Výpis usnesení z jednání Rady města Netolice č. 22/2021
konaného dne 18.08.2021 od 16:00 hodin
v malé zasedací místnosti MěÚ Netolice
Usnesení č. 160/2021
Rada města
a) schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci „Úprava veřejného osvětlení
Bavorovská ulice, Netolice“
b) schvaluje zadávací podmínky výběrového řízení na akci „Úprava veřejného
osvětlení Bavorovská ulice, Netolice“ a pověřuje starostu města případnými
úpravami zadávacích podmínek
c) schvaluje komisi pro otevírání obálek – členové rady města
d) schvaluje hodnotící komisi – členové rady města
e) schvaluje oslovení těchto firem: Zdeněk Mottl, xxxxx, xxxxx, IČO: 65932625;
Jiří Hrubý, xxxxx, xxxxx, IČO: 71949461; OTO ELEKTRO s. r. o., Mlynařovická
362, 384 51 Volary, IČO: 26502305; ELEKTROSTAV STRAKONICE s. r. o.,
Písecká 283, 386 01 Strakonice, IČO: 47239034; SETERM CB a. s., Nemanická
2765/16a, 370 10 České Budějovice, IČO: 26031949 a Reno Šumava stavby
s. r. o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí, IČO: 28138236
f) pověřuje starostu města zajištěním realizace výše uvedeného.
Usnesení č. 161/2021
Rada města bere na vědomí žádost společnosti Dymat s. r. o., Husova tř. 184/5,
370 01 České Budějovice, v předloženém znění, týkající se vybudování obslužné
komunikace včetně přilehlých zelených ploch a parkovacích stání z ulice Ptáčník
k plánované výstavbě dvou rodinných domů v křížení ulic Bavorovská a Ptáčník.
Usnesení č. 162/2021
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě
Digitální technické mapy Jihočeského kraje, v předloženém znění, s Jihočeským
krajem, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 163/2021
Rada města schvaluje vydání souhlasu vlastníka nemovitosti (pozemku) pro užívání
veřejného prostranství pro uživatele: Jindřich Parus, voda, plyn, topení, spol. s r. o.,
Ostrov 38, 383 01 Prachatice, dle předložené žádosti.
Usnesení č. 164/2021
Rada města schvaluje žádost Agaty Řepové, xxxxx, xxxxx, IČO: 41895380,
o ukončení nájmu nebytového prostoru v budově radnice, a to dohodou, ke dni
31.08.2021.
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Usnesení č. 165/2021
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru – Mírové
náměstí č. p. 208, 384 11 Netolice, o rozloze 32,22 m2, za minimální měsíční nájemné
ve výši 75,- Kč/m2/měsíc. Za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zveřejnit
záměr pronájmu.
Usnesení č. 166/2021
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru – Mírové
náměstí č. p. 1, 384 11 Netolice, o rozloze 47,41 m2 za minimální měsíční nájemné ve
výši 75,- Kč/m2/měsíc. Za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zveřejnit záměr
pronájmu.
Usnesení č. 167/2021
Rada města bere na vědomí informaci o rozhodnutí výboru Státního fondu dopravní
infrastruktury o schválení příspěvku v limitní výši 2.259.090,- Kč na akci „Chodník
Netolice – KOH-I-NOOR GRAFIT, úsek č. 2“ a pověřuje starostu města zajištěním
předložení povinných podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2021.
Usnesení č. 168/2021
V návaznosti na usnesení Rady města Netolice č. 16/2021 ze dne 27.01.2021
schvaluje rada města nepořádat ani v náhradním termínu roku 2021 kulturně
společenskou akci „Slavnosti města Netolice a staročeský řemeslný jarmark“ a
pověřuje starostu města informováním Jihočeského kraje o nevyužití poskytnuté
dotace na výše uvedenou akci.

Usnesení č. 169/2021
Rada města v rámci doporučení MŠMT ČR pro školy a školská zařízení ve školním roce
2021/2022 požaduje jako zřizovatel po vedení ZŠ Netolice písemnou informaci
k budoucím přijatým opatřením při zahájení výuky ve školním roce 2021/2022, a to
do pátku 27. srpna 2021.
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