m2 v k. ú. Mlýnec pod Přimdou
(oddělena z p.p.č. 34/2 a 34/1 dle GP č. 155-399/2019), za cenu 206,05 Kč/m2,
tj. 239.430,- Kč celkem za pozemek, k této ceně bude připočítána DPH v zákonné výši.

b) p.p.č. 34/1 trvalý travní porost o výměře 1081 m2 (oddělena z p.p.č. 34/1,34/2 a 1982
dle GP č. 155-399/2019) a p.p.č. 1786/7 ostatní plocha o výměře 82 m2 (oddělena
z p.p.č. 1786/1 dle GP č. 155-399/2019) vše v k. ú. Mlýnec pod Přimdou - celková
výměra 1163 m2 za cenu 206,05 Kč/m2, tj. 239.636,- Kč celkem za pozemek, k této
ceně bude připočítána DPH v zákonné výši.
c) p.p.č. 34/4 trvalý travní porost o výměře 392 m2 (oddělena z p.p.č. 34/1 a 34/2 dle
GP č. 155-399/2019) a p.p.č. 1977 ostatní plocha o výměře 771 m2 (oddělena z p.p.č.
1977, 1786/1 dle GP č. 155-399/2019) vše v k. ú. Mlýnec pod Přimdou - celková
výměra 1163 m2, za cenu 206,05 Kč/m2, tj. 239.636,- Kč celkem za pozemek, k této
ceně bude připočítána DPH v zákonné výši. - usn. č. 375/2020
3. objednat geometrický oddělovací plán na p.p.č. 1740, 1739 a 1733 v k. ú. Kundratice
dle žádostí. – usn. č. 376/2020
4. objednat geometrický oddělovací plán na p.p.č. 2/5 a p.p.č. 2/1 v k. ú. Přimda. – usn.
č. 377/2020

V Přimdě 9.9.2020
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.

