Výpis usnesení z jednání Rady města Netolice č. 21/2021
konaného dne 21.07.2021 od 15:00 hodin
v malé zasedací místnosti MěÚ Netolice
Usnesení č. 147/2021
Rada města
a) schvaluje výsledek výběrového řízení jako rozhodnutí zadavatele. Rada města
potvrdila a rozhodla, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na zhotovitele
akce „Restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého v Netolicích“ podala firma
MgA. Vojtěch Mach-Žižka, xxxxx, xxxxx, IČO: 05261023, za cenu 785.250,- Kč
bez DPH
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) pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo
d) pověřuje starostu města zajištěním stavebně technického dozoru investora a
podpisem příkazní smlouvy.
Usnesení č. 148/2021
Rada města schvaluje ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídku firmy RI OKNA
a. s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČO: 60724862, cena 41.115,- Kč bez DPH, na
pořízení 3 ks oken v areálu společnosti Technické služby města Netolice, spol. s r. o. a
pověřuje starostu města podpisem objednávky.
Usnesení č. 149/2021
Rada města bere na vědomí předložený přehled veřejných zakázek realizovaných
v 1. pololetí roku 2021.
Usnesení č. 150/2021
Rada města souhlasí s uzavřením aktualizovaných smluv na zpětný odběr
elektrozařízení se společnostmi ASEKOL a. s. a ELEKTROWIN a. s. a pověřuje starostu
města podpisem nových smluv.

Usnesení č. 151/2021
Rada města souhlasí s vypovězením smluv na zpětný odběr elektrozařízení se
společnostmi REMA Systém a. s. a EKOLAMP s. r. o. a pověřuje starostu města
podpisem výpovědí ze smluv.

Usnesení č. 152/2021
Rada města souhlasí s uzavřením aktualizované smlouvy na zpětný odběr baterií a
akumulátorů, včetně automobilových, se společností ECOBAT s. r. o. a pověřuje
starostu města podpisem nové smlouvy.
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Usnesení č. 153/2021
Rada města
a) bere na vědomí aktuální informace o vybírání místního poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství k datu 16.07.2021
b) ukládá tajemníkovi MěÚ rozeslat zastupitelům města do konce měsíce července
2021 předložené návrhy na úpravu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství k připomínkování či dalším návrhům,
které mohou zastupitelé města předložit nejpozději do 28.08.2021.
Usnesení č. 154/2021
Rada města schvaluje vydání souhlasu vlastníka nemovitosti (pozemku) pro užívání
veřejného prostranství pro uživatele: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, dle předložené
žádosti.

Usnesení č. 155/2021
Rada města schvaluje vydání souhlasu vlastníka nemovitosti (pozemku) pro užívání
veřejného prostranství pro uživatele: BioWaves Group spol. s r. o., Nádražní 59,
384 11 Netolice, IČO: 28110064, dle předložené žádosti.
Usnesení č. 156/2021
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p. č. KN 1165/40,
1161 a 1162/1 v obci a k. ú. Netolice, o výměře cca 30 m2, za minimální cenu 1000,Kč/m2 plus DPH a náklady spojené s prodejem. Za účelem plnění usnesení ukládá
odboru HŽP zajistit zveřejnění záměru prodeje a postoupení zastupitelstvu města.
Usnesení č. 157/2021
Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. KN 801 v obci a k. ú. Netolice,
o výměře 300 m2, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, na dobu určitou do 31.12.2021, za
nájemné ve výši 120,- Kč/rok. Za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit
uzavření smlouvy a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 158/2021
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu uzavřené se společností
Roman Puš, Puš-reklama, xxxxx, xxxxx, IČO: 65988329, ze dne 12.01.2021, jehož
předmětem je prodloužení nájmu 4 ks sloupů veřejného osvětlení pro umístění
navigačních tabulí, a to do 31.12.2021. Za účelem plnění usnesení pověřuje starostu
města podpisem tohoto dodatku.
Usnesení č. 159/2021
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2, Petrův Dvůr č. p. 1, Netolice, xxxxx xxxxx,
xxxxx, xxxxx. Za účelem plnění usnesení ukládá Technickým službám města Netolice,
spol. s r. o. zpracovat příslušnou nájemní smlouvu.
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