Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 46/2018 ze dne 3. 10. 2018
Rada města schvaluje:
1. veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků uzavřenou
s městem Bor, se sídlem nám. Republiky 1, Bor, IČ: 00259713 na dobu neurčitou.
Za výkon předmětu uhradí město Přimda městu Bor 1.500,- Kč za jeden vyřízený
přestupek. – usn. č. 690/2018
2. dodatek č. 28 ke smlouvě o dílo ze dne 11.11.1999 platný od 1.11.2018, kterým se mění
počet sběrových nádob na separaci druhotných surovin, uzavřený s IGRO s.r.o.,
Studánka 166, Tachov, IČO: 64359387– usn. č. 691/2018
3. smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-0010877/VB/1 uzavřenou s ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ: 24729035 zastoupená společností
MONTPROJEKT, a.s., IČ: 28494032, jejímž předmětem je právo umístit, provozovat,
opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na pozemcích p.p.č. 770/10 a p.p.č.
770/11 v k. ú. Přimda. – usn. č. 693/2018
4. smlouvu o dílo č. 17452-1/180926 uzavřenou s BKV Stavební společnost s r.o.,
se sídlem Přimdská 630, Bor, IČO: 14704641, jejímž předmětem je zhotovení drenáže
okolo objektu čp. 110 Přimda za cenu 233.326,- Kč s DPH. – usn. č. 694/2018
5. smlouvu o dílo č. 17450-1/180926 uzavřenou s BKV Stavební společnost s r.o.,
se sídlem Přimdská 630, Bor, IČO: 14704641, jejímž předmětem je zhotovení oplocení
včetně vjezdových bran kolem objektu technických služeb MěÚ za cenu 404.314,- Kč
s DPH s termínem dokončení do 30.11.2018. – usn. č. 695/2018
6. smlouvu o dílo č. 17452-2/180926 uzavřenou s BKV Stavební společnost s r.o.,
se sídlem Přimdská 630, Bor, IČO: 14704641, jejímž předmětem je oprava kanalizace
a vyčištění stávajících jímek u objektu č.p. 112 a napojení kanalizace na kanalizační řád
za cenu 144.792,- Kč včetně DPH. – usn. č. 696/2018
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17451/2017 – Přimda – stavební úpravy hasičské
zbrojnice uzavřený s BKV Stavební společnost s r.o., Přimdská 630, Bor, IČ: 14704641,
kterým se navyšuje cena díla dle původní smlouvy o dílo o 1.040.036,- Kč bez DPH.
– usn. č. 697/2018
8. rozpočtové opatření č. 7/2018, zvýšení rozpočtových příjmů o 123.000,- Kč, celkové
rozpočtové příjmy ve výši 33.166.105,40 Kč, zvýšení rozpočtových výdajů
o 1.383.000,- Kč, rozpočtové výdaje celkem 53.082.105,40 Kč, rozpočtové příjmy
celkem 33.289.105,40 Kč, financováno z přebytku roku 2017 ve výši 19.793.000,- Kč.
– usn. č. 698/2018
9. předložený plán inventur na rok 2018. – usn. č. 699/2018
10. vyřazení majetku – Lesní hospodářský plán a 2 záložní zdroje k PC z účetní evidence
města v celkové účetní hodnotě 373.568,- Kč. – usn. č. 700/2018
11. poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč na rehabilitační přístroj LEVITAS
Nemocnici následné péče Svatá Anna, s.r.o., se sídlem Kyjovská 607, Planá, IČO:
26360896. – usn. č. 702/2018
12. smlouvu o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky na p.p.č. 342 v k. ú. Přimda
(hasičská zbrojnice) uzavřenou s GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 27935311. – usn. č. 710/2018
13. neprodloužení nájemních smluv na byty č. 7 a 10 v Lipové čp. 202, Přimda – usn.č.
712/2018
14. smlouvu o dílo č. 20/CH/2018 uzavřenou s firmou CHEJNOVSKÝ s.r.o., Rapotínská
1576, Tachov, IČO: 26363330, jejímž předmětem je výměna stropů v tělocvičnách ZŠ
Přimda za dohodnutou cenu 894.105,- Kč včetně DPH. – usn. č. 713/2018

Rada města rozhodla:
1. zveřejnit záměr o právu provést stavbu zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 83/2
v k. ú. Třískolupy pod Přimdou. – usn. č. 692/2018
2. zveřejnit záměr na prodej nemovitosti p.p.č. 1965/84, zahrada o výměře 54 m2 v k. ú.
Přimda za nejnižší nabídkovou cenu 272,43 Kč/m2. – usn. č. 703/2018
3. zveřejnit záměr na prodej nemovitostí p.p.č. 81/46 o výměře 64 m2 a p.p.č. 85/5 ostatní
plocha o výměře 79 m2 oba v k. ú. Přimda za nejnižší nabídkovou cenu 272,43 Kč/m2. –
usn. č. 704/2018
4. objednat znalecký posudek na cenu nemovitostí p.p.č. 355/4 o výměře 1010 m2, 341/3
o výměře 80 m2, 355/5 o výměře 503 m2, 355/9 o výměře 286 m2 a st. p.č. 103/1
o výměře 80 m2 vše v k. ú. Újezd pod Přimdou a p.p.č. 2474 o výměře 25 m2 v k. ú.
Přimda a následně zveřejnit záměr na prodej nemovitostí za cenu dle znaleckého
posudku. – usn. č. 705/2018
5. objednat znalecký posudek na cenu nemovitostí st. p. č. 62, zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 591 m2, p.p.č. 85 ostatní plocha o výměře 2509 m2 a p.p.č. 1789/7 ostatní
plocha o výměře 651 m2 vše v k. ú. Třískolupy pod Přimdou a následně zveřejnit záměr
na prodej nemovitostí (na každou parcelu zvlášť) za cenu dle znaleckého posudku. –
usn. č. 706/2018
6. zveřejnit záměr na prodej nemovitosti p.p.č. 2286/102, ostatní plocha
o výměře 31 m2 v k. ú. Přimda za cenu 257,45 Kč/m2. – usn. č. 707/2018
7. zveřejnit záměr na pronájem nemovitosti p.p.č. 92/1 trvalý travní porost o výměře 1226
m2 a p.p.č. 92/2 orná půda o výměře 1165 m2 oba v k. ú. Přimda za roční nájemné
1,- Kč/m2. – usn. č. 708/2018
8. zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor určených k podnikání, místnost
o velikosti 24,57 m2 v budově čp. 110, náměstí Republiky, Přimda za měsíční nájemné
2.000,- Kč včetně energií. – usn. č. 709/2018
Rada města uděluje:
1. Mateřské škole Přimda, příspěvkové organizaci, se sídlem Severní 226, Přimda, IČO:
60611618 souhlas s realizací projektu výzvy č. 63 OP VVV Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II, název projektu: Zvýšení kvality
výuky II, předpokládaná maximální hodnota projektu 415.000,- Kč při spoluúčasti
příjemce 0%. – usn. č. 701/2018
Rada města pověřuje:
1. pí. Petru Valíčkovou, pracovnici Přimdských sportovišť, příspěvkové organizace,
IČO: 71294490, vedením této příspěvkové organizace, a to po dobu mateřské dovolené
stávající ředitelky příspěvkové organizace. – usn. č. 711/2018

V Přimdě 10. 10. 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.

