USNESENÍ
rady města ze dne 19. října 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------Rada města:
schvaluje
81/20
1. program schůze rady
2. termín konání schůze rady dne 02.11.2020 od 15:00 hodin
3. poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Pobočnému spolku ZO AVZO Mirošov na
nákup barev a uhlí a podpis veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi
městem Mirošov a Pobočným spolkem ZO AVZO Mirošov
4. podpis smlouvy o dílo na zpracování PD pro provádění stavby: „Stavební úpravy
a přístavba hasičské zbrojnice Mirošov II. etapa“ mezi městem Mirošov a
společností Area Projekt s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha
5. podpis SOD na získání PD pro stavební povolení na stavbu: „Chodník Dobřívská
ulice, Mirošov“ mezi městem Mirošov a společností Road Project s.r.o.,
Vejprnická 489/99, Plzeň
6. opravu příjezdové komunikace do areálu MŠ Mirošov za cenu 342.769,18 Kč vč.
DPH
7. společnost ARENIS s.r.o., Tyršova 158, Spálené Poříčí k dodávce ICT zařízení
pro potřeby ZŠ Mirošov za nabídnutých podmínek a podpis kupní smlouvy
8. podpis smlouvy o dílo městem Mirošov a společností Atelier T-plan, s.r.o.,
Sezimova 380/13, Praha na zpracování změny č. 3 Územního plánu Mirošov
9. podpis pojistných smluv – autopojištění NAMÍRU mezi městem Mirošov a
společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Pobřežní 665/21, Praha na pojištění
nákladních automobilů Tatra 815-7, Tatra 815-2 a Mercedes-benz Sprinter
10. podpis smlouvy o reklamě a propagaci č. 4102235412 mezi městem Mirošov a
společností ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha
11. provedení kontroly hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mirošov, která
bude zaměřená na účelné využití příspěvku od zřizovatele za rok 2019
12. nákup vánočních dárků pro opatrovance za cenu cca 200 Kč na jednoho
opatrovance
13. poskytnutí „vánočních“ poukázek či balíčků ve výši 400 Kč občanům města
Mirošov dle kritérií upravených v roce 2017
14. zpracování žádostí o dotace z MMR společností BS-CENTRAL s.r.o., Děkanská
vinice I 823/13, Praha na bezbariérovost městského úřadu a na rekonstrukci
městského úřadu za nabídnuté ceny

15. znění výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou
zakázku: „Stavební úpravy objektu MěÚ Mirošov“
16. zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu MěÚ
Mirošov“
17. administraci veřejné zakázky „Úprava náměstí Míru – II.etapa, Mirošov“
společností MAZEPPA s.r.o., Barrandova 404/28, Plzeň za nabídnutou cenu
18. zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 631/2 v k.ú. Mirošov s tím, že
nabídky budou na MěÚ Mirošov doručeny do 09.11.2020 do 14:00 hodin
19. proplacení faktur

stanovuje
82/20
1. prodejní cenu kalendáře na rok 2021 100 Kč/ks vč. DPH

souhlasí
83/20
1. s proplacením částky 18.450 Kč za výměnu lina v nájemním bytě (služební byt)
2. s prezentací města Mirošov v příloze Rokycanského deníku Vánoční města
3. s navýšením příspěvku města Mirošov na svoz kontejnerů na použitý textil ve
prospěch společnosti Dimatex CS spol s r.o., Stará ul. 24, Stráž nad Nisou ve
výši 400 Kč/kontejner/rok

určuje
84/20
1. pí Lenku Daníčkovou a pí Jaroslavu Kolářovou k provedení kontroly hospodaření
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mirošov se zaměřením na účelné využití
příspěvku od zřizovatele za rok 2019

předkládá zastupitelstvu
85/20
1. dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace – rada doporučuje
dodatek schválit

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

