Výpis usnesení
Rady města Mirošov ze dne 9. září 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------Rada města:
schvaluje
63/19
1. program schůze rady
2. termín konání schůze rady dne 23.09.2019 od 17:00 hodin
3. zadání zpracování PD pro vydání územního rozhodnutí na akci „Mirošov –
tělocvična“ společnosti Area Projekt s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha za
nabídnutých podmínek a podpis smlouvy o dílo
4. podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. IZ-12-0000169/VB/001 Mirošov,
Skořická – kNN mezi městem Mirošov a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
zastoupena společností SUPTel a.s., Hřbitovní 15, Plzeň
5. podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-0004231/VB/001 Mirošov,
RO, p.č. 765/3, kNN mezi městem Mirošov a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
zastoupena společností SUPTel a.s., Hřbitovní 15, Plzeň
6. podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0010564/VB/001 Mirošov, U
Cihelny, E30, kNN mezi městem Mirošov a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
zastoupena společností SUPTel a.s., Hřbitovní 15, Plzeň
7. zveřejnění záměru směny pozemků p.č.st. 537, p.p.č. 649/7 a p.p.č. 618/11 v k.ú.
Mirošov s tím, že nabídky budou na MěÚ Mirošov doručeny do 30.09.2019
do 14:00 hodin
8. poskytnutí dotace SDH Mirošov z rozpočtu města Mirošov na akci „Oslava 130 let
Sboru dobrovolných hasičů Mirošov“ ve výši 20.000 a podpis veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace
9. zadání zpracování projektové a inženýrské činnosti na akci: „Bezbariérové úpravy
budovy MŠ Mirošov – osobní výtah“ společnosti Area Projekt s.r.o.,
Chudenická 1059/30, Praha za nabídnutých podmínek
10. podpis smlouvy o komplexním pojištění osobního automobilu Škoda Felicia
uzavřené mezi městem Mirošov a Kooperativa pojišťovna, a.s., Pobřežní 665/21,
Praha
11. podpis smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Mirošov a Česká
republika – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, Plzeň
12. zadání zpracování PD pro ohlášení stavby, inženýrské činnosti k ohlášení stavby
a geodetické zaměření pro „Odbahnění rybníka Na Rokli“ u společnosti PIK Vítek
s.r.o., Rymáně 898, Mníšek pod Brdy za nabídnutých podmínek
13. podpis smlouvy na zajištění mobilních služeb mezi městem Mirošov a společností
O2
14. podpis smlouvy o prodeji pohonných hmot, jiných produktů a služeb
prostřednictvím palivových karet mezi městem Mirošov a společnosti MOL Česká
republika s.r.o.

15. podpis smlouvy o dílo mezi městem Mirošov a společností BRM spol. s r.o.,
Farského 5, Plzeň na zhotovení PD pro provedení stavby „Stavební úpravy
objektu MěÚ Mirošov čp. 53 na st.p.č. 140/1 v k.ú. Mirošov“ za nabídnutých
podmínek
16. zavedení dovážky obědů pro občana města Mirošov
17. zavedení dovážky obědů pro občany obce Skořice
18. podpis DOPP
19. poskytnutí finančních darů a podpis darovacích smluv

souhlasí
64/19
1. s pronájmem sokolovny pro konání „Posvícenské zábavy“ za podmínky, že
příprava akce začne až po ukončení předcházející akce Sokola Mirošov
2. s vybudováním přístupového bodu na budově MěÚ Mirošov od společnosti
Mraknet s.r.o., Čachna 440, Starý Plzenec
3. s ukončením nájemní smlouvy na pronájem služebního bytu v ZŠ Mirošov
k 30.09.2019
4. s celoplošným inzerátem o městě Mirošov ve zvláštní příloze regionální MF DNES
za nabídnutou cenu
5. s pronájmem sokolovny od 30.09.2019 pro konání pravidelného fitness cvičení
TABÁTA v pondělí v čase od 17:30 do 18:30 za cenu dle schváleného ceníku

nedoporučuje
65/19
1. rozšíření internetových stránek o modul rozklikávací rozpočet

předkládá zastupitelstvu
66/19
1. směna pozemků p.č. st. 537 vč. stavby bez č.p./č.e., p.p.č. 649/7 a p.p.č. 618/11
v k.ú. Mirošov, společně s návrhem směnné smlouvy

neschvaluje
67/19
1. poskytnutí dotace SDH Mirošov z rozpočtu města Mirošov na akci: „Hasičská
soutěž – O pohár města Mirošov“ z důvodu neúplné a pozdě podané žádosti

předkládá finančnímu výboru
68/19
1. požadavek na doplnění automaticky stíraných česlí pro ČOV Mirošov za
cenu 814.250 Kč bez DPH

2. žádost ředitele ZŠ a MŠ Mirošov o nákup vybavení do učeben a kabinetů
v přístavbě budovy ZŠ
3. rozpočet na stavbu „Oprava MK v ulicích Důlní a Lesní v Mirošově“

zřizuje
69/19
1. od 01.11.2019 pětičlennou Komisi pro rozvoj města Mirošov

jmenuje
70/19
1. s účinností od 01.11.2019 Ing. Zuzanu Sazimovou předsedkyní Komise pro rozvoj
města Mirošov

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

