Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 8/2019 ze dne 3. 6. 2019

Rada města schvaluje:
1. pronájem zasedací místnosti v čp. 110 v Přimdě ve dnech 19.9. – 22.9.2019 M.F.
za účelem pořádání svatby, za cenu 1.000,- Kč + DPH. – usn. č. 135/2019
2. pronájem kulturního domu v Třískolupech ve dnech 2. – 4.8.2019 B. Z. za účelem
pořádání rodinné oslavy. – usn. č. 136/2019
3. pronájem pozemku p.p.č. 159/22, ostatní plocha o výměře 210 m2 v k. ú. Třískolupy
pod Přimdou za roční nájemné 420,- Kč na dobu neurčitou S. F. a uzavření nájemní
smlouvy s výše uvedeným. – usn. č. 139/2019
4. pronájem pozemku část p.p.č. 79/1, ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Velké Dvorce
za roční nájemné 288,- Kč na dobu neurčitou I. A. a uzavření nájemní smlouvy s výše
uvedenou. – usn. č. 140/2019
5. pronájem pozemku část p.p.č. 79/1, ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Velké Dvorce
za roční nájemné 300,- Kč na dobu neurčitou K. M. a uzavření nájemní smlouvy s výše
uvedeným. – usn. č. 141/2019
6. pronájem pozemku část p.p.č. 79/1, ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Velké Dvorce
za roční nájemné 288,- Kč na dobu neurčitou J. V. a uzavření nájemní smlouvy s výše
uvedenou. – usn. č. 142/2019
7. pronájem nemovitosti st. p. č. 62, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 591 m 2 v k. ú.
Třískolupy pod Přimdou (pozemek pod stavbou) za roční nájemné 591,- Kč na dobu
neurčitou A.W. a uzavření nájemní smlouvy s výše uvedeným. – usn. č. 143/2019
8. přijetí dotace ve výši 20.000,- Kč na tisk propagačního materiálu „Leták – Průvodce
naučnou stezkou Vodní svět“ a uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora činnosti informačních center
na území Plzeňského kraje pro rok 2019“. – usn. č. 150/2019
9. dohodu o realizaci managementových opatření uzavřenou s ČR – AOPK, Regionální
pracoviště SCHKO Český les, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, jejímž
předmětem je likvidace bolševníku velkolepého na pozemcích p.p.č. 1023 a 1080
v k. ú. Rájov u Třískolup za poskytnutý finanční příspěvek na péči ve výši 1.920,- Kč. –
usn. č. 151/2019
10. dodatek č. 7 k nájemní smlouvě č. 344N07/31 uzavřený s ČR – Státním pozemkovým

úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČO: 01312774, kterým se mění výše nájemného
za pronájem p.p.č. 83/3 v k. ú. Třískolupy pod Přimdou a p.p.č. 34/7 v k. ú. Velké
Dvorce k 1.10.2019. – usn. č. 152/2019
11. udělení plné moci pí. Mgr. Martině Sadilové, právničce Vodáren a kanalizací Karlovy
Vary k zastupování města Přimda ve sporu o určení vlastnictví vodního vrtu
nacházejícího se na p.p.č. 418/2 v k. ú. Újezd pod Přimdou. – usn. č. 153/2019
12. platový výměr a pracovní smlouvu pro nového lesního hospodáře Aleše Ficnara. – usn.
č. 154/2019

Rada města rozhodla:
1. zveřejnit záměr smluvně zřídit právo stavby na pozemcích města p.p.č. 1843, 1963,

1860, 1934 v k. ú. Třískolupy pod Přimdou a p. p. č 907 v k. ú. Malé Dvorce za účelem

stavby s názvem „Přimda, Malé Dvorce – připojení na vodní zdroj Třískolupy“. –
137/2019

2. zveřejnit záměr na prodej nemovitosti p.p.č. 1965/27, zahrada o výměře 204 m2 v k. ú.
Přimda za cenu 257,- Kč/m2. – usn. č. 138/2019
3. zveřejnit záměr na pronájem lyžařských vleků LV 200 a LV 500 za roční nájemné
15.589,- Kč, dále záměr na propachtování pozemků v k. ú. Přimda: část p.p.č. 486/14 o
výměře 2000 m2, část p.p.č. 486/16 o výměře 1200 m2, p.p.č. 2280/11 o výměře 8102
m2, p.p.č. 2280/14 o výměře 1130 m2, část p.p.č. 2280/59 o výměře 2500 m2, část p.p.č.
2280/29 o výměře 1670 m2, p.p.č. 2280/58 o výměře 484 m2, část p.p.č. 2280/17 o
výměře 200 m2, část p.p.č. 1965/51 o výměře 1100 m2, p.p.č. 1949/1 o výměře 1248 m2,
p.p.č. 1947/3 o výměře 798 m2, p.p.č. 1947/1 o výměře 2076 m2, st.p.č. 334 o výměře
88 m2, p.p.č. 1949/3 o výměře 90 m2, část p.p.č. 1965/52 o výměře 1000 m2 a část
1947/2 o výměře 1200 m2 za účelem provozování sjezdovky, za roční nájemné 4.977,Kč. Dále zveřejňuje záměr podnajmout pozemky propachtované od Státního
pozemkového úřadu: část p.p.č. 1962/4 o výměře 430 m2, část p.p.č. 1962/1 o výměře
3450 m2 a část p.p.č. 1907/1 o výměře 5600 m2 za účelem provozování sjezdovky od
1.12. do 28.2. za nájemné 2.370,- Kč. Minimální výše nájemného za pozemky a vleky
činí 22.936,- Kč. – usn. č. 144/2019
4. zveřejnit záměr na propachtování pozemků část p.p.č. 1962/4 o výměře 430 m2, část
p.p.č. 1962/1 o výměře 3450 m2 a část p.p.č. 1907/1 o výměře 5600 m2 vše v k. ú.
Přimda k zemědělským účelům, které má město pronajaté od Státního pozemkového
úřadu. Pozemky budou pronajaty mimo lyžařskou sezónu, a to od 1. 3 do 30. 11.
za minimální pachtovné 0,10 Kč/m2, tj. 711,- Kč. – usn. č. 145/2019
5. zveřejnit záměr na prodej p. p. č. 83/19, ostatní plocha o výměře 202 m 2, p.p.č. 83/20,
ostatní plocha o výměře 1438 m2 a p. p.č. 83/28, zahrada o výměře 648 m2 vše v k. ú.
Velké Dvorce za cenu minimálně 17,- Kč/m2. – usn. č. 146/2019
6. zveřejnit záměr na pronájem části p.p.č. 79/1 o výměře 100 m2v k. ú. Velké Dvorce
za roční nájemné minimálně 1,- Kč/m2. – usn. č. 149/2019
Rada města revokuje:
1. usnesení č. 69/2019 ze dne 25.2.2019 ve znění: RM schvaluje pronájem p.p.č. 30/3,

ostatní plocha o výměře 529 m2 v k. ú. Újezd pod Přimdou E. P. za roční nájemné
1.060,- Kč na dobu neurčitou a uzavření nájemní smlouvy s výše uvedenou.usn. č. 147/2019

2. usnesení č. 126/2019 ze dne 29.4.2019 ve znění: RM rozhodla zveřejnit záměr
na pronájem části p.p.č. 79/1 o výměře 250 m2 v k. ú. Velké Dvorce za roční nájemné
700,- Kč (2,80 Kč/m2). – usn. č. 148/2019

V Přimdě 10. 6. 2019
Zapsala: Miluše Kollerová

..………………………………..

MUDr. Daniela Moročkovská, v.r.

……………………………………..

Ing. Jiří Kadera, místostarosta, v.r.

