Výpis usnesení z jednání Rady města Netolice č. 23/2021
konaného dne 06.09.2021 od 15:00 hodin
v malé zasedací místnosti MěÚ Netolice
Usnesení č. 170/2021
Rada města
a) schvaluje výsledek výběrového řízení jako rozhodnutí zadavatele. Rada města
potvrdila a rozhodla, že jedinou nabídku na zhotovitele akce „Úprava
veřejného osvětlení Bavorovská ulice, Netolice“ podala firma Reno Šumava
stavby s. r. o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí, IČO: 28138236, za cenu
280.545,- Kč bez DPH
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo
Výše uvedené je podmíněno schválením rozpočtového opatření č. 3/2021
Zastupitelstvem města Netolice dne 20.09.2021.
Usnesení č. 171/2021
Rada města
a) schvaluje výsledek výběrového řízení jako rozhodnutí zadavatele. Rada města
potvrdila a rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na poskytovatele
překlenovacího úvěru na akci „Poskytovatel překlenovacího úvěru - Rekonstrukce
budovy hasičské zbrojnice JSDHO Netolice“ podala společnost MONETA Money Bank,
a. s., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4, IČO: 25672720 – varianta č. 2 (3M
PRIBOR + úroková marže v % fixní po celou dobu splácení), v částce 175.442,- Kč
b) pověřuje STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r. o., Průběžná 2521/48, 370 04 České
Budějovice, jako zástupce zadavatele, informováním dotčených firem o výsledku
výběrového řízení
c) doporučuje Zastupitelstvu města Netolice vybrat nabídku účastníka zadávacího
řízení, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou na akci „Poskytovatel
překlenovacího úvěru – Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice JSDHO Netolice“ –
MONETA Money Bank, a. s., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4, IČO: 25672720 –
varianta č. 2 (3M PRIBOR + úroková marže v % fixní po celou dobu splácení),
v částce 175.442,- Kč a doporučuje zastupitelstvu města uzavřít smlouvu o úvěru
s výše uvedeným subjektem.
Usnesení č. 172/2021
Rada města bere na vědomí informaci Základní školy Netolice o realizaci venkovní
učebny v areálu ZŠ Netolice – Tržní.
Usnesení č. 173/2021
Rada města schvaluje žádost Základní školy Netolice, Bavorovská 306, Netolice,
o převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu, a to ve výši
45.267,24 Kč.
Usnesení č. 174/2021
Rada města schvaluje podání žádosti o prodloužení platnosti certifikátu značky
„ŠUMAVA originální produkt“ pro akci - Staročeský řemeslný jarmark na Linecké
stezce.
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Usnesení č. 175/2021
Rada města schvaluje vydání souhlasu vlastníka nemovitosti (pozemku) pro užívání
veřejného prostranství pro uživatele: HT Komplet Netolice s. r. o., Václavská 84,
Netolice, IČO: 28079191, dle předložené žádosti.

Usnesení č. 176/2021
Rada města schvaluje vydání souhlasu vlastníka nemovitosti (pozemku) pro užívání
veřejného prostranství pro uživatele: Jitka Mottlová Filipová, xxxxx, xxxxx, IČO:
73501476, dle předložené žádosti.
Usnesení č. 177/2021
Rada města doporučuje na základě předložených dokumentů zařadit obnovu
nemovité (národní) kulturní památky „Petrův Dvůr“ do Programu záchrany
architektonického dědictví na rok 2022.

Usnesení č. 178/2021
Rada města
a) schvaluje podání žádosti o dotaci do 13. kola příjmu žádostí z Programu
rozvoje venkova 2014-2020 prostřednictvím Státního zemědělského
intervenčního fondu, v rámci projektu „Rekonstrukce lesní cesty Netolice“
b) pověřuje starostu města podpisem příkazní smlouvy.
Usnesení č. 179/2021
Rada města schvaluje zapůjčení lavic a stolů na konferenci ke Konceptu Smyslové
aktivizace, která se koná v zahradě zámku Kratochvíle dne 13. září 2021, dle
předložené žádosti.
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