Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 36/2017 ze dne 9. 8. 2017
Rada města schvaluje:
1. smlouvu o dílo na akci „Přimda – stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice“ uzavřenou
s BKV Stavební společnost s r.o., Přimdská 630, Bor, IČ: 147046041.
2. smlouvu o dílo na akci „Víceúčelový objekt – stavební úpravy – 1. etapa, technické
služby údržby Městského úřadu Přimda“ uzavřenou s firmou BKV Stavební společnost
s r.o., Přimdská 630, Bor, IČ: 147046041.
3. smlouvu o dílo na akci „Stavební úpravy budovy č.p. 110 a přístavba schodiště Přimda“
uzavřenou s firmou BKV Stavební společnost s r.o., Přimdská 630, Bor, IČ: 147046041.
4. dodatek č. 24 ke smlouvě o dílo ze dne 11.11.1999, kterým se mění ceny za separaci
druhotných surovin s platností od 1.7.2017 uzavřený se společností IGRO s.r.o.,
Studánka 166, 347 01 Tachov, IČ: 64359387.
5. dodatek č. 25 ke smlouvě o dílo ze dne 11.11.1999, kterým se aktualizuje počet sběrných
nádob umístěných k 1.7.2017 na území města Přimda.
6. dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti ze dne 26.7.2005 uzavřený se
společností Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2,
155 00 Praha 5, IČ: 25788001, kterým se rozšiřuje předmět nájmu, kdy pronajímatel
přenechává nájemci část vnitřních prostor – stěn garáže nemovitosti stojící na st.p.č. 340
v k. ú. Přimda pro umístění kabelového vedení – optické trasy, kterým se mění doba
nájmu na dobu určitou do 26.7.2032.
7. zveřejnit záměr darovat nemovitost p.p.č. 1593/20 o výměře 76 m2 a p.p.č. 1614/5
o výměře 416 m2 v k. ú. Přimda ve vlastnictví města Přimda do vlastnictví Plzeňského
kraje.
8. pronájem pozemku p.p.č. 1874/25, trvalý travní porost o výměře 215 m2 v k. ú. Přimda
(oddělený z p.p.č. 1874/23 v k. ú. Přimda dle GP č. 604-212/2016), J. Š. na dobu neurčitou
za roční nájemné 300,- Kč celkem za pozemek a uzavření nájemní smlouvy s výše uvedeným.

9. pronájem kulturního domu v Třískolupech ve dnech 15. – 17.9.2017 za nájemné 500,- Kč
+ DPH na 1 den, R. N. za účelem konání rodinné oslavy a uzavření nájemní smlouvy
s výše uvedenou.
10. pronájem kulturního domu v Třískolupech ve dnech 26.8 – 27.8.2017 A. H. za účelem
pořádání Třískolupského big beatu, za nájemné 500,- Kč + DPH na 1 den a uzavření
nájemní smlouvy s výše uvedenou.
11. přidělení volného bytu č. 10 v Lipové 202, Přimda L. W. na dobu určitou od 1.9.2017
do 30.6.2018.
12. přidělení volného bytu č. 3 v Lipové 202, Přimda J. Š. na dobu určitou od 1.9.2017
do 30.6.2018.
13. přidělení volného bytu č. 5 v Lipové 202, Přimda D. H. na dobu určitou od 1.9.2017
do 30.6.2018.
Rada města rozhodla:
1. zveřejnit záměr na prodej nemovitosti p.p.č. 1244/3 o výměře 114 m2 v k. ú. Málkov
u Přimdy za cenu 103,45 Kč/m2 + DPH v zákonné výši.
2. objednat znalecký posudek na cenu nově vzniklých nemovitostí p.p.č. 1920/1 o výměře
303 m2, 1920/2 o výměře 260 m2 a 1920/3 o výměře 92 m2 vše v k. ú. Mlýnec
pod Přimdou, které vznikly oddělením z p.p.č. 1920 v k. ú. Mlýnec pod Přimdou dle GP
č. 143-151/2017 a p.p.č. 1921 o výměře 1340 m2 v k. ú. Mlýnec pod Přimdou.

3. vypovědět smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 30.7.2010 uzavřenou s panem
Sang Doan Van, kterou je pronajímána část prostor v budově čp. 112 v Přimdě za účelem
provozování podnikatelské činnosti (maloobchod se smíšeným zbožím) ke dni
30.11.2017.
Rada města neschválila:
1. dlouhodobější pronájem obecního traktoru J. J.
2. nabídku společnosti TMPC s.r.o., Palackého nám. 26, 301 00 Plzeň na propagaci města
Přimda v celoplošném televizním vysílání TV Plzeň v pořadu „Jonáš a Bára na špacíru“.

V Přimdě 16. 8. 2017
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.

