Výpis usnesení
Rady města Mirošov ze dne 29. listopadu 2021
------------------------------------------------------------------------------------------------Rada města:
schvaluje
82/21
1. program schůze rady
2. termín konání schůze rady dne 13.12.2021 od 16:00 hodin
3. termín zasedání Zastupitelstva města Mirošov dne 20.12.2021 od 18:00 hodin a
program tohoto zasedání
4. společnost HD STROM s.r.o., Raková 33 k realizaci veřejné zakázky „Obnova
zahrady mateřské školy v Mirošově“ za nabídnutých podmínek a podpis smlouvy
o dílo mezi městem Mirošov a společností HD STROM s.r.o., Raková 33
5. MěÚ Mirošov jako pořizovatele územní studie pro lokalitu č. 69 dle platného
územního plánu Mirošov
6. podpis příkazní smlouvy o zajištění územně plánovací činnosti a poskytování
souvisejících služeb při pořízení územní studie Mirošov – lokalita č. 69 mezi
městem Mirošov a Bc. Petrem Pelechem, Smrková 38, Plzeň
7. podpis dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb outsourcingu informačního
systému HELIOS eObec č. E-12-00305 mezi městem Mirošov a společností
Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, Praha
8. podpis technického dodatku k pojistné smlouvě č. 8603267003 uzavřené mezi
městem Mirošov a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Pobřežní 665/21,
Praha
9. znění dopisu vč. formuláře pro všechny zájemce o odkoupení pozemků ve
vlastnictví města Mirošov p.p.č. 2074/1, 2071, 2072 a 489/2 v k.ú. Mirošov s tím,
že všichni budou vyzváni předložení kupní ceny na MěÚ Mirošov a to
do 23.12.2021 do 12:00 hodin
10. prominutí nájemného za měsíc prosinec 2021 v restauraci „Sokolský sklípek“ a
v pivnice „Na Zastávce“
11. poskytnutí peněžitého daru jednotlivým členům JSDH Mirošov (dle předloženého
návrhu) a podpis darovacích smluv
12. proplacení faktur

souhlasí
83/21
1. s převedením drobného majetku a zařízení v ceně 544.778,0 Kč do majetku
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mirošov

předkládá zastupitelstvu
84/21
1. zápis z jednání finančního výboru vč. návrhu rozpočtu na rok 2022 a návrhu
střednědobého výhledu na roky 2023-2024
2. návrh OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
3. návrh OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
4. zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2021

jmenuje
85/21
1. hodnotící komisi pro výběr zhotovitele akce: „Mirošov – školní hřiště“ v tomto
složení: Mgr. Hanzelín, pí Krátká, Ing. Cvikl

