Výpis usnesení z jednání Rady města Netolice č. 11/2021
konaného dne 24.03.2021 od 15:00 hodin
v malé zasedací místnosti MěÚ Netolice
Usnesení č. 70/2021
Rada města
a) schvaluje Smlouvu o podmínkách výkonu práce/funkce ředitele Domova pro
seniory Pohoda v předloženém znění a stanovuje plat ředitelky Domova pro
seniory Pohoda – Mgr. Bc. Andrey Tajanovské, DiS. – od 01.04.2021
v předloženém znění (dle přílohy), a to vše v souladu s usnesením rady města
č. 36/2021 ze dne 15.02.2021, ve kterém rada města schválila návrh výběrové
komise a dnem 01.04.2021 jmenovala na základě výběrového řízení Mgr. Bc.
Andreu Tajanovskou, DiS. do funkce ředitelky Domova pro seniory Pohoda, se
sídlem Budějovická 159, 384 11 Netolice, IČO: 70947571 a pověřila starostu
města vyhotovením jmenovacího dekretu zřizovatele
b) pověřuje starostu města podpisem výše uvedené Smlouvy o podmínkách
výkonu práce/funkce ředitele Domova pro seniory Pohoda a vyhotovením
platového výměru.
Usnesení č. 71/2021
Rada města
a) schvaluje v souladu s usnesením rady města č. 68/2021 ze dne 18.03.2021
zadávací podmínky výběrového řízení na akci „ZŠ Netolice – Bavorovská ulice
– Stavební úpravy“ 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) pověřuje starostu města zajištěním realizace výše uvedeného a podpisem
příkazní smlouvy.

Usnesení č. 72/2021
Rada města pověřuje vedení Domova pro seniory Pohoda provedením kompletního
finančního auditu jednotlivých položek roční účetní závěrky za rok 2020 a
předložením souhrnné zprávy nejpozději do 30.04.2021.
Usnesení č. 73/2021
Rada města
a) schvaluje roční účetní závěrku Základní umělecké školy Netolice za rok 2020 a
záporný výsledek hospodaření ve výši -32.696,86 Kč, který bude pokryt
z rezervního fondu organizace
b) ukládá řediteli Základní umělecké školy Netolice přijmout příslušná opatření
týkající se postupu při administraci úprav rozpočtu od Krajského úřadu
Jihočeského kraje.
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Usnesení č. 74/2021
Rada města schvaluje odpisový plán hmotného majetku Domova pro seniory Pohoda
pro rok 2021 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 75/2021
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 2982/13
o výměře 32 m2, v obci a k. ú. Netolice, za minimální cenu 150,- Kč/m2 plus DPH a
náklady spojené s prodejem. Za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit
zveřejnění záměru a postoupení zastupitelstvu města.
Usnesení č. 76/2021
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 2982/15
o výměře 135 m2, v obci a k. ú. Netolice, za minimální cenu 150,- Kč/m2 plus DPH a
náklady spojené s prodejem. Za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit
zveřejnění záměru a postoupení zastupitelstvu města.
Usnesení č. 77/2021
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. KN 2982/67
o výměře 158 m2, p. č. KN 2982/23 o výměře 140 m2 a p. č. KN 2982/70 o výměře 12
m2 (dle GP 1636–108/2020) v obci a k. ú. Netolice, za minimální cenu 150,- Kč/m2
plus DPH a náklady spojené s prodejem. Za účelem plnění usnesení ukládá odboru
HŽP zajistit zveřejnění záměru a postoupení zastupitelstvu města.
Usnesení č. 78/2021
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 2983/10
o výměře 4 m2, v obci a k. ú. Netolice, za minimální cenu 150,- Kč/m2 plus DPH a
náklady spojené s prodejem. Za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit
zveřejnění záměru a postoupení zastupitelstvu města.
Usnesení č. 79/2021
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. KN 2982/42
o výměře 127 m2 a 2982/40 o výměře 20 m2 v obci a k. ú. Netolice, za minimální cenu
150,- Kč/m2 plus DPH a náklady spojené s prodejem. Za účelem plnění usnesení
ukládá odboru HŽP zajistit zveřejnění záměru a postoupení zastupitelstvu města.
Usnesení č. 80/2021
V návaznosti na usnesení rady města č. 256/2020 a 257/2020 ze dne 17.12.2020
schvaluje rada města prodloužení termínu provedení fyzické kontroly u
veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací města Netolice a Technických
služeb města Netolice, spol. s r. o., a to do 31.05.2021.

Usnesení č. 81/2021
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení a provozu informační platformy
Smart INFO s firmou Galileo Corporation s. r. o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
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Usnesení č. 82/2021
Rada města schvaluje pořízení antigenních testů ze slin do částky 20.000,- Kč a
pověřuje starostu města případným zajištěním objednávky dle aktuální situace.
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