Město Přimda
Výsledky projednání zastupitelstva města na zasedání č. 15/2021 konaném dne 24.2.2021
Usnesení č. 252/2021
Zastupitelstvo města (dále jen ZM) schvaluje přednesený program jednání ZM.
Usnesení č. 253/2021
ZM určuje návrhovou komisi Aleše Ficnara a Mgr. Naďu Slávikovou.
Usnesení č. 254/2021
ZM určuje ověřovateli zápisu Martina Chavíka a Alenu Růžičkovou.
Usnesení č. 255/2021
ZM schvaluje Program obnovy venkova města Přimda na období 2021 – 2026.
Usnesení č. 256/2021
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu.
Usnesení č. 257/2021
ZM schvaluje s účinností od 1.3.2021 uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci městu Přimda
JUDr. Rostislavem Netrvalem Ph.D., advokátem se sídlem AK v Klatovech, Zlatnická 195/1, IČO:
66221889.
Usnesení č. 258/2021
ZM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč pro TJ Tatran Přimda, z. s., se sídlem nám.
Republiky 112, 348 06 Přimda, IČO: 18251081 na úhradu provozních neinvestičních nákladů
spojených s činností oddílů TJ Tatran Přimda v r. 2021 a uzavření veřejnoprávní smlouvy s výše
uvedeným.
Usnesení č. 259/2021
ZM revokuje z důvodu odstoupení od kupní smlouvy usnesení č. 196/2020 ze dne 24.6.2020 ve
znění: ZM schvaluje prodej nemovitosti st. p. č. 18/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1526 m2
v k. ú. Mlýnec pod Přimdou, která vznikla dle GP č. 151-483/2017 ze dne 13.2.2018 ze st. p. č. 18/1
a p.p.č. 1978, panu T.V. za cenu 315.000,- Kč + DPH v zákonné výši a uzavření kupní smlouvy
s výše uvedeným.
Usnesení č. 260/2021
ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s T. Š. na prodej nemovitosti čp. 62 ve Velkých Dvorcích
stojící na st. p. č. 97 a přilehlých pozemků p.p.č. 27/8, ostatní plocha o výměře 131 m2, p.p.č. 27/10
ostatní plocha o výměře 25 m2, p.p.č. 27/11 ostatní plocha o výměře 103 m2 a p.p.č. 34/3 zahrada o
výměře 294 m2 vše v k. ú. Velké Dvorce za kupní cenu 525.000,- Kč včetně provize realitní
kanceláři.
Usnesení č. 261/2021
ZM schvaluje smlouvu o depozitní úschově kupní ceny za nemovitost čp. 62 ve Velkých Dvorcích
i s přilehlými pozemky uzavřenou s Mgr. Martinem Zikmundem, advokátem AK se sídlem v Plzni,
Šafaříkovy sady 5, IČO: 71332961.

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

Tento výpis má pouze informativní charakter.
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.

