Výpis usnesení z jednání Rady města Netolice č. 9/2021
konaného dne 10.03.2021 od 16:00 hodin
v malé zasedací místnosti MěÚ Netolice
Usnesení č. 61/2021
Rada města
a) schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci 8. výzvy Ministerstva práce a sociálních
věcí, program 013310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních
služeb 2016-2022, a to na projekt:
- „Pořízení komunikačního systému sestra-pacient pro Domov pro seniory Pohoda“
b) pověřuje starostu města podáním této žádosti, případně podpisem příkazní
smlouvy či zplnomocněním jiné osoby.
Usnesení č. 62/2021
Rada města
a) schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci 11. výzvy Ministerstva práce a sociálních
věcí, program 013310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních
služeb 2016-2022, a to na projekt:
- „Pořízení automobilu pro potřeby Domova pro seniory Pohoda“
b) pověřuje starostu města podáním této žádosti, případně podpisem příkazní
smlouvy či zplnomocněním jiné osoby.

Usnesení č. 63/2021
Rada města bere na vědomí oznámení o termínu zápisu do Mateřské školy Netolice.

Usnesení č. 64/2021
Rada města schvaluje uzavření Mateřské školy Netolice v době hlavních prázdnin, a
to od 19.07.2021 do 13.08.2021.
Usnesení č. 65/2021
Rada města
a) schvaluje předložený návrh rozdělení darů spolkům a organizacím. Rada města
rozhodla, že dary budou poskytnuty formou darovací smlouvy s tím, že u darů nad
5.000,- Kč bude požadováno podrobné vyúčtování daru
b) pověřuje starostu města podpisem darovacích smluv
c) pověřuje starostu města rozdělením mimořádných příspěvků, o které bude
požádáno po řádném termínu pro podání žádosti, a to do částky 10.000,- Kč.
Usnesení č. 66/2021
Rada města
a) schvaluje ekonomicky nejvýhodnější nabídku Jiřího Tinky, xxxxx, xxxxx, IČO:
15794300, v částce 20.000,- Kč bez DPH, na poskytování auditorských služeb
pro město Netolice pro rok 2020 v předloženém znění
b) schvaluje případného náhradníka – firmu HZ Plzeň spol. s. r. o., Nepomucká
10, 326 00 Plzeň, IČO: 45353417
c) pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy či objednávky.
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