Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 1/2018 ze dne 22.11.2018
Rada města schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 8/2018, zvýšení rozpočtových příjmů o 647.031,- Kč, celkové
rozpočtové příjmy 33.936.136,40 Kč, zvýšení rozpočtových výdajů o 647.031,- Kč,
celkové rozpočtové výdaje 53.729.136,40, financováno z přebytku r. 2017 ve výši
19.793.000,- Kč. – usn. č. 1/2018
2. smlouvu o zřízení služebnosti, jejímž předmětem je zřízení služebnosti, a to umístění,
provozování, udržování, opravy a úpravy podzemního komunikačního vedení a zařízení
(„Služebnost I“) k p.p.č. 2286/16 a umístění, provozování, udržování, opravy a úpravy
vnitřního komunikačního vedení a zařízení („Služebnost II“) k st. p. č. 340 vše v k. ú.
Přimda, které jsou ve vlastnictví města Přimda za jednorázovou náhradu ve výši
10.000,- Kč + DPH, uzavřenou s Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s.,
se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov, IČO: 04084063. – usn. č. 2/2018
3. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě v odběrném místně na p.p.č. 1059 v k. ú. Rájov u Třískolup,
uzavřenou s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035. – usn. č. 3/2018
4. poskytnutí účelové dotace ve výši 40.000,- Kč Poliklinice Bor, se sídlem Přimdská 501,
Bor, IČO: 00574503 na zajištění sociální služby pro klienty územního obvodu Přimda
na rok 2018 a uzavření veřejnoprávní smlouvy s výše uvedeným. – usn. č. 4/2018
5. Mateřské škole Přimda, příspěvkové organizaci přesun finančních prostředků
z rezervního do investičního fondu ve výši 62.581,- Kč a čerpání z investičního fondu
ve výši 120.761,- Kč na výstavbu pergoly na školní zahradě. – usn. č. 5/2018
6. vyřazení majetku z inventáře ZŠ Přimda dle navrženého seznamu v celkové výši
191.794,77 Kč. – usn. č. 6/2018
7. společnosti Streicher spol. s r.o. Plzeň, se sídlem Plzeňská 535, Štěnovice, IČO:
14706768 pronájem 13 ks panelů na dobu určitou do 30.6.2019 za cenu 1.000,- Kč bez
DPH měsíčně a uzavření smlouvy o nájmu movité věci s výše uvedeným. – usn. č. 7/2018
8. pronájem nemovitostí p.p.č. 92/2, orná půda o výměře 1165 m2 a p.p.č. 92/1, trvalý
travní porost o výměře 1226 m2 vše v k. ú. Přimda na dobu neurčitou za roční nájemné
2.401,- Kč K. F. a uzavření nájemní smlouvy s výše uvedeným. – usn. č. 8/2018
9. pronájem místnosti o velikosti 24,57 m2 (prostor sloužící k podnikání) v budově čp. 110
v Přimdě za měsíční nájemné 2.000,- Kč včetně energií (teplo, elektřina) na dobu
neurčitou pí. Ireně Kupilíkové a uzavření nájemní smlouvy s výše uvedenou. – usn. č.
9/2018.

10. schvaluje vyhotovení geometrického plánu na oddělení p.p.č. 1819/32 v k. ú. Přimda. –
usn. č. 10/2018

11. poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč pro Hospic Sv. Jiří, o.p.s., provozovna
Tachov, nám. Republiky 70, Tachov, IČ: 22729909 a uzavření darovací smlouvy s výše
uvedeným. – usn. č. 12/2018
12. úhradu občerstvení a dárků pro děti do výše 3.000,- Kč na Mikulášskou nadílku
v Přimdě konanou dne 8.12.2018 a do výše 2.000,- Kč na Mikulášskou nadílku
v Újezdě pod Přimdou konanou dne 5.12.2018. – usn. č. 13/2018
13. udělení odměny pro ředitelku Základní školy Přimda Mgr. Marcelu Husákovou. – usn. č.
14/2018

14. udělení odměny pro ředitelku Mateřské školy Přimda Alenu Růžičkovou. – usn. č.
15/2018

15. udělení odměny pro ředitelku Přimdských sportovišť pí. Lucii Šperkovou. – usn. č.
16/2018

16. prodloužení nájemních smluv na byty o 1 rok do 31.12.2019 nájemníkům v ulici Borská
265 a ulici Lipová 202, kterým končí nájemní smlouva 31.12.2018. – usn. č. 18/2018
17. přidělení bytu č. 7 v Lipové čp. 202 Z. S. a J. V. a byt č. 10 v Lipové čp. 202 J. D.
na dobu určitou 1 rok. – usn. č. 19/2018
Rada města rozhodla:
1. zveřejnit záměr na pronájem části p.p.č. 1786/1, ostatní plocha o výměře 40 m2 v k. ú.
Třískolupy za cenu obvyklou 1,- Kč/m2/ročně. – usn. č. 11/2018
2. zapsat žádost J.H. do seznamu žadatelů o byt. – usn. č. 17/2018
3. zveřejnit záměr na pronájem části p.p.č. 2286/14 o výměře 24 m2 před st. p.č. 540 a
části p.p.č. 2286/14 o výměře 24 m2 před st. p.č. 353 vše v k. ú. Přimda. – usn. č. 20/2018
4. zveřejnit záměr na pronájem části p.p.č. 2286/14 o výměře 24 m2 před st. p. č. 582
v k. ú. Přimda. – usn. č. 21/2018
Rada města bere na vědomí:
1. informaci starostky ohledně určení vlastnického práva k vrtům v Újezdě pod Přimdou
nacházející se na p.p.č 418/2.
2. informaci o vydraženém spoluvlastnickém podílu na nemovitosti čp. 62 ve Velkých
Dvorcích a uzavření kupních smluv na zbývající 3 podíly, jejichž koupě byla schválena
v zastupitelstvu města dne 5.9.2018.

V Přimdě 28. 11. 2018
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.

