Výpis usnesení
Rady města Mirošov ze dne 23. září 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------Rada města:
schvaluje
72/19
1. program schůze rady
2. termín konání schůze rady dne 07.10.2019 od 17:00 hodin
3. zveřejnění záměru prodeje pozemků p.p.č. 658/1 a 658/2 v k.ú. Mirošov s tím, že
nabídky budou na MěÚ Mirošov doručeny do 18.10.2019 do 14:00 hodin
4. pronájem sokolovny Spolku mirošovských občanů pro konání Dětské čertovské
diskotéky dne 8.12.2019 za cenu dle platného ceníku
5. zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 1641/9 v k.ú. Mirošov s tím, že
nabídky budou na MěÚ Mirošov doručeny do 18.10.2019 do 14:00 hodin
6. s účinností od 01.09.2019 bude vybíráno, v případě, že služba dovážky obědů
občanům okolních obcí je poskytována do jednoho č.p., jen 1 x 14 Kč vč. DPH za
tuto službu
7. IV. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2019
8. dlouhodobý pronájem sokolovny Spolku mirošovských občanů pro konání
dětského tanečního kroužku v pondělí od 16:00 do 17:00 hodin za cenu dle
platného ceníku pronájmu sokolovny
9. podpis smlouvy o dílo na stavbu: „Přístavba MŠ Mirošov – bezbariérové úpravy,
osobní bezbariérový výtah“ mezi městem Mirošov a společností Area Projekt
s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha
10. přílohu č. 1 ke směrnici pro provedení inventarizace – Plán inventur a přílohu C)
k Plánu inventur (složení inventarizačních komisí vč. hlavní inv. komise)
11. nákup jedné interaktivní tabule pro potřeby MŠ Mirošov
12. vybudování 2 ks LED solárního veřejného osvětlení v ulici Zastávecká
13. přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 10.290 Kč na krytí výdajů obce při
přípravě SLDB v roce 2021
14. zavedení dovážky obědů pro občanku obce Příkosice od 01.10.2019

souhlasí
73/19
1. se zveřejněním nabídky osobního automobilu Škoda Felicia k prodeji s tím, že
nabídky budou na MěÚ předloženy do 31.10.2019 do 14:00 hodin

odkládá
74/19
1. rozhodnutí o pronájmu sokolovny pro konání akcí v roce 2020 Spolkem
mirošovských občanů do doby, než bude vyřešena koordinace akcí na rok 2020 a
využití pro sportovní činnost TJ Sokol Mirošov
2. rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na popálené dítě do doby, než bude
městu sděleno, na jakou konkrétní věc bude finanční příspěvek města Mirošov
použit

předkládá zastupitelstvu
75/19
1. IV. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2019
2. návrh kupní smlouvy (společně s usnesením č. 61/19 ze dne 05.08.2019)
3. přílohu č. 1 ke směrnici pro provedení inventarizace – Plán inventur a přílohu C)
k Plánu inventur (složení inventarizačních komisí vč. hlavní inv. komise)

neschvaluje
76/19
1. pořízení 3D samolepek

předkládá finančnímu výboru
77/19
1. IV. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2019

jmenuje
78/19
1. s účinností od 01.11.2019 Mgr. Martina Hanzelína, Ing. Pavla Kašpara, p. Lukáše
Šperla a p. Tomáše Šmída členy Komise pro rozvoj města Mirošov

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

