Výpis usnesení Rady města Mirošov ze dne 1. dubna 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------Rada města:
schvaluje
22/19
1. program schůze rady
2. termín konání schůze rady dne 15.04.2019 od 17:00 hodin
3. zadání zpracování PD na odstranění pavilonu I. stupně ZŠ dle předložené
nabídky
4. zadání zpracování PD pro společné ÚR+SP na akci: Zdravotní středisko Mirošov
– bezbariérové úpravy dle předložené nabídky
5. zadání výměny vodovodu v ulici Důlní a Lesní dle předložené nabídky
6. podpis smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Mirošov a společností
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem zastoupená společností
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno týkající se zřízení „ROZ, Mirošov,
Plynovod a přípojka 1 RD, p. Kasal“
7. podpis smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Mirošov a
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, zastoupená společností
SUPTel a.s., Hřbitovní 15, Plzeň č. IP-12-0004700/VB/002 Mirošov, RO,
Zahradní, p.č. 2336, k NN
8. podpis dodatku č. 3 k nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor uzavřené
mezi městem Mirošov a Praktik Mirošov s.r.o., nám. Míru 55, Mirošov
9. podpis předložených dodatků k nájemním smlouvám

vydává
23/19
1. pravidla pro nakládání s majetkem města Mirošov

zřizuje
24/19
1. s účinností od 01.04.2019 likvidační komisi

předkládá zastupitelstvu
25/19
1. pravidla pro nakládání s majetkem města Mirošov – na vědomí

určuje
26/19
1. že město Mirošov bude na sněmu Svazu měst a obcí ČR v Ostravě zastupovat
starosta obce Strašice pan Jiří Hahner na základě plné moci

souhlasí
27/19
1. s pronájmem sokolovny pro konání vystoupení skupiny Paradox a Gallileo
dne 20.04.2019 za cenu pronájmu 2.000 Kč
2. s pronájmem sokolovny pro konání „Pouťové zábavy“ dne 11.05.2019 od 13:00
hodin do 12.05.2019 do 13:00 hodin za cenu pronájmu 3.000 Kč
3. se stavbou plynové přípojky pro RD Pod Půrkem č.p. 229, Mirošov přednostně
protlakem
4. se stavbou rodinného domu na pozemku p.p.č. 2392/2 v k.ú. Mirošov

jmenuje
28/19
1. jmenuje s účinností od 01.04.2019 předsedou likvidační komise Bc. Václava
Koníčka a členy likvidační komise p. Jaroslava Vašáka a p. Lumíra Hodinu

