MĚSTO BEZDRUŽICE
ČSA 196, 349 53 BEZDRUŽICE

PŘIJATÁ USNESENÍ
Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BEZDRUŽICE ZE DNE 31. 7. 2017
 A. Rada města bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení.
2. Informace o dalším postupu při řešení problémů vzniklých po auditu projektu „Rekonstrukce
místních komunikací v centrální části města“.
3. Informace o přípravě podání žádosti o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova 2017,
podprogram DT6: Podpora obnovy sportovní infrastruktury na rekonstrukci a modernizaci
tělocvičny ZŠ Bezdružice.
4. Znění Inspekční zprávy čj. ČŠIP-483/17-P o inspekční činnosti provedené v Základní škole,
Mateřská škole a Základní umělecká škole Bezdružice, příspěvková organizace v termínu
24. 5. − 29. 5. 2017.
5. Znění protokolu o kontrole čj. ČŠIP-484/17-P provedené v Základní škole, Mateřská škole
a Základní umělecká škole Bezdružice, příspěvková organizace v termínu 24. 5. − 29. 5. 2017.
Kontrola se týkala školního roku 2015/2016 a školního roku 2016/2017 do termínu kontroly.
6. Informace o přípravě podání žádosti o neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí v roce 2017.
7. Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1
o poskytnutí dotace k projektu „Zábava nejen pro – náctileté“ ve výši 366 844 Kč.
 B. Rada města ukládá:
1. Ředitelce Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy Bezdružice, příspěvková
organizace Mgr. Evě Kalistové informovat písemně v termínu do 31. 8. 2017 zřizovatele
o odstranění nedostatků a přijetí adekvátních opatření k prevenci nedostatků v kontrolních
zjištěních uvedených v protokolu o kontrole čj. ČŠIP-484/17-P.
 C. Rada města schvaluje:
1. Program jednání.
2. Revokaci usnesení č. 65/C2/2017.
3. Smlouvu o dílo č. 009/8/1/087 D, Smlouvu o dílo č. 009/81/1086 D, Smlouvu o dílo
č. 009/8/1/088 D v celkové výši 83 490 Kč s DPH, vypracovanou dodavatelskou firmou
Techem, spol. s. r. o., se sídlem Služeb 5, 108 00 Praha 10 na výměnu indikátorů tepla
v bytových domech v ul. Na Sídlišti čp. 245, 247, 248, 260 a 261.
4. Záměr pachtu pozemku p. č. 1007/1 o výměře 928 m2, druh pozemku zahrada v katastrálním
území Zhořec u Bezdružic na dobu neurčitou za roční pachtovné 1 Kč/m2.
5. Záměr pachtu části pozemku p. č. 46/5 o výměře cca 738 m2, druh pozemku zahrada
v katastrálním území Bezdružice na dobu neurčitou za roční pachtovné 1 Kč/m2.
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6. Záměr pronájmu části pozemků st. č. 39/1 o výměře cca 6,5 m2, druh pozemku zastavěná
plocha a nádvoří a p. p. č. 1483/1 o výměře cca 5,5 m2, druh pozemku ostatní plocha
v katastrálním území Bezdružice na dobu neurčitou za roční nájem 100 Kč.
7. Smlouvu o předprodeji časových razítek k využití v rámci MUNIS ERMS lic. číslo 01683
uzavřenou se společností Triada spol. s r. o., U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9.
8. Nabídku na upgrade programu MISYS na verzi 13 za cenu 24 300 Kč bez DPH.
9. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 31412017 uzavřenou s Plzeňským krajem, Škroupova
1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň na financování potřeb JSDHO Bezdružice ve výši
38 000 Kč.
10. Příkazní smlouvu se společností DOMOZA projekt s. r. o., Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň
na zajištění monitoringu projektu „Doplňkové výsadby a ošetření stromů v Bezdružicích“
za cenu 6 000 Kč bez DPH.

…………………………………..
Mgr. Jan Soulek
starosta

……………………………
Lumír Kadlec
místostarosta
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