Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 38/2017 ze dne 12. 10. 2017
Rada města schvaluje:
1. předložený plán inventur na rok 2017.
2. vyřazení majetku města – laserové tiskárny HP Laser jet 1300 v ceně 7.497,50 Kč z účetní
evidence.
3. smlouvu o dílo č. 17451-1/2017 uzavřenou se společností BKV Stavební společnost s r.o.,
Přimdská 630, Bor, IČ: 14704641, jejímž předmětem je zhotovení základů přístavby hasičské
zbrojnice v Přimdě.
4. dodatek č. 26 ke smlouvě o dílo ze dne 11.11.1999 uzavřený se společností IGRO, s.r.o.,
Studánka 166, 347 01 Tachov, IČ: 64359387, kterým se aktualizuje počet nádob na separaci
druhotných surovin.
5. smlouvu o veřejném provedení uměleckého výkonu tria INFLAGRANTI s doprovodnou
skupinou a hostem Josefem Vojtkem na vánočním koncertu dne 23.12.2017 uzavřenou
s Mgr. Markétou Muzikářovou (zmocněný zástupce tria Inflagranti), Jana Želivského 1744/4,
Praha 3, IČO: 86651137.
6. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou se společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov, IČ: 04084063, jejímž
předmětem je umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (optický
kabel) a vnitřní rozvod komunikačního zařízení ukončený optickým rozvaděčem a to na pozemku
města p.p.č. 2286/16 a v budově na st. p.č. 340 oba v k. ú. Přimda.
7. umístění reklamního zařízení na veřejném prostranství na části p.p.č. 2287/4 v k. ú. Přimda.
Sazba poplatku byla stanovena dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 a dle velikosti reklamního
zařízení paušální sazbou 5.000,- Kč/ročně.
8. pronájem kulturního domu v Třískolupech ve dnech 14. – 15.10.2017 za účelem rodinné oslavy
J. Z., za nájemné 500,- Kč + DPH na 1 den.
9. smlouvu č. 23/2017 o výpůjčce 54 ks zahradních kompostérů uzavřenou se Sdružením obcí
pro vybudování a provozování skládky Černošín, se sídlem náměstí 1. máje 62, 349 58 Černošín.
10. nabídku Pražské plynárenské a.s., se sídlem Národní 37, Praha 1 – Nové Město, IČ: 60193492
na odběr zemního plynu za cenu 474,90 Kč/1 MWh a uzavření smlouvy o sdružených službách
dodávky zemního plynu s výše uvedeným na dobu určitou do 31.12.2019.
11. na základě výběrového řízení přijetí p. Bohumila Bubna do pracovního poměru na pracovní
pozici pracovník údržby, řidič s nástupem nejpozději od 1.1.2018.
12. jako nové členy školské rady za zřizovatele ZŠ Přimda Mgr. Tomáše Prchala, Kateřinu
Šmehylovou a Lenku Vysokou.
Rada města rozhodla:
1. zveřejnit záměr na prodej pozemku p.p.č. 1971 o výměře 1596 m2 (oddělené z p.p.č. 18/1) v k. ú.
Mlýnec pod Přimdou za cenu dle znaleckého posudku tj. 98.090,- Kč + DPH v zákonné výši.
2. zveřejnit záměr na pronájem nemovitosti p.p.č. 17 o výměře 306 m2 v k. ú. Mlýnec pod Přimdou.
3. zveřejnit záměr smluvně zřídit právo stavby zařízení distribuční soustavy na pozemcích města
st.p.č. 19 a st. p.č. 20/1, oba v k. ú. Mlýnec pod Přimdou.
4. zveřejnit záměr na prodej nemovitosti st. p. č. 65/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 278 m2
v k. ú. Rájov u Třískolup za cenu dle znaleckého posudku tj. 57.920,- Kč celkem za pozemek.
V Přimdě 18.10. 2017
Zapsala: Miluše Kollerová

…………………………………
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.

