Výpis usnesení
Rady města Mirošov ze dne 10. února 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------Rada města:
schvaluje
10/20
1. program schůze rady
2. termín konání schůze rady dne 24.02.2020 od 17:00 hodin
3. pronájem služebního bytu v ZŠ Mirošov na dobu určitou do 30.06.2020
4. podání žádosti o dotaci z programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova na
akci: „Výstavba víceúčelového hřiště pro ZŠ Mirošov“
5. podpis smlouvy č. IV-12-0013070/VB/01 Mirošov, RO, p.č. 2096/1, kNN o zřízení
věcného břemene mezi městem Mirošov a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín, zastoupené společností ELEKTRO ELAP SLS s.r.o.
6. Ing. Václava Damaška a Magdalenu Damaškovou, Vilová 85, Zdiby k podání
žádosti o dotaci na akci: „Výstavba víceúčelového hřiště pro ZŠ Mirošov“ a podpis
smlouvy o zajištění zpracování a podání žádosti o dotaci
7. znění formuláře žádosti o pronájem sokolovny
8. pronájem sokolovny pro konání hasičského plesu dne 22.02.2020 za cenu
nájemného 5.000 Kč
9. poskytnutí finanční dotace SDH Mirošov na akci „Hasičský ples“ ve výši 10.000
Kč a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Mirošov a
SDH Mirošov
10. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Mirošov
za rok 2019

souhlasí
11/20
1. s pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Mirošov
2. s využitím účelové komunikace na pozemku p.p.č. 1897/4 v k.ú. Mirošov pro
veřejný provoz a přístup k pozemku p.p.č. 1641/9 v k.ú. Mirošov
3. s ponížením ztráty ve výši 40.311,98 Kč za rok 2019 financemi z rezervního fondu
ve výši 38.203,64 Kč

předkládá zastupitelstvu
12/20
1. zápis z jednání kontrolního výboru

předkládá finančnímu výboru

13/20
1. uzavření východní strany chodby u objektu střelnice (dvě varianty) – k možnému
zařazení do akcí na rok 2020

nesouhlasí
14/20
1. s umístěním reklamního banneru na hradbu u sokolovny

odkládá
15/20
1. rozhodnutí o novém provozním řádu sokolovny

revokuje
16/20
1. usnesení č. 7/20 bod 3 ze dne 20.01.2020

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

