Výpis usnesení
Rady města Mirošov ze dne 15. dubna 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------Rada města:
schvaluje
24/20
1. program schůze rady
2. termín konání schůze rady dne 04.05.2020 od 17:00 hodin
3. poskytnutí finančního daru pro Spolek mirošovských občanů ve výši 6.000 Kč a
podpis darovací smlouvy
4. poskytnutí finančního daru pro SDH Mirošov ve výši 6.500 Kč a podpis darovací
smlouvy
5. poskytnutí příspěvku ZŠ a MŠ Mirošov na II. – IV. čtvrtletí roku 2020 ve
výši 2.490.000 Kč v souladu se schváleným rozpočtem města Mirošov na
rok 2020
6. podpis smlouvy o poskytnutí prostor pro vítání občánků mezi městem Mirošov a
společností Green Ways s.r.o., Ovocný Trh 572/11, Praha
7. podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-0016032/VB/001 Mirošov, RO, p.č. 765/10, kNN mezi
městem Mirošov a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín,
zastoupena společností SUPTel, a.s., Hřbitovní 1322/15, Plzeň
8. podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-0015984/04 Mirošov, RO, p.č. 2313/5, kNN mezi
městem Mirošov a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín,
zastoupena společností ELEKTRO ELAP SLS s.r.o., dotčen je pozemek
p.p.č. 2348 v k.ú. Mirošov, jednorázová náhrada ve výši 1.000 Kč + DPH
9. podpis smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Mirošov a
společností ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, Děčín č. IV-12-0012590/VB/002
Mirošov, RO, K Sídlišti, p.č. 156/40, kNN zastoupena společností Senergos, a.s.,
Družstevní 452/13a, Ostopovice
10. podpis dodatku č. 4 k nájemní smlouvě
11. zavedení dovážky obědů pro občana města Mirošov
12. příjem „průtokové“ dotace na dodávku ICT zařízení pro ZŠ Mirošov ve
výši 1.499.952 Kč
13. spoluúčast města Mirošov na realizaci projektu ZŠ Mirošov na dodávku ICT
zařízení ve výši 10%
14. podání žádosti o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro jednotky
dobrovolných hasičů obcí“ do výzvy: stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
15. společnost BS-CENTRAL s.r.o., Děkanská vinice I 823/13, Praha ke zpracování a
podání žádosti o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro jednotky
dobrovolných hasičů obcí“ do výzvy: stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
za nabídnutých podmínek

16. rekonstrukci sprch v sokolovně společností Sheets Servis s.r.o., Kollárova 19,
Plzeň za nabídnutých podmínek a s termínem realizace do 15.07.2020
17. předložená kritéria zápisu pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Základní
škole a mateřské škole Mirošov, příspěvková organizace, pracoviště Mateřská
škola Mirošov ve školním roce 2020/2021
18. společnost MAZEPPA s.r.o., Barrandova 404/28, Plzeň k administraci veřejné
zakázky „Stavební úpravy a přístavba výtahu MŠ Mirošov“ za nabídnutých
podmínek
19. proplacení faktur

předkládá zastupitelstvu
25/20
1. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 – společně se
závěrečným účtem

pověřuje
26/20
1. Mgr. Hanzelína k provedení anonymizace audio záznamu z jednání ZM, aby
audio záznam mohl být zveřejněn na stránkách města

revokuje
27/20
1. usnesení RM č. 09/19, neschvaluje ze dne 04.02.2019

ruší
28/20
1. všechny společenské, kulturní, sportovní a podobné akce plánované ve městě
Mirošov na duben a květen 2020

předkládá finančnímu výboru
29/20
1. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

odkládá
30/20
1. rozhodnutí o smlouvě o dílo na opravu fasády ZŠ Mirošov do doby, až bude
jasné, jaký dopad na plnění rozpočtu města Mirošov bude mít současná situace
2. rozhodnutí o proplacení částky 18.450 Kč za zakoupení lina do nájemního bytu
3. rozhodnutí o demontáži a montáži topného systému ve „Sklípku“ do doby, než
bude jasné, jestli není možné „Sklípek“ napojit na nové kondenzační kotle
v sokolovně

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

