Výpis usnesení Rady města Mirošov ze dne 15. dubna 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------Rada města:
schvaluje
30/19
1. program schůze rady
2. termín konání schůze rady dne 29.04.2019 od 17:00 hodin
3. podpis příkazní smlouvy na zajištění územně plánovací činnosti a poskytování
souvisejících služeb při pořízení změny č. 2 ÚP Mirošov mezi městem Mirošov a
Bc. Petrem Pelechem, Smrková 38, Plzeň
4. podpis příkazní smlouvy na zajištění územně plánovací činnosti a poskytování
souvisejících služeb při pořízení změny č. 3 ÚP Mirošov mezi městem Mirošov a
Bc. Petrem Pelechem, Smrková 38, Plzeň
5. podpis nájemní smlouvy na pronájem služebního bytu v ZŠ Mirošov
6. kritéria pro přidělování služebního bytu ve 2. NP budovy ZŠ Mirošov
s účinností 01.05.2019
7. zveřejnění záměru prodeje vozidla Škoda Felicie s tím, že nabídky budou na MěÚ
Mirošov doručeny do 16.05.2019 do 14:00 hodin
8. uzavření DOPP dle předloženého návrhu
9. podpis dodatku č. 13 ke smlouvě o pronájmu veřejného prostranství mezi městem
Mirošov a Františkem Třískou, Ševčíkova 539, Prachatice na zajištění stánkového
prodeje a provozu atrakcí při konání pouti v Mirošově
10. porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní
rok 2018
11. podpis smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. IV-12-0013059/2 mezi městem Mirošov a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín, zastoupená společností JH projekt, s.r.o., Národních
mučedníků 196, Klatovy
12. nákup příkopového ramene od Ing. Vítězslava Hatana, Arbesova 866/III,
Rokycany za nabídnutých podmínek
13. pořízení map v počtu 2.000 ks za cenu 40.000 Kč + DPH dle předložené nabídky
(z jedné strany mapa města Mirošov a z druhé strany mapa Brd)
14. poskytnutí dotace Spolku mirošovských občanů na akci „Pouťová zábava“ ve
výši 6.000 Kč (3.000 Kč na pronájem sálu a 3.000 Kč na tombolu) a podpis
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Mirošov a Spolkem mirošovských občanů o
poskytnutí dotace
15. poskytnutí příspěvku ZŠ a MŠ Mirošov na II. čtvrtletí roku 2019 ve
výši 750.000 Kč

neschvaluje
31/19
1. pronájem nebytových prostor v budově staré školy; prostory v budově staré školy
budou Spolku mirošovských občanů poskytnuty pro schůzovní činnost po
předchozí domluvě se starostou města

předkládá zastupitelstvu
32/19
1. pořízení změny č. 2 ÚP zkráceným způsobem – rada doporučuje schválit

souhlasí
33/19
1. se zapojením města Mirošov do akce „Zpívání koled s Českým rozhlasem“
2. s pořízením vybavení MŠ k výročí 40. výročí MŠ do výše 25.000 Kč

