Město Přimda
Výsledky projednání rady města č. 6/2019 ze dne 3.4.2019
Rada města schvaluje:
1. účetní závěrku příspěvkové organizace Přimdská sportoviště za rok 2018 sestavenou
k 31.12.2018 (Rozvahu, Výkaz zisků a ztráty, Přílohu) hospodářský výsledek – ztrátu ve výši
93.821,05 Kč. – usn. č. 85/2019
2. účetní závěrku Přimdských lesů s.r.o. za rok 2018 sestavenou k 31.12.2018 (Rozvahu, Výkaz
zisků a ztráty, Přílohu) včetně rozdělení hospodářského výsledku – zisk ve výši 93.867,04 Kč
jako nerozdělený zisk. – usn. č. 86/2019
3. smlouvu o dílo na akci „Přimda, Kundratice – přívod vody z Velkých Dvorců“, jejímž
předmětem je zpracování společné dokumentace pro územní řízení stavby a stavební povolení,
zajištění investorsko inženýrské činnosti do podání žádosti o stavební povolení na výše
uvedenou akci za dohodnutou cenu 235.239,- Kč včetně DPH uzavřenou s Vodohospodářským
podnikem, a.s., Pražská ul. 87/14, Plzeň, IČO: 62623508. – usn. č. 87/2019
4. dodatek č. 2 k licenční smlouvě 403/2005 na převod práv k užívání počítačového programového
vybavení a dat – softwarová aplikace Misys za dohodnutou cenu 9.680,- Kč uzavřený s GEPRO
spol. s r.o., Štefánikova 52, Praha 5, IČO: 44851529. – usn. č. 88/2019
5. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě uzavřenou
s NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 – Nusle, IČO: 27260364, jejímž
předmětem je zřízení podzemního vysokotlakého plynovodu na pozemku p.p.č. 1/69 v k. ú.
Kundratice u Přimdy. – usn. č. 89/2019
6. cenovou nabídku Pražské plynárenské, a.s., Národní 37, Praha 1, IČ: 60193492 na dodávku
zemního plynu za cenu 554,00 Kč/MWh bez DPH a uzavření smlouvy o sdružených službách
dodávky zemního plynu od 1.1.2020 do 31.12.2020 s výše uvedeným. – usn. č. 90/2019
7. objednání zpracování projektové dokumentace od společnosti SUDOP Project Plzeň a.s.,
Plachého 35, Plzeň, IČO: 45359148 na 22 ks vodovodních přípojek v ul. Borská, Přimda
za cenu 79.860,- Kč. – usn. č. 91/2019
8. uvolnění finančních prostředků pro ředitelku MŠ Přimda za vykonávání rozšířené výuky
českého jazyka přizpůsobené potřebám předškolních dětí – cizinců a další činnosti a vzdělávání
cizinců, které byly získané z dotace MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“. – usn. č.
92/2019
9. přerušení provozu MŠ Přimda v období letních prázdnin od 1.7. do 23.8.2019 s tím, že po dobu
přerušení provozu MŠ bude zajištěna možnost umístění dětí do MŠ v okolních obcích (vedení
MŠ provede informování rodičů). – usn. č. 93/2019
10. Mateřské škole Přimda, příspěvkové organizaci přijetí sponzorského daru ve výši 4.500,- Kč
od SDH Přimda. – usn. č. 94/2019
11. SDH Přimda, IČ: 48328928 poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč na občerstvení a drobné dárky
pro děti při stavění májky v Přimdě dne 30.4.2019. – usn. č. 95/2019
12. Spolku přátel v Újezdě, IČ: 02351951 poskytnutí dotace ve výši 2.000,- Kč na občerstvení
a drobné dárky pro děti při stavění májky v Újezdě pod Přimdou dne 30.4.2019. – usn. č.
96/2019
13. poskytnutí dotace ve výši 2.000,- Kč na zakoupení občerstvení a dárků pro děti (soutěže)
při stavění májky v Třískolupech dne 30.4.2019. – usn. č. 97/2019
14. uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města na stavění májky (občerstvení a drobné dárky
pro děti) pro jednotlivé obce takto: Kundratice: 1.500,- Kč, Malé Dvorce: 1.500,- Kč a Rájov:
500,- Kč. – usn. č. 98/2019
15. pronájem kulturního domu v Třískolupech Š.F. na den 13.4.2019 za účelem pořádání rodinné
oslavy za cenu 500,- Kč + DPH (nájem + spotřeba energií). – usn. č. 112/2019
16. komisi pro výběrové řízení na pozici odborného lesního hospodáře pro správu lesů
ve vlastnictví města Přimdy ve složení: Pavel Kunc, Ing. Václav Toman, Ing. Michal Hruška,
Ing. Petr Budka, Ing. Jiří Kadera. – usn. č. 116/2019
17. smlouvu o dílo uzavřenou s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o. p. s.,
Riegrova 1, 301 11 Plzeň, IČO: 25245091, jejímž předmětem je zajištění zpracování analýzy

potencionálu produkce odpadů pro SFŽP a přípravu relevantních podkladů pro žádost o finanční
podporu projektu „Výstavba sběrného dvora odpadů města Přimda“. – usn. č. 118/2019
Rada města souhlasí:
1. s objednáním znaleckého posudku na cenu nemovitostí p.p.č. 1634, 1635, 1636, 1638, 1639
v k. ú. Kundratice u Přimdy (nové označení pozemků dle pozemkových úprav) a následným
zveřejněním záměru na prodej nemovitosti, a to až po ukončení pozemkových úprav v k. ú.
Kundratice. – usn. č. 102/2019
Rada města stanovuje:
1. od 1.5.2019 navýšení platového tarifu pro odborného lesního hospodáře Přimdských lesů, s.r.o.
– usn. č. 119/2019
Rada města neschvaluje:
1. poskytnutí finančního příspěvku J.E. na spolupořádání koncertu bigbeatových kapel. –
usn. č. 99/2019
2. Komunitě pro finanční podporu, o.p.s., se sídlem Čkyně 197, IČO: 26026929 poskytnutí
finanční podpory na vydání knihy „Národní památník zemřelých v lesnictví“. – usn. č.
100/2019
3. zveřejnění záměru na prodej pozemku p.p.č. 1825/7, trvalý travní porost o výměře 671 m2
v k. ú. Přimda a zastupitelstvu města nedoporučuje jeho prodej. – usn. č. 104/2019
4. zveřejnění záměru na prodej pozemku p.p.č. 2286/13, ostatní plocha o výměře 696 m2
v k. ú. Přimda a zastupitelstvu města nedoporučuje jeho prodej. – usn. č. 106/2019
Rada města rozhodla:
1. objednat znalecký posudek na cenu nemovitostí p.p.č. 83/20 o výměře 1438 m2, p.p.č. 83/19
o výměře 202 m2 a p.p.č. 83/28 o výměře 648 m2 vše v k. ú. Velké Dvorce a následně zveřejnit
záměr na prodej výše uvedených nemovitostí za cenu dle znaleckého posudku. – usn. č.
101/2019
2. objednat znalecký posudek na cenu nemovitostí p.p.č. 250 o výměře 755 m2 a p.p.č. 267/2
o výměře 198 m2 vše v k. ú. Mlýnec pod Přimdou a následně zveřejnit záměr na prodej výše
uvedených nemovitostí za cenu dle znaleckého posudku. – usn. 103/2019
3. objednat geometrické oddělení pozemku p.p.č. 81/1 v k. ú. Přimda a následně zveřejnit záměr
za cenu 257,- Kč/m2. – usn. č. 105/2019
4. objednat znalecký posudek na cenu nemovitostí p.p.č. 265/2, zahrada o výměře 499 m2 a p.pč.
974, zahrada o výměře 126 m2 vše v k. ú. Rájov u Třískolup a následně zveřejnit záměr za cenu
dle znaleckého posudku. – usn. č. 107/2019
5. položit dotaz na Ministerstvo vnitra, oddělení dozoru a kontroly na stanovení ceny nájemného
za pronájem pozemků na sjezdovce v Přimdě. – usn. č. 108/2019
6. zveřejnit záměr na pronájem nemovitostí část p.p.č. 79/1 o výměře 24 m2 v k. ú. Velké Dvorce
za cenu 12,- Kč/m2/rok, jedná se o 3 pozemky pod garážemi, které jsou v soukromém
vlastnictví. – usn. č. 109/2019
7. zveřejnit záměr na pronájem nemovitosti st. p. č. 62 o výměře 591 m2 v k. ú. Třískolupy
pod Přimdou za cenu 1,- Kč/m2/rok (pozemek se nachází pod stavbou - stájí). – usn. č.
110/2019
8. zveřejnit záměr na pronájem nemovitosti část p.p.č. 159/22 o výměře 210 m2 v k. ú. Třískolupy
pod Přimdou za cenu 1,- Kč/m2/rok. – usn. č. 111/2019
9. zapsat žádost B.D. o nájem bytu v Přimdě do seznamu žadatelů o byt. – usn. č. 114/2019
10. prodloužení nájemních smluv na byty č. 2, 5, 8 v ul. Lipová 202, na byt č. 4 a 5 v ul. Borská
265 a byt č. 2 v ul. Školní 264 o 1 rok do 30. 6. 2020 a prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3
v ul. Lipová 202 o půl roku do 31. 12. 2019. – usn. č. 115/2019
Rada města ukládá:
1. starostce města upozornit J. Š. na nevhodné chování, v případě, že by se toto nezlepšilo, bude
stížnost postoupena správnímu orgánu. – usn. č. 117/2019

Rada města bere na vědomí:
1. žádost Š. Č. o prodej p.p.č. 34/1 o výměře 1993 m2 a p.p.č 34/2 o výměře 785 m2 v k. ú. Mlýnec
pod Přimdou, o případném zveřejnění záměru na prodej nemovitosti bude rozhodnuto
až po bezúplatném převedení sousedního pozemku od Státního pozemkového úřadu.
2. žádost P. H. a o prodej pozemku část p.p.č. 1236 o výměře 180 m2 v k. ú. Málkov u Přimdy.
3. žádost A. S. o výměnu zahrádky s tím. Ohledně prodeje zahrádek proběhne schůzka současných
nájemců během měsíce května 2019.

V Přimdě 10. 4. 2019
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.

