Město Přimda
Výsledky projednání zastupitelstva města na zasedání č. 12/2020 konaném dne 9.9.2020
Usnesení č. 200/2020
Zastupitelstvo města (dále jen ZM) schvaluje přednesený program jednání ZM včetně doplněných
bodů.
Usnesení č. 201/2020
ZM určuje návrhovou komisi Aleše Ficnara a Alexandra Muchu.
Usnesení č. 202/2020
ZM určuje ověřovateli zápisu Mgr. Naďu Slávikovou a Karla Hečka.
Usnesení č. 203/2020
ZM schvaluje Vodárenskému sdružení obcí západních Čech, se sídlem Studentská 328/64, Doubí,
360 07 Karlovy Vary, IČO: 47700521 poskytnutí příspěvku ve výši 363.897,54 Kč na akci
„Přimda, ul. Borská – vodovodní řady“.
Usnesení č. 204/2020
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Přimda ve výši
363.897,54 Kč na realizaci obecní vodohospodářské infrastruktury uzavřenou s Vodárenským
sdružením obcí západních Čech, se sídlem Studentská 328/64, Doubí, 360 07 Karlovy Vary, IČO:
47700521.
Usnesení č. 205/2020
ZM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby ZÁPAD, provozovna: Zemská 259, 337 01 Ejpovice, IČO: 48035599, jejímž
předmětem je plnění zakázky – stavby „Přimda, ul. Borská – vodovodní přípojky“ za cenu
746.339,48 včetně DPH.
Usnesení č. 206/2020
ZM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S20-023-0048 – Výstavba sběrného dvora odpadů
města Přimda, uzavřený s firmou SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod dopravní stavby
ZÁPAD, provozovna: Zemská 259, 337 01 Ejpovice, IČO: 48035599, kterým se navyšuje cena
díla o 114.850,35 Kč bez DPH.
Usnesení č. 207/2020
ZM schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou s BKV Stavební společností s r.o., Přimdská 630, 348 02
Bor, IČO: 14704641, jejímž předmětem je rekonstrukce společenského sálu Přimda, za cenu
7.751.404,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 208/2020
ZM schvaluje prodej nemovitostí: p.p.č. 115/21 orná půda o výměře 132 m2, 115/26 trvalý travní
porost o výměře 97 m2, 240/6 orná půda o výměře 60 m2, 245 trvalý travní porost o výměře 1420
m2, 248/1 trvalý travní porost o výměře 845 m2, 325 orná půda o výměře 5287 m2, 328 orná půda
o výměře 522 m2, 355/29 trvalý travní porost o výměře 3125 m2, 371/27 orná půda o výměře 2176
m2, 371/28 orná půda o výměře 11258 m2, 371/31 orná půda o výměře 5039 m2, 1794/6 ostatní
plocha o výměře 12 m2 a 1794/7 ostatní plocha o výměře 113 m2 vše v k. ú. Mlýnec pod Přimdou
za cenu 9.625.000,- Kč společnosti CPI – Bor, a.s., Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1, IČO:
25712136 a uzavření kupní smlouvy s výše uvedeným.
Usnesení č. 209/2020
ZM pověřuje starostku města Přimda pí. Marii Šperkovou k podpisu smlouvy
o dílo s vítězem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: Víceúčelový objekt – stavební
úpravy, 2. etapa Malometrážní byty, společností BKV Stavební společnost s r.o., Přimdská 630,
348 02 Bor, IČO: 14704641.
Usnesení č. 210/2020
ZM rozhodlo zveřejnit záměr na prodej nemovitostí (zahrádek v lokalitě za kasinem, k Nové Vsi,
u hřiště) v k. ú. Přimda za cenu 70,56 Kč/m2.
Usnesení č. 211/2020
ZM schvaluje RO č. 4/2020, navýšení rozpočtových příjmů o 418.000,- Kč, celkové rozpočtové
příjmy ve výši 40.326.508,- Kč, navýšení rozpočtových výdajů o 1.091.714,15 Kč, celkové

rozpočtové výdaje ve výši 49.489.022,15 Kč, financováno z přebytku minulých let ve výši
9.162.514,15 Kč.
Usnesení č. 212/2020
ZM schvaluje příkazní smlouvu uzavřenou s Ing. Pavlem Kodýtkem, Revoluční 823, 348 15
Planá, IČO: 66270162, jejímž předmětem je zajištění činnosti technického dozoru stavby
„Víceúčelový objekt – stavební úpravy, 2. etapa – malometrážní byty“ za dohodnutou cenu
117.000,- Kč.
Usnesení č. 213/2020
ZM schvaluje příkazní smlouvu uzavřenou s Ing. Pavlem Kodýtkem, Revoluční 823, 348 15
Planá, IČO: 66270162, jejímž předmětem je zajištění činnosti technického dozoru stavby
„Víceúčelový objekt – stavební úpravy, 3. etapa – společenský sál vč. vstupu“ za dohodnutou cenu
165.000,- Kč.
Usnesení č. 214/2020
ZM neschvaluje finanční příspěvek pro Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel
z. s., se sídlem Hotel Legie, Sokolská 436/33, 120 00 Praha 2 na podporu projektu Čítanka.
Nepřijatá usnesení:
Bod 1.5. - ZM zamítlo v předloženém znění smlouvu o přenechání nemovitosti (hradu Přimda)
do dočasného užívání a požívání a vzájemné spolupráci s Národním památkovým ústavem,
se sídlem Valdštejnské nám. 3, Praha 1, IČO: 75032333.

…………………………………
Marie Šperková, starostka

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.

