Výpis usnesení
Rady města Mirošov ze dne 6. ledna 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------Rada města:
schvaluje
01/20
1. program schůze rady
2. termín konání schůze rady dne 20.01.2020 od 17:00 hodin
3. poskytnutí příspěvku ZŠ a MŠ Mirošov na I. čtvrtletí roku 2020 v celkové
výši 800.000 Kč
4. podpis smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Mirošov a společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha, zastoupená
společností SUPTel a.s., Hřbitovní 1322/15, Plzeň týkající se umístění a
provozování komunikačního vedení a zařízení ve prospěch společnosti CETIN na
pozemcích p.p.č. 1689/2 a 2389 v k.ú. Mirošov
5. podpis smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti IZ-12-0000439/VB/001
Mirošov, RO, Zastávecká, E61, VNN mezi městem mezi městem Mirošov a
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín zastoupená společností
SUPTel a.s., Hřbitovní 15, Plzeň
6. podpis pojistné smlouvy č. 8603267003 mezi městem Mirošov a společností
Kooperativa pojišťovna, a.s., Pobřežní 665/21, Praha
7. zadání zakázky na dodávku ICT zařízení pro ZŠ Mirošov společnosti ARENIS
s.r.o., Tyršova 158, Spálené Poříčí a podpis kupní smlouvy zadavatelem
8. Řád veřejného pohřebiště města Mirošov
9. podpis Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 126/2007 uzavřené městem Mirošov a
společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, Praha
10. zajištění svozu potravinářských olejů a tuků vč. pronájmu sběrné nádoby
společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. za nabídnutých podmínek
11. proplacení faktur:

souhlasí
02/20
1. s pronájmem sokolovny dne 11.01.2020 pro konání koncertu skupiny SIFON za
podmínek stejných jako v roce 2019

předkládá zastupitelstvu
03/20
1. prodej pozemků p.p.č. 94/37, 607/12, 1910/24 a 2417/5 v k.ú. Mirošov – společně
s usnesení č. 95/19 bod 3.

2. směna pozemků p.p.č. 607/5 díl „b“ o výměře 1.186 m² a pozemku p.p.č. 607/6 díl
„a“ o výměře 845 m² oba v k.ú. Mirošov – společně s usnesením č. 95/19 bod 4.
3. pojištění funkce zastupitele – na vědomí
4. novela NV č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC – na vědomí
5. odkup pozemku p.p.č. 649/20 v k.ú. Mirošov do vlastnictví města Mirošov –
společně s návrhem kupní smlouvy

stanovuje
04/20
1. nové ceny za knihy a DVD: Velká kniha o městě Mirošově za 50 Kč vč. DPH,
Pohádky z mirošovské zahrádky za 50 Kč vč. DPH, Minulostí Mirošovska –
Jaroslav Falc za 20 Kč a DVD – Mirošovsko 2007 za 20 Kč

odkládá
05/20
1. rozhodnutí o přidělení služebního bytu v ZŠ Mirošov

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

