Výpis usnesení
Rady města Mirošov ze dne 25. května 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------Rada města:
schvaluje
39/20
1. program schůze rady
2. termín zasedání zastupitelstva města Mirošov dne 08.06.2020 od 18:00 hodin a
program tohoto zasedání
3. termín konání schůze rady dne 15.06.2020 od 17:00 hodin
4. modernizaci webových stránek města Mirošov a úpravu stránek v souladu se
zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů společností
Galileo Corporation s.r.o. za nabídnutých podmínek
5. uzavření dohod o provedení práce mezi městem Mirošov a studenty s trvalým
bydlištěm ve městě Mirošov na práce související s úklidem veřejného prostranství
a odměnu z těchto dohod ve výši 90 Kč/hodinu
6. zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 1652/15 v k.ú. Mirošov s tím, že
nabídky budou na MěÚ Mirošov doručeny do 15.06.2020 do 14:00 hodin
7. společnost Area Projekt s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha ke zpracování
dokumentace pro povolení stavby: „Návrh úpravy náměstí Míru – II.etapa,
Mirošov“ za nabídnutých podmínek
8. podpis darovací smlouvy mezi městem Mirošov a Sborem dobrovolných hasičů
týkající se věcného daru počítače a monitoru
9. podpis darovací smlouvy mezi městem Mirošov a Sborem dobrovolných hasičů
týkající se věcného daru vyšívané vlajky vč. žerdě a stojanu
10. pořízení mobilního rozhlasu od společnosti Neogenia s.r.o., Hybešova 42, Brno
za nabídnutých podmínek
11. pořízení houpačky a prvku dětského hřiště do prostoru u bytovek na Janově
12. poskytnutí odměny pro ředitele ZŠ a MŠ Mirošov v navrhované výši
13. prominutí nájemného za pronájem prostor v pivnici „Na Zastávce“ a ve „Sklípku“
za měsíc duben a květen 2020
14. proplacení faktur

jmenuje
40/20
1. hodnotící komisi pro výběr zhotovitele akce: „Bezbariérový přístup do MŠ Mirošov
(Přístavba MŠ Mirošov)“ v tomto složení: Ing. Cvikl, Šárka Krátká a Ing.
Sazimová. Náhradníkem jmenuje Aleše Kozáka.

2. hodnotící komisi pro výběr dodavatele „Vybavení učebnového pavilonu ZŠ
Mirošov“ v tomto složení: Mgr. Judl, Ing. Stehno a Mgr. Otcová. Náhradníkem
jmenuje Mgr. Hanzelína.

nesouhlasí
41/20
1. s přístupem na pozemek st.p.č. 2313/3 přes pozemek p.p.č. 2314 ve vlastnictví
města Mirošov

souhlasí
42/20
1. s nákupem 25 ks šatních skříní o 3 boxech do přístavby ZŠ Mirošov
2. se znovuotevřením MŠ Mirošov od 01.06.2020

předkládá zastupitelstvu
43/20
1. zpráva o uplatňování územního plánu Mirošov – rada doporučuje schválit
2. výběr zhotovitele akce: „Bezbariérový přístup do MŠ Mirošov (Přístavba MŠ
Mirošov)“ a výběr dodavatele „Vybavení učebnového pavilonu ZŠ Mirošov“ – RM
žádá ZM o pověření k výběru

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

