Výpis usnesení
Rady města Mirošov ze dne 2. prosince 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------Rada města:
schvaluje
93/19
1. program schůze rady
2. termín zasedání zastupitelstva města Mirošov dne 16.12.2019 od 18:00 hodin a
program tohoto zasedání
3. termín konání schůze rady dne 06.01.2020 od 17:00 hodin
4. poskytnutí daru rodině popáleného dítěte ve výši 2.000 Kč formou poukázky do
lékárny
5. podepsání dohod o provedení práce na rok 2020 a výši navržených odměn
z těchto dohod podle předloženého seznamu
6. zavedení dovážky obědů pro občana obce Příkosice
7. zveřejnění záměru prodeje pozemků p.p.č. 94/37, 607/12, 1910/24 a 2417/5 v k.ú.
Mirošov s tím, že nabídky budou na MěÚ Mirošov doručeny do 06.01.2020
do 14:00 hodin
8. podpis pachtovní smlouvy mezi městem Mirošov a spolkem VERIFICO,
Vltavská 322, Boršov nad Vltavou týkající se pozemku p.p.č. 1641/9 v k.ú.
Mirošov
9. zveřejnění záměru směny pozemku z p.p.č. 607/5 díl „b“ o výměře 1.186 m² a
pozemku z p.p.č. 607/6 díl „a“ o výměře 845 m² oba v k.ú. Mirošov s tím, že
nabídky budou na MěÚ Mirošov doručeny do 06.01.2020 do 14:00 hodin
10. poskytnutí finanční odměny řediteli ZŠ a MŠ Mirošov v navrhované výši
11. realizaci akce „Ukazatele rychlosti – Mirošov“ společnosti Sovt-radio s.r.o.,
Budějovická 1320, Vodňany za nabídnutých podmínek a podpis smlouvy o dílo
mezi městem Mirošov a společností Sovt-radio s.r.o. na realizaci akce „Ukazatele
rychlosti – Mirošov“.
12. znění výzvy k podání nabídky pro „Výběr dodavatele ICT zařízení pro potřeby
IROP ZŠ Mirošov“
13. I. rozpočtové opatření ZŠ a MŠ Mirošov na rok 2019

souhlasí
94/19
1. s tiskem „Střípků“ u společnosti KC Solid Rokycany (vydávání 1x za měsíc) a
dodáváním „Střípků“ do každé nemovitosti prostřednictvím pošty
2. s převedením dlouhodobého hmotného majetku (interaktivní tabule vč. projektoru
a dalšího příslušenství pro potřeby MŠ Mirošov) do majetku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Mirošov

3. s pronájmem místnosti klubu důchodců pí Davídkové pro konání bazaru dne
07.12.2019 od 08:00 do 16:00 hodin za 500 Kč

předkládá zastupitelstvu
95/19
1. návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p.p.č. 658/1 a p.p.č. 658/2 v k.ú. Mirošov
– společně s usnesením z 04.11.2019
2. návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh rozpočtového výhledu na roky 2021-2022,
zápis z jednání FV – RM doporučuje schválit
3. prodej pozemků p.p.č. 94/37, 607/12, 1910/24 a 2417/5 v k.ú. Mirošov – po
sejmutí záměru z ÚD společně s návrhem kupní smlouvy
4. směna pozemků p.p.č. 607/5 díl „b“ a p.p.č. 607/6 díl „a“ v k.ú. Mirošov – po
sejmutí záměru z ÚD společně s návrhem směnné smlouvy
5. GP k prodeji pozemku p.p.č. 1063/2 v k.ú. Mirošov - společně s usnesením RM ze
dne 02.07.2019 a návrhem kupní smlouvy
6. výběr dodavatele ICT zařízení pro potřeby IROP ZŠ Mirošov – RM žádá o
pověření k výběru dodavatele

stanovuje
96/19
1. řediteli ZŠ a MŠ Mirošov s účinností od 01.01.2020 nový platový výměr

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

