Výpis usnesení
Rady města Mirošov ze dne 14. června 2021
------------------------------------------------------------------------------------------------Rada města:
schvaluje
39/21
1. program schůze rady
2. termín zasedání Zastupitelstva města Mirošov dne 28.06.2021 od 18:00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ a program tohoto zasedání
3. termín konání schůze rady dne 12.07.2021 od 16:00 hodin
4. podpis plánovací smlouvy mezi městem Mirošov a žadateli
5. uzavření DOPP na pomocné práce při provedení revize knihovního fondu v roce
2021 a odměnu z této dohody
6. znění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku „Město Mirošov –
bezbariérový přístup do zdravotního střediska“ vč. zadávací dokumentace a
návrhu smlouvy o dílo
7. ukončení pachtovní smlouvy uzavřené mezi městem Mirošov a společností
STATEK RAKOVÁ, z.ú. k 30.06.2021
8. podpis pachtovní smlouvy mezi městem Mirošov a společností HD STROM s.r.o.,
Raková 33 týkající se pozemku p.p.č. 1641/9 v k.ú. Mirošov
9. zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 489/2 v k.ú. Mirošov s tím, že
minimální prodejní cena je 700 Kč/m² a zájem o koupi je možné doručit na MěÚ
Mirošov do 30.07.2021 do 12.00 hodin
10. prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 v přístavbě ZŠ Mirošov
do 31.07.2023
11. prodloužení nájemní smlouvy na pronájem služebního bytu v ZŠ Mirošov
do 30.06.2022
12. uzavření Smlouvy o dílo s nejvýhodnějším uchazečem veřejné zakázky na
stavební práce „Intenzifikace podzemních pramenišť Brdy pro město Mirošov“, a
to se společností Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o., Sedláčkova 651,
Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany, IČ 45351325
13. III. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2021
14. proplacení faktur

předkládá zastupitelstvu
40/21
1. zpráva o provedení bezpečnostní inspekce
2. III. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2021

předkládá komisi pro rozvoj města
41/21
1. zpráva o provedení bezpečnostní inspekce

souhlasí
42/21
1. s předloženým návrhem směny pozemků a s návrhem dělení pozemku
2. s nákupem potřebného zboží pro dovybavení kuchyňky nové přístavby MŠ i
stávající kuchyně MŠ dle předloženého seznamu
3. s ukončení smlouvy mezi městem Mirošov a společností CCS Česká společnost
pro platební karty s.r.o.

jmenuje
43/21
1. hodnotící komisi pro výběr zhotovitele veřejné zakázky „Město Mirošov –
bezbariérový přístup do zdravotního střediska“ v tomto složení: Ing. Cvikl, Š.
Krátká a Ing. Sazimová (náhradníci: A.Kozák, Mgr. Hanzelín)
2. hodnotící komisi pro výběr zhotovitele veřejné zakázky „Přístavba a stavební
úpravy požární zbrojnice Mirošov – II.etapa“ v tomto složení: Ing. Cvikl, Š. Krátká
a Ing. Sazimová (náhradníci: A.Kozák, Mgr. Hanzelín)

pověřuje
44/21
1. starostu města Mirošov Vlastimila Sýkoru k podpisu Smlouvy o dílo na stavební
práce „Intenzifikace podzemních pramenišť Brdy pro město Mirošov“ se
společností Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o., Sedláčkova 651,
Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany, IČ 45351325

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

