Výpis usnesení
Rady města Mirošov ze dne 20. července 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------Rada města:
schvaluje
52/20
1. termín konání schůze rady dne 10.08.2020 od 15:00 hodin
2. poskytnutí finanční dotace Sboru dobrovolných hasičů Mirošov ve výši 8.000 Kč
na akci „O pohár města Mirošov“ a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace
3. podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10/PIK PH/19 mezi městem Mirošov a
společností PIK Vítek s.r.o., Kořenského 1025/7, Praha
4. podpis dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 23/PIK PH/14 mezi městem Mirošov a
společností PIK Vítek s.r.o., Kořenského 1025/7, Praha
5. provedení fyzické
dne 06.07.2020

likvidace

veškerého

majetku,

o

kterém

jednala

LK

6. přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Mirošov ve
výši 150.000 Kč a podpis smlouvy č. Z052/20 o poskytnutí účelové dotace
Plzeňským krajem ve výši 150.000 Kč městu Mirošov na sousoší Piety
7. podpis smlouvy č. 39962020 o poskytnutí účelové dotace Plzeňským krajem ve
výši 46.500 Kč městu Mirošov na opravu cisternové stříkačky
8. zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 2083 v k.ú. Mirošov s tím, že nabídky
budou na MěÚ Mirošov doručeny do 10.08.2020 do 12:00 hodin
9. podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IZ-12-0000942/SOBS VB/01 Mirošov, RO, ČP. 261, kNN mezi
městem Mirošov a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín
10. II. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2020
11. znění veřejné výzvy k podání nabídky na zakázku: „Přístavba MŠ Mirošov“ s tím,
že veřejná výzva bude zveřejněna na profilu zadavatele a lhůty budou v souladu
se zákonem
12. proplacení faktur

jmenuje
53/20
1. paní Miroslavu Křížovou členkou společenské komise s účinností od 01.08.2020

souhlasí
54/20
1. s anonymizací audio záznamu z jednání ZM odstraněním celého bloku, v němž
jsou osobní údaje (např. směna pozemků, prodej pozemků, volba přísedícího u
soudu,…)

předkládá finančnímu výboru
55/20
1. stavba komunikace: „Mirošov, komunikace na p.p.č. 1698/12 v k.ú. Mirošov“ –
k možnému zařazení do rozpočtu města Mirošov na rok 2020

pověřuje
56/20
1. starostu ke schválení veřejné výzvy na dodávku gastro zařízení pro MŠ Mirošov

předkládá zastupitelstvu
57/20
1. záměr prodeje pozemku p.p.č. 2083 v k.ú. Mirošov
2. II. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2020 – na vědomí
3. směna pozemku p.p.č. 470/9 v k.ú. Mirošov – společně s návrhem směnné
smlouvy, rada doporučuje směnu schválit
4. záměr prodeje částí pozemku p.p.č. 1745/63 v k.ú. Mirošov

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

