Výpis usnesení z jednání Rady města Netolice č. 16/2021
konaného dne 26.05.2021 od 15:00 hodin
v malé zasedací místnosti MěÚ Netolice
Usnesení č. 100/2021
Rada města
a) rozhodla o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výměna oken
v havarijním stavu vnější obvodové části radnice Netolice, Mírové náměstí č. p.
208“ z důvodu nepodání žádné nabídky a pověřuje starostu města
vyhotovením a podpisem rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení
b) pověřuje STAVEBNÍ PORADNU, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České
Budějovice, IČO: 62508822, jako zástupce zadavatele, informováním
dotčených firem o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky.
Usnesení č. 101/2021
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o spolupráci v rámci projektu
„Se sousedy II“, s Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Českých Budějovicích,
Klavíkova 1570/7, 370 04 České Budějovice a pověřuje starostu města podpisem
tohoto dodatku.
Usnesení č. 102/2021
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města
s Ing. Jiřím Tinkou, xxxxx, xxxxx, IČO: 15794300, v předloženém znění a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 103/2021
Rada města schvaluje prominutí nájmu Gabriele Peškové, xxxxx, xxxxx, IČO:
14493497, a to za období od 01.01.2021 do 09.05.2021. Za účelem plnění usnesení
ukládá Technickým službám města Netolice, spol. s r. o. provést patřičné změny
v účetnictví.
Usnesení č. 104/2021
Rada města schvaluje prominutí nájmu Agatě Řepové, xxxxx, xxxxx, IČO: 41895380,
a to za období od 03.12.2020 do 31.03.2021. Za účelem plnění usnesení ukládá
ekonomce provést patřičné změny v účetnictví.
Usnesení č. 105/2021
Rada města schvaluje Emilii Novákové, xxxxx, xxxxx, IČO: 41937554, povolení úprav
nebytového prostoru kadeřnictví v budově Domova pro seniory Pohoda dle
předložené žádosti.

1
Xxxxx xxxxx Osobní údaj byl v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, v platném znění, anonymizován. Tento je v souladu s § 16 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
přístupný k nahlédnutí na Městském úřadě Netolice.

Usnesení č. 106/2021
Rada města
a) schvaluje předloženou cenovou nabídku firmy Baza Graphic, Miroslav Mikeš,
xxxxx, xxxxx, IČO: 45041849, na kompletní zpracování Netolického
zpravodaje, a to na období 01.06.2021 – 31.12.2022
b) pověřuje starostu města podpisem objednávky případně smlouvy.
Usnesení č. 107/2021
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Netolice a Mysliveckým
spolkem Netolice na sečení břehů Bezdrevského potoka v k. ú. Netolice v roce 2021 a
pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 108/2021
Rada města
a) bere na vědomí předložené informace o příjmech a výdajích za shromažďování,
sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2020
b) bere na vědomí informace o množství směsných komunálních odpadů
vyprodukovaných v I. čtvrtletí 2021.

Usnesení č. 109/2021
Rada města schvaluje doplnění kontejnerů na tříděné odpady a pověřuje starostu
města podpisem Smlouvy o zápůjčce po dodání kontejnerů od společnosti EKO-KOM,
a. s. Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČO: 25134701.
Usnesení č. 110/2021
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města Netolice schválení poskytnutí
finanční podpory (formou dotace či půjčky) občanům města na výměnu spalovacího
zařízení, které nesplňuje 3. třídu dle ČSN EN 303-5.

Usnesení č. 111/2021
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města Netolice schválení poskytnutí
finanční podpory (formou dotace či půjčky) občanům města na instalaci akumulační
nádrže ke spalovacímu zařízení nad rámec pokynů výrobce.

Usnesení č. 112/2021
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Netolice schválení osvětové činnosti
zaměřené na zvýšení povědomí o možnostech čerpání finanční podpory z národních
zdrojů a na zvýšení informací o správném provozování spalovacích zdrojů na pevná
paliva.
Usnesení č. 113/2021
Rada města
a) schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro
budovu - Mateřská škola Netolice, Bavorovská 523, 384 11 Netolice, se
společností ČEVAK a. s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy
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b) schvaluje v souvislosti s bodem a) tohoto usnesení uzavření Dohody
o přistoupení k platbám vodného a stočného a pověřuje starostu města
podpisem dohody.
Usnesení č. 114/2021
Rada města
a) schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro
budovu - Dům dětí a mládeže Netolice, Tyršova 547, 384 11 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 uzavření Dohody
o přistoupení k platbám vodného a stočného a pověřuje starostu města
podpisem dohody.
Usnesení č. 115/2021
Rada města
a) schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro
budovu - Základní umělecká škola Netolice, Bavorovská 456, 384 11 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 uzavření Dohody
o přistoupení k platbám vodného a stočného a pověřuje starostu města
podpisem dohody.
Usnesení č. 116/2021
Rada města
a) schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro
budovu - Sportovní hala Netolice, Autocamp Podroužek – TJ Netolice a. s.,
Tyršova 226, 384 11 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 uzavření Dohody
o přistoupení k platbám vodného a stočného a pověřuje starostu města
podpisem dohody.
Usnesení č. 117/2021
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. KN 911/14 o výměře
74 m2 a 911/17 o výměře 49 m2 (dle GP1611-138/2019) v obci a k. ú. Netolice, za
minimální cenu 400,- 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. 118/2021
Rada města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 380 o výměře 20
m2 v obci a k. ú. Netolice, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, v jehož vlastnictví je stavba
garáže na tomto pozemku, za minimální cenu 1.000,- Kč/m2 plus DPH a náklady
spojené s prodejem. Za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit zveřejnění
záměru prodeje a postoupení zastupitelstvu města.
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Usnesení č. 119/2021
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. KN 803 v obci
a k. ú. Netolice, o výměře 270 m2, u domu Petrův Dvůr č. p. 2, za minimální nájemné
ve výši 108,- Kč/rok. Za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP zajistit zveřejnění
záměru pronájmu.
Usnesení č. 120/2021
Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 2 (1+2) Petrův Dvůr 1,
o rozloze 95,2 m2, za měsíční nájemné ve výši 3.907,- Kč plus zálohy na služby a kauci
ve výši jednoho měsíčního nájemného. Za účelem plnění usnesení ukládá odboru HŽP
zajistit zveřejnění záměru pronájmu.
Usnesení č. 121/2021
Rada města schvaluje návrh na uzavření Dodatku č. 8 k Pojistné smlouvě
č. 8057579919 o pojištění majetku se společností ČSOB Pojišťovna a. s., Masarykovo
náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, jehož předmětem je pojištění
tartanového oválu ve sportovním areálu Netolice. Za účelem plnění usnesení ukládá
odboru HŽP zajistit uzavření dodatku a pověřuje starostu města jeho podpisem.
Usnesení č. 122/2021
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o využití vodohospodářského
majetku města Netolice a o úpravě minimálního nájemného, se společností ČEVAK
a. s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice. Předmětná dohoda se ukončuje ke
dni 30.06.2021. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
Usnesení č. 123/2021
Rada města
a) schvaluje vyhlášení výběrového řízení v rámci akce „Výměna kotlů MŠ, Tyršova
538, Netolice“
b) schvaluje zadávací podmínky výběrového řízení na akci „Výměna kotlů MŠ,
Tyršova 538, Netolice“ a pověřuje starostu města případnými úpravami
zadávacích podmínek
c) schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi – členové rady města
d) schvaluje oslovení těchto firem: Termoinstalace s. r. o., U Poráků 511, 381 01
Český Krumlov, IČO: 26096391; RMS Technik s. r. o., Nemanická 1266, 370 10
České Budějovice, IČO: 09020055; Plynoinstalace s. r. o., Stará cesta 10,
373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic, IČO: 48202495; Stavoplast KL spol.
s r. o., Stachy 266, 384 73 Stachy, IČO: 40740056; Jindřich Parus, voda-plyntopení spol. s r. o., Ostrov 38, 383 01 Prachatice, IČO: 41879236 a ODYS
s. r. o., Nebahovská 1200, 383 01 Prachatice, IČO: 15771156
e) pověřuje starostu města zajištěním stavebně technického dozoru investora a
podpisem příkazní smlouvy.
Usnesení č. 124/2021
Rada města schvaluje vydání souhlasu vlastníka nemovitosti (pozemku) pro užívání
veřejného prostranství pro uživatele: xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, dle předložené
žádosti.
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Usnesení č. 125/2021
Rada města
a) schvaluje vyhlášení zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na
poskytovatele překlenovacího úvěru na akci „Rekonstrukce budovy hasičárny,
Obecní 174, Netolice“. Součástí bude návrh základních podmínek překlenovacího
úvěru, který bude předložen na nejbližším jednání zastupitelstva města ke
schválení
b) pověřuje starostu města podpisem příkazní smlouvy.
Usnesení č. 126/2021
Rada města schvaluje poskytnutí příspěvku Základní škole Netolice, Bavorovská 306,
384 11 Netolice, na zakoupení uvítacích balíčků pro žáky 1. tříd školního roku
2021/2022 v hodnotě 300,- Kč/žák.
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