Výpis usnesení
Rady města Mirošov ze dne 10. srpna 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------Rada města:
schvaluje
59/20
1. program schůze rady
2. termín zasedání zastupitelstva města Mirošov dne 24.08.2020 od 18:00 hodin a
program tohoto zasedání
3. termín konání schůze rady dne 126.08.2020 od 15:00 hodin
4. podpis dodatku č. 1 SOD na zhotovení dokumentace k provedení stavby
5. přijmutí finanční dotace ze Státního fondu životního prostředí ve
výši 261.679,92 Kč na akci: „Obnova zahrady MŠ v Mirošově“ na základě
rozhodnutí č. 1190700107
6. uzavření dohody o provedení práce na zajištění prací spojených s přípravou
volebních materiálu pro volby do zastupitelstev krajů o odměnu z této dohody
7. společnost Window Holding a.s., Hlavní 456, Lázně Toušeň k realizaci akce:
„Výměna oken v budově pivnice Na Zastávce“ za nabídnutých podmínek a podpis
smlouvy o dílo
8. nákup zařízení na likvidaci plevele od společnosti I-TEC Czech, spol. s r.o.,
Rudná 30/3, Ostrava, za nabídnutou cenu
9. společnost BS-CENTRAL s.r.o., Děkanská vinice I 823/13, Praha ke zpracování
žádosti o dotaci na Ministerstvo zdravotnictví ČR na zdravotní středisko za
nabídnutých podmínek
10. proplacení faktur:

jmenuje
60/20
1. komisi pro výběr zhotovitele akce: „Přístavba MŠ Mirošov“ v tomto složení: Mgr.
Rostislav Judl, Ing. Petr Černý a Mgr. Martin Hanzelín a náhradnici Ing. Zuzanu
Sazimovou

souhlasí
61/20
1. s umístěním reklamního nosiče pro předvolební kampaň pro Politické hnutí ANO

2. aby ZŠ a MŠ Mirošov, příspěvková organizace, přijala dar (1 ks solární sprchy) na
základě darovací smlouvy uzavřené mezi ZŠ a MŠ Mirošov a Václavem
Makovcem, DiS. – IQ THERM CZ, Komušín 76, Horažďovice

nesouhlasí
62/20
1. s pronájmem sokolovny pro konání svatby
2. s uspořádáním ukázkové pořadu „Akademie třetího věku“

předkládá zastupitelstvu
63/20
1. návrh kupní smlouvy týkající se pozemků p.p.č. 974/90, 974/91, 1117/1 a 1117/6
v k.ú. Skořice
2. návrh směnné smlouvy týkající se pozemku p.p.č. 470/9 – společně s usnesením
č. 57/20 ze dne 20.07.2020
3. financování investičních akcí města Mirošov – na vědomí

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

