Výpis usnesení z jednání Rady města Netolice č. 24/2021
konaného dne 06.10.2021 od 16:30 hodin
v malé zasedací místnosti MěÚ Netolice
Usnesení č. 180/2021
Rada města uděluje souhlas Domovu pro seniory Pohoda k nabývání darů, dle
předložené žádosti.
Usnesení č. 181/2021
Rada města uděluje svolení Domovu pro seniory Pohoda k využití budovy sportovní
haly v Netolicích pro případnou evakuaci domova.
Usnesení č. 182/2021
Rada města uděluje souhlas Sportovnímu klubu policie z. s. České Budějovice
k zahájení mapových prací a konání závodu v orientačním běhu - Mistrovství jižních
Čech ve sprintu a sprintových štafetách. Předpokládaný termín konání závodu je
duben 2022.
Usnesení č. 183/2021
Rada města schvaluje cenovou nabídku firmy SOVT-RADIO s. r. o., Budějovická 1320,
389 01 Vodňany, na provedení upgradu veřejného rozhlasu včetně provozní prohlídky
a výměny baterií v hlásičích v předloženém znění, a to v souladu se schváleným
usnesením Zastupitelstva města Netolice č. 41/2021 ze dne 20.09.2021 a pověřuje
starostu města podpisem příslušné smlouvy.
Usnesení č. 184/2021
Rada města
a) bere na vědomí informaci o tom, že činnosti popsané v části č. I. cenové
nabídky firmy Ing. Zdeněk Moulis, xxxxx, xxxxx, IČO: 16677609, budou
realizovány a následně hrazeny v rámci pojistného plnění z titulu náhrady
škody. K této škodě došlo nesprávnou instalací antén pro příjem internetu.
b) schvaluje cenovou nabídku firmy Ing. Zdeněk Moulis, xxxxx, xxxxx, IČO:
16677609, na seřízení odbíjení věžních hodin, úpravu podkladu ciferníku, nové
osvětlení a upgrade řídícího systému věžních hodin na budově radnice
v předloženém znění.
Usnesení č. 185/2021
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pachtu rybníka Naděje (p. č. KN 350 - hráz
a 351 - vodní plocha, vše v k. ú. Hrbov u Lhenic) s minimální výší pachtovného 5.500,Kč/ha na dobu určitou - pět let.
Usnesení č. 186/2021
Rada města souhlasí s vydáním kladného stanoviska k žádosti o prodloužení
dočasného odnětí pozemků PUPFL v dobývacím prostoru Hrbov u Lhenic pro
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společnost MONDAY MORNING, s. r. o., Náměstí Před Bateriemi 909/8, 160 00 Praha,
a to na období od 01.01.2022 do 31.12.2023.
Usnesení č. 187/2021
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se
spolkem HELP TEX, z. s., Za Zámečkem 746/5a, 158 00 Praha 5, IČO: 02815991,
s výpovědní lhůtou 3 měsíce a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 188/2021
Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru o ploše 47,41 m 2 v přízemí
domu Mírové náměstí 1, Netolice, za cenu 75,- Kč/m2/měsíc + roční míra inflace,
xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx. Za účelem plnění usnesení ukládá Technickým službám
města Netolice, spol. s r. o. zajistit uzavření smlouvy.
Usnesení č. 189/2021
Rada města schvaluje zplnomocnění města Prachatice k zastupování města Netolice
na sněmu Svazu měst a obcí České republiky, který se uskuteční ve dnech 21. a 22.
října 2021 v Hradci Králové.
Usnesení č. 190/2021
Rada města schvaluje součinnost města Netolice při konání společné společenské
akce Českého svazu stavebních inženýrů a České komory autorizovaných inženýrů a
techniků, a to v Netolicích dne 09.12.2021.

Usnesení č. 191/2021
Rada města schvaluje cenovou nabídku na přípravu druhé Monitorovací zprávy

o udržitelnosti
projektu
Zvýšení
kvality
a
dostupnosti
ZŠ
Netolice
CZ.06/2.67/0.0/0.0/16_063/0003792, pro město Netolice, v předloženém znění.
Usnesení č. 192/2021
Rada města schvaluje cenovou nabídku firmy Reno Šumava stavby s. r. o., Pražská
326, 384 22 Vlachovo Březí, na opravu havarijního stavu přívodu veřejného osvětlení
v Gregorově ulici v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem
objednávky či smlouvy.
Usnesení č. 193/2021
Rada města souhlasí se strategickým rámcem MAP – seznamem investičních priorit
Mateřské školy Netolice na roky 2021-2027, v předloženém znění.
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