Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 7/2019 ze dne 29.4.2019
Rada města jmunuje:
1. na základě doporučení výběrové komise s účinností od 1.7.2019 do funkce odborného lesního
hospodáře Přimdských lesů s.r.o., p. Aleše Ficnara. – usn. č. 120/2019
Rada města schvaluje:
1. smlouvu o dílo č. SOD 053-2019 uzavřenou s Vodovrty, s.r.o., se sídlem Ladova 195/58, Mariánské
Lázně, jejímž předmětem je provedení průzkumného vrtu na pozemku p.p.č.1059 v k. ú. Rájov
za dohodnutou cenu 64.000,- Kč + DPH. – usn. č. 121/2019
2. dodatek č. 30 ke smlouvě o dílo ze dne 11.11.1999 uzavřenou se společností IGRO, s. r. o., Studánka
166, Tachov, kterým se navyšuje počet nádob na směsný komunální odpad od 1.5.2019. –
usn. č. 122/2019
3. smlouvu o zřízení služebnosti uzavřenou s Českými Radiokomunikacemi a.s., se sídlem Skokanská

2117/1, Praha 6 – Břevnov, IČO: 24738875, jejímž předmětem je zřízení podzemního
komunikačního vedení na pozemcích ve vlastnictví města Přimda p.p.č. 716/8, 791/6, 791/8, 1361/1,
1362/2, 1362/3, 1364, 1369/1, 1370, 1397, 1401, 1453/1, 1453/2, 1613, 1614/1, 1614/3, 2307/3 vše
v k. ú. Přimda. Jednorázová náhrada za věcné břemeno je ve výši 128.520,- Kč + DPH. –
usn. č. 123/2019

4. vyřazení majetku (počítač a monitor) z účetní evidence Přimdských lesů, s.r.o. v celkové účetní
hodnotě 28.940,- Kč. – usn. č. 124/2019
5. poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč J. S. na vydání knihy regionálních pověstí „Pověsti
kraje Přimdských Chodů“. – usn. č. 125/2019
6. pronájem zasedací místnosti čp. 110 v Přimdě ve dnech 26. - 27.10.2019 za účelem pořádání rodinné
oslavy A. R. za cenu 1.000,- Kč + DPH/den. – usn. č. 131/2019
7. pronájem zasedací místnosti čp. 110 v Přimdě ve dnech 9. – 11.8.2019 za účelem pořádání svatby
J. M. za cenu 1.000,- Kč + DPH/den. – usn. č. 132/2019
8. dodatek č. 2 ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu uzavřený s Pražskou plynárenskou,
a.s., Národní 37, Praha 1, IČO: 60193492, kterým se mění cena za dodávku zemního plynu
na 556,- Kč/MWh bez DPH a prodlužuje období od 1.1.2020 do 1.1.2021. – usn. č. 134/2019
Rada města souhlasí:
1. se zpracováním geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 847/1 a p.p.č. 847/3 v k. ú. Kundratice
u Přimdy, a to po ukončení pozemkových úprav v k. ú. Kundratice u Přimdy. – usn. č. 128/2019
Rada města revokuje:
1. usnesení č. 90/2019 ze dne 3.4.2019 ve znění „RM schvaluje cenovou nabídku Pražské plynárenské,
a.s., Národní 37, Praha 1, IČ: 60193492 na dodávku zemního plynu za cenu 554,- Kč/MWh bez DPH
a uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu od 1.1.2020 do 31.12.2020 s výše
uvedeným“. – usn. č. 133/2019
Rada města rozhodla:
1. 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. 126/2019
2. zveřejnit záměr pachtu části p. p. č. 1877 orná půda o výměře 2500 m2 za roční pachtovné 250,- Kč
(0,10 Kč/m2). – usn. č. 127/2019
3. zveřejnit záměr na pronájem pozemku část p.p.č. 950 o výměře 100 m2 v k. ú. Malé Dvorce za cenu
1,- Kč/m2 ročně. – usn. č. 129/2019
4. zapsat žádost K.T. do seznamu žadatelů o byt. – usn. č. 130/2019
V Přimdě 6. 5. 2019
Zapsala: Miluše Kollerová

..………………………………..

Ing. Jiří Kadera, místostarosta

………………………………….

Marie Šperková, starostka

