Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 41/2022 ze dne 26.1.2022
Rada města schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 6/2021, zvýšení rozpočtových příjmů o 851.000,- Kč, celkové
rozpočtové příjmy ve výši 60.433.558,11 Kč, zvýšení rozpočtových výdajů o 242.800,- Kč,
celkové rozpočtové výdaje ve výši 73.707.358,11 Kč, financováno z přebytku minulých let ve
výši 13.273.800,- Kč. - usn. č. 620/2022
2. pronájem nebytového prostoru – 3 místnosti o celkové rozloze 130 m2 v budově čp. 59, stojící
na st. p. č. 86/1 a 86/2 v k. ú. Velké Dvorce L.Š. za účelem provozování živnosti, za měsíční
nájemné 900,- Kč včetně energií a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou. – usn. č.
621/2022
3. Základní škole Přimda, příspěvkové organizaci, podání žádosti o dotaci z Plzeňského kraje
do programu Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2022, případné přijetí
dotace a její vypořádání v souladu se zák. č. 252/2000 Sb.– usn. č. 622/2022
4. smlouvu o zajištění hudební produkce hudební skupiny Václava Žákovce na akci Setkání dříve
narozených občanů, které se bude konat dne 12.5.2022 v novém společenském sále. – usn. č.
625/2022
5. smlouvu o dílo uzavřenou s Milanem Oncirkem – Zámečnictví, Holostřevy 15, Bor,
IČ: 76183106, jejímž předmětem je zhotovení kovaných vrat na hřbitov v Přimdě
za dohodnutou cenu 133.550,- Kč bez DPH. – usn. č. 626/2022
6. smlouvu o zřízení a provozu mobilní aplikace V OBRAZE uzavřenou s firmou Galileo
Corporation s.r.o., se sídlem Březenecká 4808, Chomutov, IČO: 25448717. – usn. č. 627/2022
7. smlouvu o dílo uzavřenou s Janem Rybeckým, Na Vinici 1073, Stříbro, IČO: 12278653, jejímž
předmětem je oprava volební místnosti v budově čp. 59 ve Velkých Dvorcích dle cenového
návrhu. – usn. č. 628/2022
8. smlouvu o dílo uzavřenou s firmou Gono Bauelemente s.r.o., se sídlem Svobodka 21, Tachov,
IČO: 26345960, jejímž předmětem je výměna oken a dveří v budově MěÚ Přimda, v bytovém
domě Lipová čp. 202 a v dílně údržby za celkovou cenu dle cenových nabídek ve výši
330.342,- Kč bez DPH. – usn. č. 629/2022
9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Přimda – Mlýnec, Újezd pod Přimdou – vodovod,
kanalizace, plynovod – DÚR, DPS“, uzavřený se společností INGEM a.s., se sídlem Barrandova
366/26, Plzeň, IČO: 63504006, kterým se mění termín předání DÚR a podání žádosti
o stanovisko k DÚR. – usn. č. 630/2022
10. smlouvu o dílo uzavřenou s BKV Stavební společnost s r.o., Přimdská 630, Bor, IČO:
14704641, jejímž předmětem jsou stavební úpravy bytu č. 2 a bytu č. 12 v bytovém domě
Borská 265, Přimda. – usn. č. 631/2022
11. příkazní smlouvu uzavřenou s Václavem Říhou, Tuněchody 9, Stříbro, IČO: 61130494, jejímž
předmětem je výkon autorského dozoru a technického dozoru stavebníka při realizaci stavby
„Rájov u Třískolup – Vodovod“. - usn. č. 632/2022
12. kupní smlouvu na pořízení příkopového mulčovacího ramena za kupní cenu 840.950,- Kč
včetně DPH uzavřenou se společností ARBO, spol. s r.o., Hřbitovní 757, Klatovy,
IČO: 40522172. – usn. č. 633/2022
13. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-0018471/1/VB uzavřenou s ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035 zastoupena
na základě plné moci firmou STEMONT JS s.r.o., Hřbitovní 281, Horšovský Týn, jejímž
předmětem je budoucí zřízení zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení nn a pilíř)
na pozemku p. č. 2286/14 v k. ú. Přimda ve vlastnictví města Přimda. - usn. č. 634/2022
14. podání žádosti o dotaci z Plzeňského kraje, Program stabilizace a obnova venkova PK – dotační
titul Projekty obcí na výstavbu dětského hřiště v Újezdě pod Přimdou. – usn. č. 635/2022
15. smlouvu o zřízení věcných břemen č. KAS GC0010 2021/17 umístěných na st. p. č. 435/1
v k. ú. Přimda uzavřenou se společností KOMTERM a.s., Bělehradská 55/15, Praha 4,
IČO: 26760738. – usn. č. 636/2022
16. pronájem nemovitosti část p.p.č. 79/6, ostatní plocha o výměře 24 m2 v k. ú. Velké Dvorce
za účelem instalování tepelného čerpadla, za roční nájemné 72,- Kč a uzavření nájemní smlouvy
s výše uvedenými na dobu neurčitou. – usn. č. 640/2022

17. pronájem nemovitosti část p.p.č. 2/1, ostatní plocha o výměře 130 m2 v k. ú. Přimda za účelem
parkování aut, za roční nájemné 390,- Kč a uzavření nájemní smlouvy s výše uvedeným na dobu
neurčitou. – usn. č. 641/2022
18. pronájem části p.p.č. 2/1, ostatní plocha o výměře 180 m2 v k. ú. Přimda za účelem zázemí
k restauraci, za roční nájemné 600,- Kč a uzavření nájemní smlouvy s výše uvedeným. – usn.
č. 642/2022
19. koncept kroniky města Přimda za rok 2021. – usn. č. 643/2022
20. pronájem kulturního domu v Třískolupech ve dnech 27.5. – 29.5.2022 R. N. 15 za účelem
pořádání rodinné oslavy dle schváleného ceníku města. – usn. č. 644/2022
Rada města rozhodla:
1. zveřejnit záměr na pronájem části nemovitosti stojící na st. p. č. 435/1, o výměře 10 m2
v k. ú. Přimda za cenu 1.000,- Kč/rok. Jedná se o část střechy osazené technologickým
zařízením. – usn. č. 637/2022
2. o vyhotovení geometrického plánu na oddělení části nemovitosti p.p.č. 616/8 v k. ú. Přimda
a následné zpracování znaleckého posudku na cenu nemovitosti. – usn. č. 638/2022
3. zveřejnit záměr na pronájem nemovitosti p.p.č. 159/13 o výměře 467 m2 v k. ú. Třískolupy pod
Přimdou za nejnižší roční nájemné 3,- Kč/m2, tj. celkem 1.401,- Kč ročně za pozemek. – usn.
č. 639/2022
Rada města vydává:
1. s účinností od 1.1.2022 a na základě nařízení vlády č. 531/2021 Sb. nový platový výměr
ředitelce ZŠ Přimda. – usn. č. 623/2022
2. s účinností od 1.1.2022 a na základě nařízení vlády č. 531/2021 Sb. nový platový výměr
ředitelce MŠ Přimda. – usn. č. 624/2022

V Přimdě 2.2.2022
Zapsala: Miluše Kollerová

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

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

