Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 39/2021 ze dne 8.12.2021
Rada města schvaluje:
1. Přimdským lesům, s. r. o. podání žádosti č. 37259/2021-v.1 o poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu Ministerstva zemědělství na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
a na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích. - usn. č. 582/2021
2. udělení odměny pro lesního správce Přimdských lesů. – usn. č. 583/2021
3. příkaz č. 1/2021 k provedení inventarizace dřevních zásob na lokalitě OM pro Přimdské lesy
s.r.o. s termínem provedení ke dni 31.12.2021. – usn. č. 584/2021
4. Základní škole Přimda, příspěvkové organizaci vyřazení majetku z účetní evidence v celkové
účetní hodnotě 234.969,- Kč. – usn. č. 585/2021
5. Mateřské škole Přimda, příspěvkové organizaci přijetí sponzorského daru z mikulášské
obchůzky ve výši 2.100,- Kč, který bude využit k nákupu vybavení sloužícího pro vzdělávání
dětí v MŠ. – usn. č. 586/2021
6. přerušení provozu v Mateřské škole Přimda o vánočních svátcích od 23.12.2021 do 31.12.2021.
– usn. č. 587/2021
7. předložený návrh na udělení odměn pro výjezdovou jednotku JSDH Přimda. – usn. č. 588/2021
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění služeb v oblasti odpadů, uzavřený s firmou EKODEPON
s.r.o., Lažany 36, Černošín, IČO: 49790927, kterým se mění cena za služby (ceník za převzetí
odpadu a provozní náklady sběrného dvora). – usn. č. 589/2021
9. Dodatek č. 36 ke smlouvě o dílo ze dne 11.11.1999 uzavřený s firmou IGRO s.r.o., Studánka
166, Tachov, IČO: 64359387, kterým se od 1.1.2022 mění cena za separaci druhotných surovin.
– usn. č. 590/2021
10. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0016171/VB/001 uzavřenou s ČEZ
Distribuce, a. s., IČO: 24729035 zastoupené na základě plné moci společností SUPTel a. s.,
Hřbitovní 1322/15, Plzeň, IČO: 25229397, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene –
zařízení distribuční soustavy na pozemku ve vlastnictví města p.p.č. 2268/44 v k. ú. Přimda. –
usn. č. 591/2021
11. smlouvu o zajištění uměleckého výkonu – hudební vystoupení skupiny JENNY.CZ dne
18.6.2022 na Přimdském dnu uzavřenou s Janem Gerykem, Sulislav 87, IČO: 64140873. –
usn. č. 592/2021
12. smlouvu o dílo uzavřenou s ČR – Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje,
Kaplířova 9, 320 68 Plzeň, IČ: 70883378, jejímž předmětem je provádění kontrol, servisu
a pozáručních oprav dýchacích přístrojů a jejich součástí. - usn. č. 595/2021
13. příspěvkové organizaci Přimdská sportoviště dočasné umístění umělé ledové plochy na ploše
bývalého kluziště v Přimdě v měsících únor a březen 2022. – usn. č. 596/2021
Rada města rozhodla:
1. zveřejnit záměr na pronájem nemovitosti část p.p.č. 79/6 o výměře 24 m2 v k. ú. Velké Dvorce
za nejnižší roční nájemné 3,- Kč/m2, tj. celkem 72,- Kč ročně za účelem instalování tepelného
čerpadla. – usn. č. 593/2021
2. zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor v budově čp. 59 na st. p. č. 86/1 a 86/2 v k. ú.
Velké Dvorce – 3 místnosti ve střední části budovy o rozloze 130 m2, za účelem provozování
živnosti, za nejnižší nabídkovou cenu 900,- Kč měsíčně včetně energií. – usn. č. 594/2021
V Přimdě 14.12.2021
Zapsala: Miluše Kollerová
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Mgr. Marie Vítková, v. r.
místostarostka
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Ing. Jiří Kadera, v. r.
starosta

