Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 37/2021 ze dne 29.9.2021
Rada města schvaluje:

1. Přimdským lesům, s.r.o., IČO: 64831302 uzavření smlouvy o poskytování služeb
společností Agdata s.r.o, se sídlem Nové sady 988/2, Brno, IČO: 05171750, jejímž
předmětem je kompletní monitoring kvality ovzduší. - usn. č. 549/2021
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S21-023-021 uzavřený s firmou Swietelsky stavební
s.r.o., Pražská čp. 495, České Budějovice, IČO: 48035599, kterým se z důvodu
méněprací mění cena díla stavby „Přimda, ul. Borská – vodovodní přípojky
na 569.346,83 Kč bez DPH. – usn. č. 550/2021
3. smlouvu o bezúplatném převodu majetku – kancelářského nábytku v celkové účetní
hodnotě 78.276,- Kč uzavřenou mezi městem Přimda a Základní školou Přimda,
příspěvkovou organizací. – usn. č. 551/2021
4. nabídku firmy Egomotion s.r.o., Plzeň, IČO: 28050924 na prezentaci města a ski areálu
Přimda v pořadu Běžkotoulky za cenu 35.000,- Kč. – usn. č. 552/2021
5. poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč kroužku žen Tvořilky na nákup materiálu
na rukodělné práce a na kurzy na rozvoj rukodělného tvoření a uzavření veřejnoprávní
smlouvy. – usn. č. 553/2021
6. TJ Jiskra Třemešné, z. s., se sídlem Bezděkov 16 – Třemešné, IČO: 18252311
poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč na neinvestiční náklady fotbalového klubu – oddíl
mládeže a uzavření veřejnoprávní smlouvy s výše uvedeným. – usn. č. 554/2021
7. Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 1200112199 – přidání předmětu pojištění (budova
Borská čp. 213, Přimda). – usn. č. 562/2021
8. uskutečněním jednoho vystoupení Cirkusu Pacific dne 6.10.2021 na bývalém kluzišti
v Přimdě. – usn. č. 563/2021
Rada města rozhodla:
1. zveřejnit záměr na pronájem části p.p.č. 2/5, ostatní plocha o výměře 105 m2 v k. ú.
Přimda za roční nájemné 3,- Kč/m2, tj. celkem 315,- Kč ročně. – usn. č. 555/2021
2. zapsat žádost D. K. do seznamu žadatelů o byt. – usn. č. 556/2021
3. zapsat žádost L. Š. do seznamu žadatelů o byt. - usn. č. 557/2021
4. zapsat žádost R. K. do seznamu žadatelů o byt. – usn. č. 558/2021
5. zapsat žádost T. T. do seznamu žadatelů o byt. – usn. č. 559/2021
6. zapsat žádost K. S. do seznamu žadatelů o byt. – usn. č. 560/2021
7. krátkodobý pronájem zasedací místnosti v čp. 110, Přimda ve dnech 19. – 21.11.2021
za cenu 1.500,- Kč (5.000,- Kč vratná kauce) za účelem pořádání rodinné oslavy M. V.
– usn. č. 561/2021

Rada města neschvaluje:
1. nabídku Akademie třetího věku na realizaci přednáškového pořadu Zábavná historie
medicíny. – usn. č. 564/2021
V Přimdě 6.10.2021
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.

