Výpis usnesení
Rady města Mirošov ze dne 2. července 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------Rada města:
schvaluje
49/19
1. program schůze rady
2. termín konání schůze rady dne 22.07.2019 od 17:00 hodin
3. realizaci zakázky: „Výměna oken v budově zdravotního střediska v Mirošově“
společností WINDOW HOLDING a.s., Hlavní 456, Lázně Toušeň za nabídnutých
podmínek a podpis smlouvy o dílo
4. podpis smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č.j. KRPP-59541-8/ČJ-20190300AO mezi ČR – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, Plzeň
a městem Mirošov
5. podpis smlouvy o marketingové spolupráci mezi městem Mirošov a společností
PharmMedia Czech Republic s.r.o., Příkop 838/6, Brno
6. zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 1063/2 v k.ú. Mirošov s tím, že
nabídky budou na MěÚ Mirošov doručeny do 05.08.2019 do 14:00 hodin
7. provedení fyzické
dne 16.05.2019

likvidace

veškerého

majetku,

který

projednala

LK

8. zveřejnění záměru směny pozemku p.p.č. 2289 díl „b“ o výměře 8 m² na s tím, že
nabídky budou na MěÚ Mirošov doručeny do 05.08.2019 do 14:00 hodin
9. podpis smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi městem Mirošov a ČR –
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, Plzeň
10. pronájem zázemí v budově MŠ Mirošov pro konání příměstského tábora za
uvedených podmínek
11. III. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2019

předkládá zastupitelstvu
50/19
1. žádost Římskokatolické farnosti o dotaci - vč. návrhu veřejnoprávní smlouvy
2. zápis z jednání kontrolního výboru
3. prodej části pozemku p.p.č. 1063/2 v k.ú. Mirošov – po sejmutí z ÚD, společně
s návrhem kupní smlouvy
4. směna pozemku p.p.č. 2289 díl „b“ – po sejmutí z ÚD, společně s návrhem
směnné smlouvy

souhlasí
51/19
1. s napojením kanalizační sítě obce Příkosice na kanalizační síť města Mirošov na
základě doporučení provozovatele veřejné kanalizace ve městě Mirošov

nesouhlasí
52/19
1. se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.p.č. 578/1 v k.ú. Mirošov a jeho
následným prodejem

