Výpis usnesení
Rady města Mirošov ze dne 24. února 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------Rada města:
schvaluje
18/20
1. program schůze rady
2. termín zasedání zastupitelstva města Mirošov dne 09.03.2020 od 18:00 hodin a
program tohoto zasedání
3. termín konání schůze rady dne 23.03.2020 od 17:00 hodin
4. podpis nájemní smlouvy na pronájem služebního bytu v ZŠ Mirošov
5. znění dopisu všem vlastníkům bytové jednotky č.p. 211 (odkoupení pozemku pod
budovou)
6. podpis smlouvy o dílo mezi městem Mirošov a společností PasProRea s.r.o.,
Holkov 32, Velešín na zpracování projektu informačního a orientačního systému
pro pěší
7. zavedení dovážky obědů pro občana města Mirošov
8. navýšení počtu zaměstnanců MěÚ Mirošov o jednoho zaměstnance na VPP a
uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou do 31.03.2021
9. provedení výběrového řízení na veřejnou zakázku na vybavení učebnového
pavilonu ZŠ Mirošov v rámci projektu „Přístavba učebnového pavilonu ZŠ
Mirošov“
10. zadání projektových prací a inženýrských činností na akci: „Přístavba výtahu a BB
stavební úpravy MŠ Mirošov“ společnosti Area Projekt s.r.o. za nabídnutých
podmínek a podpis SOD
11. podpis smlouvy o zřízení věcných břemen – služebnosti č. E618-S-413/2020/Kal
mezi městem Mirošov a Správou železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7,
Praha
12. návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace předložený starostou
13. nutné investice týkající se vodohospodářského majetku pro rok 2020
14. společnost BS-CENTRAL s.r.o., Děkanská vinice I 823/13, Praha ke zpracování
záměru a podání žádosti o dotaci na akci: „Přístavba třídy MŠ Mirošov“ za
nabídnutých podmínek
15. společnost Area Projekt s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha na výkon projektových
prací a inženýrských činností na akci: „Přístavba třídy MŠ, MŠ Mirošov za
nabídnutých podmínek a podpis SOD

16. podpis dodatků k nájemním smlouvám týkajících se navýšení nájemného dle
průměrné roční míry inflace
17. podpis smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny mezi městem Mirošov a
společností ČEZ ESKO, a.s., Duhová 1444/2, Praha na období do 31.12.2022

předkládá zastupitelstvu
19/20
1. bezúplatný převod pozemku a podání žádosti o bezúplatný převod pozemku
2. návrh kupní smlouvy týkající se pozemků p.p.č. 94/37, 607/12, 1910/24 a 2417/5
v k.ú. Mirošov
3. návrh směnné smlouvy týkající se pozemku p.p.č. 607/5 díl „b“ a pozemku
p.p.č. 607/6 díl „a“ v k.ú. Mirošov
4. návrh kupní smlouvy na prodej pozemku p.p.č. 1063/7 v k.ú. Mirošov
5. návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace předložený starostou
6. řešení dotace na činnost TJ Sokol Mirošov za rok 2019
7. žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mirošov na rok 2020
8. investiční záměr – „Přístavba třídy MŠ Mirošov“

předkládá finančnímu výboru
20/20
1. plán výměny vodovodů předložený společností Vodohospodářská společnost
Sokolov, s.r.o.
2. zásobník akcí města Mirošov na rok 2020

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

