Výpis usnesení z jednání Rady města Netolice č. 13/2021
konaného dne 21.04.2021 od 16:00 hodin
v malé zasedací místnosti MěÚ Netolice
Usnesení č. 87/2021
Rada města
a) schvaluje v souladu s usnesením rady města č. 84/2021 ze dne 07.04.2021
zadávací podmínky výběrového řízení na akci „Výměna oken v havarijním
stavu vnější obvodové části radnice Netolice, Mírové náměstí č. p. 208“ a
pověřuje starostu města případnými úpravami zadávacích podmínek
b) schvaluje komisi pro otevírání obálek takto: Mgr. Vladimír Pešek, Miroslav
Baloušek, Ing. Vladimír Soukup. Jako náhradníky schvaluje Dušana Dragouna,
Libora Matáska a Helenu Matějekovou
c) schvaluje hodnotící komisi – členové rady města
d) schvaluje oslovení těchto firem: OPTIMAL OKNA s. r. o., Zahradní 594, 384 11
Netolice, IČO: 06946054; JV OKNA, Josef Veselý, xxxxx, xxxxx, IČO:
12318833; František Kocar – PK Stavitelství, xxxxx, xxxxx, IČO: 63283158;
Josef Vojtěšek, xxxxx, xxxxx, IČO: 47213094; Window Holding a. s., Hlavní
456, 250 89 Lázně Toušeň, IČO: 28436024 a Památky CB s. r. o., Buková 39,
374 01 Olešnice, IČO: 04962656
e) pověřuje starostu města zajištěním realizace výše uvedeného.
Usnesení č. 88/2021
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke
DIMATEX CS, spol. s r. o., Stará 24, Svárov, 460
ze dne 10.01.2017, jehož předmětem je snížení
ve sběrném dvoře na 0,- Kč/rok. Rada města
tohoto dodatku.

Smlouvě o spolupráci se společností
01 Stráž nad Nisou, IČO: 43224245,
částky za umístění dvou kontejnerů
pověřuje starostu města podpisem

Usnesení č. 89/2021
Rada města schvaluje udělení souhlasu Mateřské škole Netolice s přijetím daru –
antigenní testy, respirátory a jiné pomůcky související s řešením situace spojené
s COVID-19.
Usnesení č. 90/2021
Rada města bere na vědomí oznámení Základní školy Netolice o realizaci projektu
„Šablony III ZŠ Netolice“ ve školním roce 2021/2022.
Usnesení č. 91/2021
Rada města
a) schvaluje podání žádostí o dotace v rámci 5. výzvy PRV – Místní akční skupina
Blanský les – Netolicko o. p. s., a to na projekty „Rekonstrukce fasády ZŠ Netolice
– Bavorovská – jižní strana“ a „Pořízení velkokapacitního stanu pro společenské a
kulturní aktivity na území města Netolice“ a pověřuje starostu města podáním
žádostí
b) pověřuje starostu města udělením plné moci k administraci žádostí.
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Usnesení č. 92/2021
Rada města schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 1 (4+1) v Tržní ulici č. p. 660,
Netolice, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, za měsíční nájemné ve výši 2.808,- Kč, na dobu
určitou – tj. do 31.05.2022. Za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit
zpracování dodatku nájemní smlouvy a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Usnesení č. 93/2021
Rada města
a) schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody a o odvádění odpadních vod pro
budovu - Muzeum JUDr. O. Kudrny v Netolicích, č. p. 248, Netolice, se
společností ČEVAK a. s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy
b) schvaluje v souvislosti s bodem a) tohoto usnesení dohodu o přistoupení
(Přistoupení k platbám vodného a stočného) a pověřuje starostu města
podpisem dohody.
Usnesení č. 94/2021
Rada města schvaluje cenovou nabídku firmy Strabag, a. s., Kačírkova 982/4, 158 00
Praha 5 - Jinonice, na akci „Obruby chodník - ulice Bavorovská, Netolice“
v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 95/2021
Rada města
a) schvaluje cenovou nabídku firmy Strabag, a. s., Kačírkova 982/4, 158 00
Praha 5 - Jinonice, na akci „Osazení obrub na křižovatce III/145“
v předloženém znění
b) schvaluje cenovou nabídku firmy Strabag, a. s., Kačírkova 982/4, 158 00
Praha 5 – Jinonice, na akci „Oprava poklopů a vpustí, Netolice“ v předloženém
znění
c) pověřuje starostu města podpisem objednávek.
Usnesení č. 96/2021
Rada města schvaluje cenovou nabídku firmy Jan Jeništa, xxxxx, xxxxx, IČO:
76415627, na zajištění autorského dozoru v rámci projektu „Cyklostezka Netolice –
Kratochvíle, etapa II a Cyklochodník Netolice – Kratochvíle, etapa III“, a to s četností
dle potřeby.
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