Výpis usnesení z jednání Rady města Netolice č. 7/2021
konaného dne 01.03.2021 od 16:00 hodin
v malé zasedací místnosti MěÚ Netolice
Usnesení č. 43/2021
Rada města
a) schvaluje výsledky výběrového řízení jako rozhodnutí zadavatele. Rada města
potvrdila a rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na zhotovitele akce
"Netolice - Kratochvíle, - ochrana kabelů NN" podala firma OTO ELEKTRO s. r. o.,
Budějovická 632, 384 51 Volary, za cenu 299.525,- Kč bez DPH
b) pověřuje správce majetku města jako zástupce zadavatele informováním
dotčených firem o výsledku výběrového řízení
c) pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení č. 44/2021
Rada města
a) schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci "Rekonstrukce (výměna) havarijního
stavu krytiny sportovní haly Netolice"
b) schvaluje zadávací podmínky výběrového řízení na akci "Rekonstrukce (výměna)
havarijního stavu krytiny sportovní haly Netolice" a pověřuje starostu města
případnými úpravami zadávacích podmínek
c) schvaluje komisi pro otevírání obálek takto: Mgr. Vladimír Pešek, Miroslav
Baloušek a Ing. Vladimír Soukup. Jako náhradníky schvaluje Dušana Dragouna,
Libora Matáska a Helenu Matějekovou
d) schvaluje hodnotící komisi - členové rady města
e) schvaluje oslovení těchto firem: Izoplast, a. s., Hlinsko 36, 370 01 České
Budějovice, IČO: 60825685; Jiří Varyš, xxxxx, xxxxx, IČO: 62520270; Střechy
Královský, xxxxx, xxxxx, IČO: 65935055; Mügl stavby, s. r. o., Na Horánku 668, 384
11 Netolice, IČO: 28154771 a František Kocar - PK Stavitelství, xxxxx, xxxxx, IČO:
63283158
f) pověřuje starostu města zajištěním stavebně technického dozoru investora a
podpisem příkazní smlouvy.
Usnesení č. 45/2021
Rada města schvaluje podání žádostí o dotace Jihočeského kraje v dotačních
programech v roce 2021 (2. výzva), a to na akce:
- Pořízení bezpečnostních zvýrazňovacích prvků hasičského vozidla DA L1Z
- Rekonstrukce místní komunikace, ulice Bavorovská, Netolice - I. etapa (od
křižovatky na Petrově Dvoře k odbočce do ulice Nádražní)
- ZŠ Netolice – Bavorovská ulice – Stavební úpravy – Snížení energetické náročnosti
budovy – I. etapa
Usnesení č. 46/2021
Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. KN 803 v k. ú. Netolice, o výměře
230 m2 u domu Petrův Dvůr 2, Netolice, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, za nájemné ve
výši 100,- Kč/rok. Za účelem plnění usnesení pověřuje starostu města podpisem
smlouvy a ukládá odboru HŽP zajistit její uzavření.
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Usnesení č. 47/2021
Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. KN 874/1 v k. ú. Netolice,
o výměře 170 m2 u domu Bavorovská 503, Netolice, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, za
nájemné ve výši 170,- Kč/rok. Za účelem plnění usnesení pověřuje starostu města
podpisem smlouvy a ukládá odboru HŽP zajistit její uzavření.
Usnesení č. 48/2021
Rada města schvaluje roční účetní závěrku Městské knihovny Netolice a kladný
výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 49.171,- Kč, který bude převeden do
rezervního fondu organizace.
Usnesení č. 49/2021
Rada města schvaluje roční účetní závěrku Muzea JUDr. O. Kudrny v Netolicích a
kladný výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 29.665,16 Kč.
Usnesení č. 50/2021
Rada města schvaluje převedení kladného výsledku hospodaření Muzea JUDr. O.
Kudrny v Netolicích za rok 2020 ve výši 29.665,16 Kč do rezervního fondu organizace.
Usnesení č. 51/2021
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Českým rybářským svazem, z. s.,
místní organizací Netolice, na odstranění dřevin z části pozemku p. č. KN 3095/4
v k. ú. Netolice (přepadu rybníku Mnich) a zároveň pověřuje starostu města podpisem
této smlouvy.

Usnesení č. 52/2021
Rada města
a) schvaluje poskytnutí respirátorů PREMIUM třídy FFP2 občanům města, a to
v počtu 10 ks/osoba - seniorům nad 65 let včetně ročníku narození 1956,
osobám v hmotné nouzi dle předloženého seznamu a osobám zdravotně
postiženým dle předloženého seznamu
b) bere na vědomí objednávku 3000 ks respirátorů PRIMUS třídy FFP2
c) v souladu s usnesením rady města č. 41/2021 ze dne 22.02.2021 pověřuje
starostu města další případnou distribucí respirátorů třídy FFP2.
Usnesení č. 53/2021
Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. KN 2968 v obci a k. ú. Netolice,
o výměře 52 m2 u vlakového nádraží od Správy železnic, státní organizace, Dlážděná
1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, za nájemné ve výši 1.144,- Kč/rok bez DPH. Za
účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit uzavření smlouvy a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 54/2021
Rada města schvaluje poskytování příspěvku na stravu zaměstnancům města
Netolice formou tzv. stravenkového paušálu v nezměněné výši, a to s platností od
01.05.2021.
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Usnesení č. 55/2021
Rada města schvaluje výpovědi Dohod o poskytování stravování ke dni 30.04.2021 a
pověřuje starostu města podpisem těchto výpovědí.
Usnesení č. 56/2021
Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci Jihočeského kraje v dotačním
programu v roce 2021 (2. výzva) - TJ Netolice 1892, z. s., a to v rámci opatření č. 1
dotačního programu:
- Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v klubech a oddílech v Jihočeském kraji.
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