Výpis usnesení
Rady města Mirošov ze dne 15. června 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------Rada města:
schvaluje
45/20
1. program schůze rady
2. termín konání schůze rady dne 02.07.2020 od 15:00 hodin
3. zveřejnění záměru směny pozemku p.p.č. 470/9 v k.ú Mirošov s tím, že nabídky
budou na MěÚ Mirošov doručeny do 07.07. do 14:00 hodin
4. prodloužení nájemní smlouvy na pronájem služebního bytu a podpis dodatku
k nájemní smlouvě
5. nákup 38 ks šatních skříní do přístavby ZŠ Mirošov od společnosti JAST-CZ
s.r.o., Napajedla za nabídnutých podmínek
6. podpis smlouvy o dílo mezi městem Mirošov a společností „S & H stavební a
obchodní firma spol. s r.o.“, K Vejvoďáku 1359, Praha na zhotovení panelového
parkoviště u ZŠ Mirošov za nabídnutých podmínek
7. schvaluje společnost S + H stavební o obchodní firma spol. s r.o.,
K Vejvoďáku 1359, Praha k zhotovení akce: „Bezbariérový přístup do MŠ
Mirošov“ za nabídnutých podmínek a podpis smlouvy o dílo mezi městem Mirošov
8. navýšení počtu zaměstnanců města Mirošov zařazených do MěÚ Mirošov po
dobu od 01.08.2020 do 31.10.2020
9. společnost Area Projekt s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha k výkonu autorského a
technického dozoru na akci „Přístavba výtahu a BB úpravy MŠ Mirošov“ za
nabídnutých podmínek
10. společnost SEAP Rokycany s.r.o., Na Pátku 1171, Rokycany koordinátorem
BOZP na akci „Stavební úpravy a přístavba výtahu MŠ Mirošov“ za nabídnutých
podmínek
11. prodej vyřazeného majetku – vyprošťovací sada Narimex
12. nákup 12 ks židlí do „Sklípku“
13. přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Mirošov ve
výši 46.500 Kč
14. podpis dodatku č. 3 ke SOD na stavbu „Přístavba učebnového pavilonu základní
škola Mirošov“
15. objednání prací v rozsahu mimo smlouvy o dílo v ceně 274.130,41 Kč
16. podpis smlouvy číslo: Z_S24_12_8120071538 o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi městem Mirošov a
společností ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874/8, Děčín
17. zařazení správního obvodu města Mirošov do Území působnosti MAS Aktivios,
z.s. (IČ: 27007090) na období 2021-2027

18. výměnu šoupat u Lesní správy dle
Vodohospodářskou společností Sokolov s.r.o.

zakázkového

listu

předložený

19. podpis SOD mezi městem Mirošov a společností Area Projekt s.r.o.,
Chudenická 1059/30, Praha na zajištění projektové dokumentace pro provádění
stavby „Přístavba třídy MŠ, MŠ Mirošov, Skořická č.p. 413“.
20. zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p.p.č. 1745/63 v k.ú. Mirošov s tím, že
nabídky budou na MěÚ Mirošov doručeny do 07.07.2020 do 14:00 hodin
21. podpis smlouvy o smlouvě budoucí mezi mezi městem Mirošov a společností
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín zastoupená společností ELEKTRO
ELAP SLS s.r.o., Plzeňská 565, Štěnovice č. IV-12-0016555/02 Mirošov, RO,
p.č. 156/13, kNN
22. proplacení faktur

nesouhlasí
46/20
1. se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.p.č. 2083, jedná se o ostatní
komunikaci a město má snahu mít komunikace ve svém vlastnictví

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

