Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 32/2017 ze dne 12. 4. 2017
Rada města schvaluje:
1. přijetí dotace ve výši 150.000,- Kč z Programu PSOV PK 2017 – Projekty obcí na akci „Výměna
oken a dveří a stavební úpravy u domu čp. 57 v Újezdě pod Přimdou“.
2. uzavření smlouvy o dílo s Ing. Antonínem Kinkalem, Svinná 21, 349 01 Vranov, IČ: 42824699
na vyhotovení pasportu místních komunikací v grafické i interaktivní podobě.
3. rozpočtové opatření č. 1/2017, navýšení rozpočtových příjmů o 211.848,- Kč, celkové rozpočtové
příjmy ve výši 29.030.848,- Kč, zvýšení rozpočtových výdajů ve výši 211.848,- Kč, celkové
rozpočtové výdaje 38.325.348,- Kč.
4. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – zřízení plynové přípojky
na pozemcích města p.p.č. 1874/23 a p.p.č. 1874/26 v k. ú. Přimda uzavřenou s Lesní společností
Přimda, s.r.o., se sídlem Konviktská 291/24, Praha 1 – Staré Město.
5. uhradit občerstvení na Májku konanou dne 30.4.2017 v celkové výši 10.000,- Kč a pro jednotlivé
obce takto: Přimda 3.000,- Kč, Třískolupy 2.000,- Kč, Újezd pod Přimdou 2.000,- Kč, Kundratice
1.500,- Kč a Malé Dvorce 1.500,- Kč.
6. poskytnutí dotace ve výši 2.500,- Kč pro Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., se sídlem
Borská 523, Bor, IČ: 86552431 na ozdravné pobyty a uzavření veřejnoprávní smlouvy s výše
uvedeným.
7. poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč pro spolek Babybox pro odložené děti – STATIM,
z.s., se sídlem Pod Oborou 88, Praha 10 – Hájek, IČ: 27006891 a uzavření darovací smlouvy s výše
uvedeným.
8. poskytnutí dotace ve výši 1.000,- Kč na věcné vybavení členů sportovně střeleckého kroužku
a uzavření veřejnoprávní smlouvy s ČSS, z. s. – sportovně střeleckým klubem Staré Sedlo, se sídlem
Staré Sedlo 60, IČ: 03486206.
9. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 011/2017 uzavřený s Ing. Bohumilem Novohradským,
Okružní 2039, Tachov, IČ: 65566947, kterým se mění cena díla z důvodu víceprací - odstranění
poškozených základů vzniklých při odstraňování černé stavby na p.p.č. 2286/14 v k. ú. Přimda.
Rada města souhlasí:
1. s ukončením nájemní smlouvy dohodou k 30.4.2017 na část p.p.č. 1281/1 o výměře 366 m2
v k. ú. Přimda uzavřené se Z. L.
2. s ukončením nájemní smlouvy výpovědí k 30.6.2017 na pronájem zahrady část p.p.č. 1338/1
o výměře 203 m2 v k. ú. Přimda uzavřené s H. V.
Rada města rozhodla:
1. objednat znalecký posudek na cenu nemovitostí p.p.č. 1855 o výměře 783 m2 a p.p.č. 1856 o výměře
778 m2 v k. ú. Mlýnec pod Přimdou.
2. zveřejnit záměr smluvně zřídit právo stavby na pozemcích města p.p.č. 2286/20, 2286/13, 2286/12,
2286/15, 2286/16 a st.p.č. 347 vše v k. ú. Přimda za účelem umístění optické sítě při realizaci stavby
„Rozšíření optické sítě Přimda 2017“.
3. zapsat žádost J. K. do seznamu žadatelů o byt.
4. zapsat žádost J. H. do seznamu žadatelů o byt.
5. zapsat žádost P. B. do seznamu žadatelů o byt.
6. zapsat žádost V. P. do seznamu žadatelů o byt.
7. objednat znalecký posudek na cenu nemovitostí na pozemky p.p.č. 1314/2 v k. ú. Újezd
pod Přimdou, p.p.č. 79/10, p.p.č. 294/1 a p.p.č. 299 vše v k. ú. Velké Dvorce a st.p.č. 62 v k. ú.
Rájov u Třískolup, které budou předmětem žádosti o bezúplatný převod od Státního statku Jeneč.
Rada města neschvaluje:
1. pachtovní smlouvu č. 16N17/31 na pacht části p.p.č. 1907/1, části p.p.č. 1962/1 a p.p.č. 1962/4
o celkové výměře 10.211 m2 od Státního pozemkového úřadu za navrhovanou cenu 51.055,- Kč.
2. poskytnutí finančního příspěvku na Regionální česko-bavorskou zahrádkářskou výstavu pořádanou
Českým zahrádkářským svazem v Tachově.
V Přimdě 19. 4. 2017
…………………………………
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.

