Město Přimda
Výsledky projednání zastupitelstva města na zasedání konaném dne 11.12.2019
Usnesení č. 134/2019
Zastupitelstvo města (dále jen ZM) schvaluje přednesený program jednání ZM včetně doplněných
bodů.
Usnesení č. 135/2019
ZM určuje návrhovou komisi Ivetu Junkovou a MUDr. Danielu Moročkovskou.
Usnesení č. 136/2019
ZM určuje ověřovatele zápisu Zdeňka Sloupa a Ing. Jana Petruse.
Usnesení č. 137/2019
ZM schvaluje prodej pozemků p.p.č. 1096, zahrada o výměře 152 m2 a p.p.č. 1100, trvalý travní
porost o výměře 131 m2 vše v k. ú. Málkov u Přimdy M. S. za cenu 30.000,- Kč a uzavření kupní
smlouvy s výše uvedeným.
Usnesení č. 138/2019
ZM schvaluje prodej pozemku p.p.č. 159/16, zahrada o výměře 243 m2 v k. ú. Třískolupy
pod Přimdou panu D. V.za cenu 15.000,- Kč a uzavření kupní smlouvy s výše uvedeným.
Usnesení č. 139/2019
ZM schvaluje prodej nemovitostí p.p.č. 248/1, trvalý travní porost o výměře 845 m2, p.p.č. 245,
trvalý travní porost o výměře 1 420 m2, p.p.č. 1794/7, ostatní plocha o výměře 113 m2, p.p.č.
115/21, orná půda o výměře 132 m2, p.p.č. 115/26, trvalý travní porost o výměře 97 m2, p.p.č.
240/6, orná půda o výměře 60 m2, p.p.č. 1794/6, ostatní plocha o výměře 12 m2, p.p.č. 371/27,
orná půda o výměře 2 176 m2, p.p.č. 371/28, orná půda o výměře 11 258 m2, p.p.č. 328, orná půda
o výměře 522 m2, p.p.č. 325, orná půda o výměře 5 287 m2, p.p.č. 371/31, orná půda o výměře
5 039 m2, p.p.č. 355/29 trvalý travní porost o výměře 3 125 m2 vše v k. ú. Mlýnec pod Přimdou
společnosti CPI – Bor, a.s., Vladislavova 1390/17, Praha 1, IČO: 25712136 za cenu 8.123.220,Kč (k této ceně bude připočítána DPH v zákonné výši) a uzavření kupní smlouvy s výše
uvedeným.
Usnesení č. 140/2019
ZM schvaluje přijetí daru - nemovitosti p.p.č. 770/12, trvalý travní porost o výměře 221 m2 v k. ú.
Přimda (oddělena dle GP č. 660-506/2018 z p.p.č. 770/2 v k. ú. Přimda) a uzavření darovací
smlouvy.
Usnesení č. 141/2019
ZM neschvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Přimda na rok 2019 za účelem přispění
do veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc obci Bublava.
Usnesení č. 142/2019
ZM revokuje usnesení č. 125/2019 ze dne 23.10.2019 ve znění: „ZM schvaluje prodej pozemku
p.p.č. 1819/32 trvalý travní porost o výměře 103 m2 v k.ú. Přimda (oddělené z p.p.č. 1819/32
a 1819/22 dle GP č. 658-486/2018 ze dne 6.8.2019) Janovi a Ivetě Junkovým za cenu 26.574,- Kč
a uzavření kupní smlouvy s výše uvedenými.“
Usnesení č. 143/2019
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Přimdy č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu.
Usnesení č. 144/2019
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Přimdy č. 2/2019, o místním poplatku ze psů.
Usnesení č. 145/2019
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Přimdy č. 3/2019 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.

Usnesení č. 146/2019
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Přimdy č. 4/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území města Přimda.
Usnesení č. 147/2019
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Přimdy č. 5/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 148/2019
ZM schvaluje rozpočet města Přimdy na rok 2020, který byl navržen jako schodkový, takto:
celkové rozpočtové příjmy ve výši 39.718.230,- Kč, celkové rozpočtové výdaje
ve výši 44.668.230,- Kč, rozdíl ve výši 4.950.000,- Kč bude hrazen z finanční rezervy minulých
let. Závazným ukazatelem schváleného rozpočtu jsou paragrafy. Rada města je oprávněna schválit
rozpočtové opatření, pokud v jednotlivém případě nepřesáhne jeho výše hodnotu 500 tis. Kč
v příjmech a výdajích za podmínky, že příjmy i výdaje jednotlivého rozpočtového opatření budou
ve stejné výši nebo výdaje budou nižší než příjmy toho rozpočtového opatření. Rada města je
rovněž oprávněna schvalovat přijaté dotace bez limitu na straně příjmů a výdajů ve stejné výši.
Změny položek v rámci jednotlivých paragrafů (výše paragrafu zůstane stejná) je oprávněna
provádět účetní města. Ve všech ostatních případech schvaluje rozpočtová opatření zastupitelstvo
města. Dále si zastupitelstvo města vyhradilo, že všechny poskytnuté dotace a příspěvky v roce
2020 se budou vyúčtovávat – výjimku tvoří zdravotnická zařízení, kde lze poskytnout přímo
finanční dar.
Usnesení č. 149/2019
ZM pověřuje Radu města Přimda k provedení posledního rozpočtového opatření na konci
kalendářního roku 2019 dle přílohy a rozsahu. Platnost pověření je do 31.1.2020.
Usnesení č. 150/2019
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Přimdy na roky 2021 – 2022.
Usnesení č. 151/2019
ZM bere na vědomí zprávu z kontroly kontrolního výboru včetně předložených návrhů.
Usnesení č. 152/2019
ZM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi města, a to ve výši dvojnásobku
odměny, která mu v souvislosti s výkonem zastávaných funkcí náleží za měsíc. Odměna
se poskytuje za osobní podíl na získání dotace na akci Výstavba sběrného dvora ve městě Přimda
a za činnost spojenou s přechodem komplexního vedení účetnictví Přimdských lesů, s.r.o.
na novou firmu, za což jako jednatel společnosti nepobírá žádný plat ani odměnu.
Usnesení č. 153/2019
ZM schvaluju Mateřské škole Přimda přijetí finančního daru ve výši 3.000,- Kč od Z. S. na nákup
potřebného vybavení pro vzdělávání a rozvoj dětí v MŠ Přimda.

…………………………………
Ing. Jiří Kadera, místostarosta, v.r.

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.

