Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 24/2016 ze dne 29. 8. 2016
Rada města schvaluje:

1. uzavření smlouvy o dílo č. 1620 se zhotovitelem Gono Bauelemente s.r.o., se sídlem Svobodka
21, 347 01 Tachov, IČ: 26345960 na výměnu oken a dveří v budově čp. 110 v Přimdě.
2. dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění veřejného osvětlení č. 273001V016, uzavřený s ČEZ
Energetické služby, s.r.o., se sídlem Výstavní 1144/103, Ostrava, kterým se mění celková cena
za zajištění veřejného osvětlení v k. ú. Kundratice, a to z důvodu navýšení o 3 světelná místa.
3. dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční
soustavě na p.p.č. 770/10 v k. ú. Přimda (sběrný dvůr) uzavřený s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, Děčín IV – Podmokly, kterým se mění lhůta pro dokončení stavby pro připojení
elektrického zařízení k distribuční soustavě na p.p.č. 770/10 v k. ú. Přimda, a to do 15.4.2017.
4. přidělení bytu č. 5 v Borské čp. 265, Přimda na dobu určitou od 1.9.2016 do 31.8.2017 F.G.,
a uzavření nájemní smlouvy s výše uvedenou.
5. přidělení bytu č. 8 v Lipové 202, Přimda na dobu určitou od 1.9.2016 do 31.12.2016 J.G.,
a uzavření nájemní smlouvy s výše uvedenou.
6. čerpání investičního fondu ZŠ Přimda ve výši 134.182,73 Kč na uhrazení výdajů spojených
s odstraněním havárie kanalizace v základní škole.
7. smlouvu č. 4/2016 o udělení souhlasu k provedení stavby „Mlýnec pod Přimdou – polní cesta
VPC 4“ na pozemku p. č. 1880 v k. ú. Mlýnec pod Přimdou a o udělení vstupu na pozemky
uzavřenou se Státním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
se sídlem náměstí Generála Píky 8, Plzeň.
8. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Kundratice u Přimdy – rekonstrukce vodovodu“
uzavřený se zhotovitelem Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., se sídlem Studentská
328/64, Karlovy Vary – Doubí, kterým se mění doba plnění a prodlužuje se do 31.12.2016.
9. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Malé Dvorce – rekonstrukce vodovodu“ uzavřený se
zhotovitelem Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., se sídlem Studentská 328/64, Karlovy
Vary – Doubí, kterým se mění doba plnění a prodlužuje se do 31.12.2016.
10. pronájem kulturního domu v Třískolupech ve dnech 17.9 – 18.9.2016 za cenu obvyklou,
za účelem oslavy narozenin a uzavření nájemní smlouvy se Z. Z.
11. smlouvu o dílo uzavřenou s firmou Landrgott, s.r.o., Vítkov 104, Tachov, jejímž předmětem
jsou natěračské práce na střeše MěÚ, garážích a budově čp. 110 v Přimdě.

V Přimdě 5. 9. 2016
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.

