USNESENÍ
rady města ze dne 30. listopadu 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------Rada města:
schvaluje
92/20
1. program schůze rady
2. termín zasedání Zastupitelstva města Mirošov dne 14.12.2020 od 18:00 hodin
v sále sokolovny a program tohoto zasedání
3. termín konání schůze rady dne 16.12.2020 od 15:00 hodin
4. znění veřejné výzvy na výběr projektanta na zpracování PD na zokruhování
vodovodu U Sádek ve stupni DUR + SSP, projektové dokumentace ve stupni
DPS vč. rozpočtu s tím, že nabídky budou na MěÚ Mirošov doručeny
do 30.12.2020 do 12:00 hodin
5. zavedení dovážky obědů pro občany města Mirošov
6. komisi pro výběr zhotovitele veřejné zakázky: „Rekonstrukce budovy MěÚ
Mirošov“ v tomto složení: Ing. Cvikl, pí Krátká, Ing. Sazimová, náhradnice Mgr.
Honzíková
7. komisi pro výběr zhotovitele veřejné zakázky: „Úprava náměstí Míru – II.etapa“
v tomto složení: Ing. Cvikl, pí Krátká, Ing. Sazimová, náhradnice Mgr. Honzíková
8. podpis dohody o provozování veřejného pohřebiště v roce 2020 mezi městem
Mirošov a městem Hrádek
9. podání žádosti o dotaci na vodohospodářskou infrastrukturu ze SFŽP do
programu 2/2018 – 1.6 Zdroje vody – 1.6.A Průzkum
10. podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o poskytnutí pomoci při
mimořádných a krizových situacích mezi Domovem Harmonie, centrum sociálních
služeb, příspěvková organizace a městem Mirošov
11. podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0015063/1 Mirošov, RO,
Dobřívská, p.č. 2385/2, kNN mezi městem Mirošov a společností ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, Děčín
12. příjem dotace na krytí výdajů souvisejících s přípravou sčítání lidí, domů a bytů
v roce 2021 od MF ČR
13. podpis dodatku č. 14 ke Smlouvě o zneškodnění komunálního odpadu uzavřené
mezi městem Mirošov a společností Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3,
Hradec Králové
14. podpis dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci uzavřené mezi městem Mirošov a
společností DIMATEX CS, spol. s r.o., Stará 24, Svárov
15. podpis dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku gastro vybavení uzavřené mezi
městem Mirošov a společností Zich a spol., s.r.o., Na Štěpníku 32, Černožice

16. podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0014181/VB001 Mirošov,
RO, U Cihelny, E33, kNN mezi městem Mirošov a společností ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, Děčín
17. I. rozpočtové opatření ZŠ a MŠ Mirošov na rok 2020
18. navýšení částky 50.000 Kč na peněžité dary pro aktivní členy JSDH o 30.000 Kč
pro členy, kteří se aktivně podíleli na činnostech souvisejících s bojem proti
Covid-19
19. poskytnutí peněžitého daru jednotlivým členům JSDH Mirošov a podpis
darovacích smluv
20. proplacení faktury

souhlasí
93/20
1. s obsahem dopisu, který reaguje na otázky z petice proti záměru a realizaci
stavby víceúčelové sportovní haly, a s jeho zasláním všem občanům, kteří jsou
pod peticí podepsáni
2. s tím, aby ZŠ a MŠ Mirošov, příspěvková organizace, přijala dar 100 l
desinfekčního přípravku od společnosti SIM Technologies s.r.o., Zahradní 173/2,
Plzeň
3. s nákupem vleku pro potřeby údržby veřejných prostranství

předkládá zastupitelstvu
94/20
1. petice proti záměru a realizaci stavby víceúčelové sportovní haly
2. OZV č. 1/2020, kterou se mění OZV č. 4/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování,… – předloženo usnesením č. 89/20, RM doporučuje
vydat
3. výroční zpráva o činnosti ZŠ Mirošov – na vědomí
4. zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2020 – na vědomí
5. vydání změny č. 2 územního plánu Mirošov
6. zápis z jednání kontrolního výboru
7. zápis z jednání finančního výboru vč. návrhu rozpočtu města Mirošov na rok 2021
a návrhu střednědobého rozpočtového výhledu města Mirošov na roky 2022-2023
– rada doporučuje schválit

vydává
95/20
1. směrnici pro zadávání
od 01.12.2020

veřejných

zakázek

malého

rozsahu

s účinností

2. Plán rozvoje sportu města Mirošov
S ohledem na ochranu osobních údajů byl text zveřejněných usnesení upraven.

