Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 44/2022 ze dne 23.5.2022
Rada města schvaluje:
1. účetní závěrku Přimdských lesů s.r.o. za rok 2021 sestavenou k 31.12.2021 včetně
proúčtování hospodářského výsledku – zisk ve výši 6.468.188,91 Kč jako nerozdělený
zisk. – usn. č. 684/2022
2. na základě provedené inventarizace k 31.12.2021 vyřazení majetku z evidence města
v celkové účetní hodnotě 82.715,66 Kč dle přiloženého návrhu. – usn. č. 685/2022
3. přidělení bytu č. 12 v Borské čp. 265, Přimda na dobu určitou 1 rok M. B. – usn. č.
686/2022

4. s účinností od 1.6.2022 ve všech nově rekonstruovaných bytech měsíční nájemné
ve výši 55,- Kč/m2 podlahové plochy. – usn. č. 687/2022
5. prodloužení nájemních smluv na byty o 1 rok do 30.6.2023 nájemníkům v Lipové 202/5,
v Lipové 202/8, v Borské 265/1, v Borské 265/4 a v Borské 265/5. – usn. č. 688/2022
6. prodloužení nájemní smlouvy na byt do 31.12.2022 v Lipové 202/10. – usn. č. 689/2022
7. předložené Pokyny při užívání bytu, které budou součástí nájemních smluv
na byty. – usn. č. 690/2022
8. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0016149/1/VB, jejímž
předmětem je zřízení věcného břemene – zařízení distribuční soustavy na pozemcích
ve vlastnictví města p. č. 2285/16, 2285/15, 2285/28 vše v k. ú. Přimda uzavřenou
s ČEZ Distribuce, a.s. zastoupena STEMONT JS s.r.o., Hřbitovní 281, 346 01
Horšovský Týn, IČO: 27971589. – usn. č. 691/2022
9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Stavební úpravy bytů v Borské čp. 265, Přimda“,
kterou se mění celková cena díla na 953.382,- Kč bez DPH, uzavřený s BKV Stavební
spol. s r.o., Přimdská 630, Přimda, IČO: 14704641. – usn. č. 692/2022
10. dodatek ke smlouvě o dílo na „Opravu objektu KD Třískolupy“, kterým se navyšuje
cena díla o 71.590,- Kč na 269.600,- Kč, uzavřený s Janem Rybeckým, IČO: 12278653.
– usn. č. 693/2022
11. příspěvkové organizaci Přimdská sportoviště povolení čerpání investičního fondu
na nákup podvodního bazénového vysavače ve výši 204.000,- Kč bez DPH. – usn. č.
694/2022

12. přijetí dotace ve výši 160.000,- Kč z dotačního titulu PSOV PK 2022 – Projekty obcí
na vybudování dětského hřiště v Újezdě pod Přimdou. – usn. č. 695/2022
13. poskytnutí dotace ve výši 2.000,- Kč M. R. na občerstvení a sladkosti zakoupené
na májku v Třískolupech. – usn. č. 696/2022
14. poskytnutí dotace ve výši 553,- Kč A. F. na občerstvení zakoupené na májku
v Kundraticích. – usn. č. 697/2022
15. poskytnutí dotace ve výši 2.000,- Kč pro Spolek přátel v Újezdě, z. s., IČO: 02351951
na občerstvení a dárkové balíčky pro děti na dětský den v Újezdě pod Přimdou. –
usn. č. 698/2022

16. poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč pro AMVC Český les, z. s., IČO: 75040824
na náklady spojené s pořádáním Jízdy Saši Kolowrata konané dne 18.6.2022. – usn. č.
699/2022

17. poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč pro Polikliniku Bor, příspěvkovou organizaci se
sídlem Přimdská 501, Bor, IČO: 00574503 na náklady související s poskytováním
pečovatelské služby pro klienty města Přimda. – usn. č. 700/2022
18. pronájem kulturního domu v Třískolupech dne 6.8.2022 B. Z. za účelem pořádání
rodinné oslavy za cenu dle sazebníku města. – usn. č. 703/2022

Rada města rozhodla:
1. zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru – místnosti o výměře 14 m2
v přízemí budovy čp. 112 stojící na st. p. č. 21/1 v k. ú. Přimda za měsíční nájemné
1.000,- Kč včetně energií s účelem využití pro lektorskou činnost. – usn. č. 701/2022
2. zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru – místnosti o výměře 23,5 m2
v přízemí budovy čp. 110 stojící na st. p. č. 19 v k. ú. Přimda za měsíční nájemné 2.100,Kč včetně energií, za účelem poskytování kosmetických služeb. – usn. č. 702/2022
3. zapsat žádost M. P. do seznamu žadatelů o byt. – usn. č. 704/2022
4. zapsat žádost O. H. do seznamu žadatelů o byt. – usn. č. 705/2022
5. zveřejnit záměr na pronájem zahrady p. p. č. 1275/2 o výměře 408 m2 v k. ú. Přimda
za roční nájemné 3,- Kč/m2, tj. celkem 1.224,- Kč ročně. – usn. č. 706/2022
Rada města neschvaluje:
1. zveřejnění záměru na propachtování pozemku p. p. č. 948 o výměře 2500 m2
v k. ú. Malé Dvorce, z důvodu ponechání pozemku jako přístupová cesta. –
usn. č. 707/2022

V Přimdě 30.5.2022
Zapsala: Miluše Kollerová

..…………………………………….
Mgr. Marie Vítková, v. r.
místostarostka

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

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.

