Výpis usnesení
Rady města Mirošov ze dne 4. listopadu 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------Rada města:
schvaluje
84/19
1. program schůze rady
2. termín konání schůze rady dne 04.11.2019 od 17:00 hodin
3. podpis smlouvy o dílo mezi městem Mirošov a Příkosickou zemědělskou a.s.,
Mirošov 604 na zajištění protahování a posypu MK ve městě Mirošov na období
od 01.11.2019 do 31.03.2020
4. způsob zadání pořízení vybavení pro ZŠ Mirošov a administraci výběrového
řízení na pořízení nábytku a elektroniky Ing. Michalem Cviklem za nabídnutých
podmínek
5. poskytnutí finanční odměny řediteli ZŠ a MŠ Mirošov v navrhované výši
6. pronájem sokolovny pro konání schůzek Mladých ochránců přírody – Ledňáček
od 08.11.2019 do 31.03.2020 každý pátek od 16:00 do 17:00 hodin za cenu dle
schváleného ceníku
7. podpis dodatku č. 13 ke Smlouvě o odvozu a zneškodnění komunálního odpadu
uzavřené mezi městem Mirošov a společností Marius Pedersen a.s., Průběžná
1940/3, Hradec Králové
8. nákup vánočních dárků pro opatrovance za cenu cca 200 Kč na jednoho
opatrovance
9. poskytnutí „vánočních“ poukázek či balíčků ve výši 300 Kč občanům města
Mirošov
10. podpis smlouvy o dílo mezi městem Mirošov a společností PasProRea s.r.o.,
Holkov 32, Velešín na dodávku a montáž dopravního značení pro město Mirošov
11. podpis smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti mezi městem Mirošov a
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín č. IP-12-0003884/VB/003
Mirošov, RO, p.č. 364, kNN

souhlasí
85/19
1. s předloženým pracovním návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ Mirošov na rok 2020 bez
připomínek
2. s předloženým pracovním návrhem střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Mirošov na
roky 2021 a 2022 bez připomínek
3. s použitím složených kaucí na částečnou úhradu pohledávek dle předložených
podkladů

předkládá zastupitelstvu
86/19
1. OZV č. 1/2019, kterou se stanovuje systém shromažďování,…
2. výroční zpráva ZŠ a MŠ Mirošov
3. zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2019
4. prodej pozemků p.p.č. 658/1 a p.p.č. 658/2 v k.ú. Mirošov

předkládá finančnímu výboru
87/19
1. zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2019 – na vědomí

S ohledem na ochranu osobních údajů byl text zveřejněných usnesení
upraven.

