Výpis usnesení
Rady města Mirošov ze dne 15. března 2021
------------------------------------------------------------------------------------------------Rada města:
schvaluje
08/21
1. program schůze rady
2. termín konání schůze rady dne 29.03.2021 od 16:00 hodin
3. podpis dodatku č. 6 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.01.2012 mezi městem
Mirošov a nájemcem v Pivnici na Zastávce
4. podpis dodatku č. 6 k nájemní smlouvě uzavřené dne 15.02.2016 mezi městem
Mirošov a nájemcem v Sokolském sklípku
5. podpis dodatku č. 1 ke SOD uzavřené dne 26.10.2020 mezi městem Mirošov a
společností Road Project s.r.o., Vejprnická 489/99, Plzeň
6. znění veřejné výzvy k podání nabídky na dodávku vybavení interiéru přístavby
MŠ Mirošov
7. změnu přijaté dotace z programu 11531 – Operační program životní
prostředí 2014-2020 na akci „Stavební úpravy objektu MěÚ Mirošov“ ve
výši 2.507.804,17 Kč
8. podpis dodatku č. 1 ke SOD uzavřené dne 31.08.2020 mezi městem Mirošov a
společností SILBA – Elstav s.r.o., Plzeňská 155, Letkov
9. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Mirošov
za rok 2020
10. pořízení ostatního gastro vybavení provozu MŠ Mirošov od společnosti ZICH a
spol. s.r.o., Na Štěpníku 32, Černožice nad Labem ve výši 213.744 Kč vč. DPH
11. zjistit u provozovatele veřejného vodovodu technické řešení a rozpočet možného
prodloužení vodovodu v ulici Gustavka
12. podpis smlouvy pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování se
společností Zásilkovna s.r.o, Lihovarská 1060/2, Praha 9
13. převedení souboru movitého majetku, pořízeného pro vybavení přístavby MŠ
Mirošov, v celkové pořizovací hodnotě 341.809,27 Kč Základní škole a Mateřské
škole Mirošov, příspěvková organizace
14. I. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2021
15. nákup osobního automobilu od společnosti Auto CB spol. s r.o., Nepomucká 119,
Plzeň za nabídnutých podmínek a podpis kupní smlouvy mezi městem Mirošov a
společností Auto CB spol. s r.o., Nepomucká 119, Plzeň
16. kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 do
mateřské školy v Mirošově

předkládá zastupitelstvu
09/21
1. směna pozemků p.p.č. 1134/1 a 1137/7 v k.ú. Skořice
2. žádost Plzeňského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mirošov
3. I. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2021

souhlasí
10/21
1. že nebude jednorázově zvýšené nájemné o inflaci za rok 2020 u všech
pronajatých nemovitých věcí města v roce 2021
2. s umístěním samoobslužného boxu společnosti Zásilkovna s.r.o. na zpevněný
pozemek p.p.č. 2414 v k.ú. Mirošov (do prostoru u parkoviště před budovou
obchodního centra a pošty)
3. s realizací stavby rekonstrukce budovy MěÚ Mirošov
4. s tím, aby ZŠ a MŠ Mirošov, příspěvková organizace, přijala věcný dar (didaktické
pomůcky) v hodnotě 10.000 Kč od společnosti ROSSO STEEL, a.s., Mirošov 611,
Mirošov

odvolává
11/21
1. Mgr. Martina Hanzelína z Komise pro rozvoj města k 31.03.2021

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

