Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 31/2017 ze dne 15. 3. 2017
Rada města schvaluje:
1. schvaluje účetní závěrku Přimdských lesů, s.r.o. za rok 2016 sestavenou k 31.12.2016
včetně proúčtování hospodářského výsledku – zisk ve výši 68.089,11 Kč jako nerozdělený
zisk.
2. schvaluje účetní závěrku Základní školy Přimda, příspěvkové organizace za rok 2016
sestavenou k 31. 12. 2016 (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu) včetně rozdělení
hospodářského výsledku – zisk ve výši 11.841,69 Kč převést do rezervního fondu v celé
výši.
3. schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Přimda, příspěvkové organizace za rok 2016
sestavenou k 31. 12. 2016 (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu) včetně rozdělení
hospodářského výsledku – zisk ve výši 73.678,59 Kč bude rozdělen do fondu odměn
(20.000,- Kč) a investičního fondu (53.678,59 Kč).
4. účetní závěrku Přimdských sportovišť, příspěvkové organizace za rok 2016 sestavenou
k 31.12.2016 (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu).
5. smlouvu o dílo č. 011/2017 uzavřenou se zhotovitelem Ing. Bohumilem Novohradským,
Okružní 2039, Tachov, IČ: 65566947, jejímž předmětem je odstranění černé stavby
na p.p.č. 2286/14 v k. ú. Přimda.
6. smlouvu příkazní č. 027-ZPR-17 uzavřenou s firmou MAZEPPA, s.r.o., se sídlem
Barrandova 404/28, Plzeň, IČ: 27187039, jejímž předmětem je administrace zadávacího
řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek na projekt „Přimda – stavební úpravy
objektu hasičské zbrojnice“.
7. smlouvu příkazní č. 028-VZMR-17 uzavřenou s firmou MAZEPPA, s.r.o., se sídlem
Barrandova 404/28, Plzeň, jejímž předmětem je administrace zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Víceúčelový objekt – stavební úpravy –
1. etapa – Technické služby údržby městského úřadu“.
8. smlouvu příkazní č. 029-VZMR-17 uzavřenou s firmou MAZEPPA, s.r.o., se sídlem
Barrandova 404/28, Plzeň, jejímž předmětem je administrace zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Oprava budovy čp. 110 vedle MěÚ
Přimda“.
9. návrh na vyřazení majetku z účetní evidence města dle přiloženého seznamu v celkové
účetní hodnotě 28.604,- Kč.
10. podání žádosti příspěvkové organizace Základní školy Přimda o dotaci do programu
„Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2017, případné přijetí dotace a její vypořádání
v souladu s ustanovením § 27a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.
11. poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 25.000,- Kč na provozní neinvestiční náklady
TJ Jiskra Třemešné – oddíl kopané, OP žáci starší.
12. pronájem kulturního domu v Třískolupech na dobu určitou od 5. 8. do 6.8.2017 za účelem
pořádání svatby B. Z., za nájemné 500,- Kč bez DPH za 1 den.
13. pronájem kulturního domu v Třískolupech na dobu určitou od 20.7. do 24.7.2017 za účelem
pořádání svatby K. N. za nájemné 500,- Kč bez DPH za 1 den.
14. prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v Lipové čp. 202 J. Š. na dobu určitou
do 31.12.2017.
15. osvobození od poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2017 J. Š.
16. osvobození od poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2017 F. V.
17. poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč pro Hospic Sv. Jiří, o.p.s., se sídlem
Svobody 3, Cheb, IČ: 2272909.
18. zakoupení kávovaru zn. JEDE Lynx do infocentra za kupní cenu 10.000,- Kč bez DPH.

Rada města souhlasí:
1. s projektem „Rodinný dům na p.p.č. 1870/11 v k. ú. Přimda“ a navrženým místem vjezdu
k rodinnému domu přes p.p.č 1870/24 v k. ú. Přimda, která je ve vlastnictví města Přimda.
Rada města rozhodla:
1. zveřejnit záměr na prodej pozemku p.p.č. 2286/80, ostatní plocha o výměře 18 m2
v k. ú. Přimda za účelem výstavby garáže za cenu 73,85 Kč/m2, tj. 1330,- Kč za pozemek.

V Přimdě 22. 3. 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.

