Město Přimda
Výsledky projednání zastupitelstva města na zasedání č. 13/2020 konaném dne 4.11.2020
Usnesení č. 215/2020
Zastupitelstvo města (dále jen ZM) schvaluje přednesený program jednání ZM včetně doplněných
bodů a vypuštění bodu.
Usnesení č. 216/2020
ZM určuje návrhovou komisi MVDr. Iva Moročkovského a Mgr. Naďu Slávikovou.
Usnesení č. 217/2020
ZM určuje ověřovateli zápisu MUDr. Danielu Moročkovskou a Alexandra Muchu.
Usnesení č. 218/2020
ZM schvaluje, že vyřizování veškerých vyjádření, stanovisek, odpovědí na žádosti, předkládání
návrhů týkajících se projednání rozvoje průmyslových zón bude v kompetenci zastupitelstva města
Přimda.
Usnesení č. 219/2020
ZM schvaluje formulaci vyjádření k žádosti o vydání závazného stanoviska k PD pro územní
rozhodnutí akce „CPI Park Mlýnec – Okružní křižovatka“ v tomto znění:
Město Přimda neshledává rozpor předložené PD „CPI Park Mlýnec – Okružní křižovatka“ s platným
„Územním plánem Přimdy“, vydaným zastupitelstvem města Přimda, s účinností dne 29. 09. 2014.
Protože záměr je součástí celého navazujícího komplexu staveb CPI Park Mlýnec – Vysočany, kde
není koncepčně dořešena řada věcí, které bezprostředně navazují a podmiňují jednotlivé stavby hal
včetně návazných příjezdových komunikací, křižovatek a infrastruktury (voda, plyn, kanalizace
a další), nelze se k záměru prozatím nijak vyjádřit.
Usnesení č. 220/2020
ZM schvaluje formulaci vyjádření k žádosti o vydání závazného stanoviska k PD pro územní
rozhodnutí akce „CPI Park Mlýnec – Páteřní infrastruktura“ v tomto znění:
Město Přimda neshledává rozpor předložené PD „CPI Park Mlýnec – Páteřní infrastruktura“
s platným „Územním plánem Přimdy“, vydaným zastupitelstvem města Přimda, s účinností dne
29. 09. 2014.
Protože záměr je součástí celého navazujícího komplexu staveb CPI Park Mlýnec – Vysočany, kde
není koncepčně dořešena řada věcí, které bezprostředně navazují a podmiňují jednotlivé stavby hal
včetně návazných příjezdových komunikací, křižovatek a infrastruktury (voda, plyn, kanalizace
a další), nelze se k záměru prozatím nijak vyjádřit.
Usnesení č. 221/2020
ZM schvaluje prodej p.p.č. 34/1, trvalý travní porost o výměře 1081 m2 v k. ú. Mlýnec pod Přimdou
(oddělena z p.p.č. 34/1, 34/2 a 1982 dle GP č. 155-399/2019 ze dne 18.6.2020) a p.p.č. 1786/7,
ostatní plocha o výměře 82 m2 v k. ú. Mlýnec pod Přimdou (oddělena z p.p.č. 1786/1 dle GP č. 155399/2019 ze dne 18.6.2020) za nabídkovou cenu 215,- Kč/m2, tj. 250.045,- Kč celkem za pozemky
P. J. a uzavření kupní smlouvy s výše uvedeným.
Usnesení č. 222/2020
ZM rozhodlo zveřejnit záměr na prodej p.p.č. 34/2, trvalý travní porost o výměře 1162 m2 v k. ú.
Mlýnec (oddělená z p.p.č. 34/2 a 34/1 dle GP č. 155-399/2019 ze dne 18.6.2020) za nejnižší
nabídkovou cenu 206,05 Kč/m2, tj. 239.430,- Kč celkem.
Usnesení č. 223/2020
ZM rozhodlo zveřejnit záměr na prodej p.p.č. 34/4, trvalý travní porost o výměře 392 m2 (vznikla
oddělením dle GP č. 155-399/2019 ze dne 18.6.2020 z p.p.č. 34/1 a 34/2) a p.p.č. 1977, ostatní
plocha o výměře 771 m2 (vznikla oddělením dle GP č. 155-399/2019 ze dne 18.6.2020 z p.p.č. 1977
a 1786/1) za nejnižší nabídkovou cenu 206,05 Kč/m2, tj. 239.636,- Kč celkem.
Usnesení č. 224/2020
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na rekonstrukci hřiště u základní školy – název akce
„Sportoviště při ZŠ Přimda“.

Usnesení č. 225/2020
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR, program obnovy venkova na rekonstrukci
komunikace na p.p.č. 34/1 a 34/10 v k. ú. Velké Dvorce.
Usnesení č. 226/2020
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR, program obnovy venkova na rekonstrukci
komunikace na p.p.č. 370/1 v k. ú. Újezd pod Přimdou.
Usnesení č. 227/2020
ZM schvaluje každoroční výplatu ošatného ve výši 8.000,- Kč pro oddávající, počínaje rokem 2020.
Usnesení č. 228/2020
ZM stanovuje odměnu za výkon funkce pro nového neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
1.000,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě nového
člena ZM (nástupu náhradníka na uvolněný mandát) ode dne složení slibu.
Usnesení č. 229/2020
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství, podprogram 129 293 Podpora
opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí na rekonstrukci MVN (rybníka)
v Rájově.
Usnesení č. 230/2020
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020, navýšení rozpočtových příjmů o 396.670,- Kč, celkové
rozpočtové příjmy ve výši 40.723.178,- Kč, navýšení rozpočtových výdajů o 17.846.800,- Kč,
celkové rozpočtové výdaje ve výši 67.335.822,15 Kč, financováno z přebytku minulých let ve výši
26.612.644,15 Kč.

Nepřijatá usnesení:
Bod 2.2.
ZM zamítlo společnosti CPI Property Group, Nová Zbrojovka, Lazaretní 1/7, 615 00 Brno žádost
o souhlas s trvalým odnětím pozemku p.p.č. 371/27 ze zemědělského půdního fondu
v k. ú. Mlýnec pro stavbu „CPI Park Mlýnec – Páteřní infrastruktura“.
ZM zamítlo společnosti CPI Property Group, Nová Zbrojovka, Lazaretní 1/7, 615 00 Brno žádost
o souhlas s trvalým odnětím pozemku p.p.č. 371/28 ze zemědělského půdního fondu
v k. ú. Mlýnec pro stavbu „CPI Park Mlýnec – M1“.
Bod 2.5.
ZM nepřijalo usnesení o prodeji pozemku ke stavbě rodinného domu p.p.č. 34/2, trvalý travní porost
o výměře 1162 m2 v k. ú. Mlýnec (oddělená z p.p.č. 34/2 34/1 dle GP č. 155-399/2019 ze dne
18.6.2020).
Bod 2.17.
ZM zamítlo žádost společnosti KOMPAKT spol. s r.o., Jiráskova 1424/6, Poděbrady o finanční
podporu projektu Sociální automobil pro Dětský domov Tachov.

…………………………………
Marie Šperková, starostka
Tento výpis má pouze informativní charakter.
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