Výpis usnesení Rady města Mirošov ze dne 13. května 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------Rada města:
schvaluje
40/19
1. program schůze rady
2. termín zasedání zastupitelstva města Mirošov dne 27.05.2019 od 18:00 hodin a
program tohoto zasedání
3. termín konání schůze rady dne 10.06.2019 od 17:00 hodin
4. vyřazení majetku ZŠ a MŠ Mirošov v souladu s pravidly pro nakládání s majetkem
města
5. provedení kontroly hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mirošov
zaměřené na dodržování Zřizovací listiny (Článek VI., odstavec 1. bod 1b)),
Pravidel pro nakládání s majetkem a Směrnice k zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu v roce 2018
6. zavedení dovážky obědů pro žadatelku od 20.05.2019
7. podpis smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-120004031/VB/001 Mirošov, RO p.č. 1740/3, kNN mezi městem Mirošov a
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín zastoupena společnosti
SUPTel a.s., Hřbitovní 15, Plzeň týkající se zemního kabele NN a dotčeny jsou
pozemky p.p.č. 1806/10 a 1806/13 v k.ú. Mirošov
8. podpis smlouvy o poskytnutí prostor pro vítání občánků mezi městem Mirošov a
společností Green Weys s.r.o., Ovocný Trh 572/11, Praha
9. podpis dohody o provozování veřejného pohřebiště v roce 2019 mezi městem
Mirošov a městem Hrádek
10. podání žádosti o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH
obcí“ pro rok 2020 na akci: „Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice
Mirošov – II.etapa“
11. přijetí dotace ve výši 150.000 Kč a podpis smlouvy o poskytnutí účelové dotace
č. Z049/19 z programu „Obnova historického stavebního fondu v památkových
rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl
v exteriéru na území PK“ mezi městem Mirošov a Plzeňským krajem, Škroupova
18, Plzeň
12. II. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2019

předkládá zastupitelstvu
41/19
1. odkup vodohospodářského majetku – rada doporučuje schválit
2. návrh jednacího řádu ZM – rada doporučuje vydat
3. návrh závěrečného účtu za rok 2018 – rada doporučuje schválit

4. žádost ZŠ a MŠ Mirošov o dotaci z rozpočtu města Mirošov – rada doporučuje
schválit
5. II. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2019 – na vědomí

určuje
42/19
1. pí Lenku Daníčkovou a pí Jaroslavu Kolářovou k provedení kontroly hospodaření
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mirošov se zaměřením na dodržování Zřizovací
listiny (Článek VI., odstavec 1. bod 1b)), Pravidel pro nakládání s majetkem a
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v roce 2018

předkládá finančnímu výboru
43/19
1. návrh závěrečného účtu za rok 2018
2. II. rozpočtové opatření města Mirošov na rok 2019

