Výpis usnesení z jednání Rady města Netolice č. 17/2021
konaného dne 07.06.2021 od 15:30 hodin
v malé zasedací místnosti MěÚ Netolice
Usnesení č. 127/2021
Rada města schvaluje s výhradou roční účetní závěrku Domova pro seniory Pohoda za
rok 2020 a záporný výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši -1.198.029,43 Kč.
Zhoršený výsledek hospodaření bude uhrazen ze zisku po zahrnutí příspěvku na
provoz nebo odvodu (zlepšený hospodářský výsledek) příspěvkové organizace Domov
pro seniory Pohoda v následujícím rozpočtovém roce.
Usnesení č. 128/2021
Rada města
a) schvaluje spolupořádání společenské akce „Zažít Netolice jinak“
b) souhlasí s uvedením loga města při propagaci společenské akce
c) souhlasí se zapůjčením nůžkových stanů, lavic, stolů a stojanů na odpadkové pytle
na výše uvedenou společenskou akci.
Usnesení č. 129/2021
Rada města schvaluje vydání souhlasu vlastníka nemovitosti (pozemku) pro užívání
veřejného prostranství pro uživatele: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, dle předložené
žádosti.
Usnesení č. 130/2021
Rada města schvaluje ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídku firmy Radek
Varyš, xxxxx, xxxxx, IČO: 65957423, cena 74.054,- Kč bez DPH, na opravu
elektrorozvodů ve sběrném dvoře a pověřuje starostu města podpisem objednávky.
Usnesení č. 131/2021
Rada města bere na vědomí informace o vybírání poplatků za odpady a přehled
o uhrazených platbách k 31. 5. 2021 v předloženém znění.

Usnesení č. 132/2021
Rada města schvaluje cenovou nabídku firmy ČEVAK a. s., Severní 2264/8, 370 10
České Budějovice, na obnovu nátokového výtlačného potrubí, cena 118.044,- Kč bez
DPH v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem objednávky či
smlouvy.

Usnesení č. 133/2021
Rada města schvaluje uzavření dohody o likvidaci sítopásového lisu GUINARD, typ
SKID ECOPRESSE, r. v. 1996, s firmou ČEVAK a. s., Severní 2264/8, 370 10 České
Budějovice, na základě ukončení nájmu zmíněného sítopásového lisu ke dni
30.06.2021 (usnesení rady města č. 122/2021 ze dne 26.05.2021), kdy firma
zlikviduje předmětný nepoužitelný sítopásový lis na své náklady, když bude tento
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sítopásový lis vyřazen z evidence HIM technologie ČOV města Netolice. Za účelem
plnění usnesení pověřuje starostu města podpisem dohody.
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