USNESENÍ
rady města ze dne 5. října 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------Rada města:
schvaluje
74/20
1. program schůze rady
2. termín konání schůze rady dne 19.10.2020 od 17:00 hodin
3. uzavření dohody o provedení práce na zajištění úklidu budovy MěÚ Mirošov,
výstavní místnosti a budovy sokolovny (šatna a sociální zázemí) a navrženou
odměnu z této dohody
4. společnost MAZEPPA s.r.o., Barrandova 404/28, Plzeň k administraci zakázky:
„Stavební úpravy objektu MěÚ Mirošov“ za nabídnutých podmínek
5. podpis dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 7721011953 uzavřené mezi městem
Mirošov a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
Pobřežní 665/21, Praha
6. podpis smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IZ-12-0000478/VB/001
mezi městem Mirošov a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín,
zastoupena společností SUPTel a.s., Hřbitovní 15, Plzeň
7. zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1707/1 v k.ú. Mirošov s tím, že nabídky budou
na MěÚ Mirošov doručeny do 26.10.2020 do 14:00 hodin
8. přílohu č. 1 ke směrnici pro provedení inventarizace – Plán inventur a přílohu C)
k Plánu inventur (složení inventarizačních komisí vč. hlavní inv. komise)
9. proplacení faktur

ruší
75/20
1. veřejnou výzvu k podání nabídky na akci: „Mirošov – úprava prostoru náměstí
kolem kostela sv. Josefa“

souhlasí
76/20
1. s převedením souboru majetku interiérového vybavení a kompenzačních
pomůcek pro vybavení nové přístavby ZŠ Mirošov v celkové pořizovací
hodnotě 6.406.301,83 Kč do majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mirošov
2. aby ZŠ a MŠ Mirošov, příspěvková organizace, přijala finanční dar ve
výši 15.000 Kč od společnosti Bonar a.s., Čsl. Armády 1018/58, Šumperk

předkládá finančnímu výboru
77/20
1. registrace akcí a rozhodnutí o poskytnutí dotací

odkládá
78/20
1. rozhodnutí o poskytnutí dotace Pobočnému spolku ZO AVZO Mirošov do doby,
než budou zjištěny podrobnosti týkající se podané žádosti

předkládá zastupitelstvu
79/20
1. žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 1652/15 v k.ú. Mirošov
2. přílohu č. 1 ke směrnici pro provedení inventarizace – Plán inventur a přílohu C)
k Plánu inventur (složení inventarizačních komisí vč. hlavní inv. komise) – na
vědomí

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

