USNESENÍ
z 35./1 schůze Rady města Český Těšín konané dne 25. 2. 2021
upravené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR)
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
___________________________________________________________________________
2081/35./1/RM
25.2.2021
(ST)

Program 35./1 schůze Rady města Český Těšín konané dne 25. 2. 2021
Rada města Český Těšín
schvaluje

program 35./1 schůze Rady města Český Těšín konané dne 25. 2. 2021
dle předloženého návrhu
___________________________________________________________________________
2082/35./1/RM
25.2.2021
(FO)

Projekt „Terénní a sadovnické úpravy kolem cyklostezky na ul. Lípové
a Sokolovské v Českém Těšíně“
Rada města Český Těšín
schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů
a) záměr předložit projekt „Terénní a sadovnické úpravy kolem cyklostezky
na ul. Lípové a Sokolovské v Českém Těšíně“ formou žádosti o dotaci
do grantového řízení nadace ČEZ s názvem Stromy

b) závazek města financovat projekt s názvem „Terénní a sadovnické úpravy
kolem cyklostezky na ul. Lípové a Sokolovské v Českém Těšíně“
v celkové výši 303 388 Kč, přičemž z prostředků nadace ČEZ je možné
získat nadační příspěvek v maximální výši 150 tis. Kč, zajistit jeho
průběžné profinancování v průběhu realizace projektu a úhradu 100 %
nezpůsobilých výdajů projektu v případě, kdy projekt bude vybrán
k poskytnutí dotace
___________________________________________________________________________
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2083/35./1/RM
25.2.2021
(ŠaK)

Žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Český
Těšín Hrabina, příspěvková organizace o schválení zahájení přípravy
projektu „Zájmové vzdělávání žáků ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina,
p.o.“
Rada města Český Těšín
bere na vědomí

podání žádosti příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola Český
Těšín Hrabina, příspěvková organizace, Ostravská 1710, 737 01 Český Těšín,
IČO: 72545933 poskytovateli dotace Moravskoslezský kraj, 28. října 117,
702 18 Ostrava, o neinvestiční dotaci na projekt „Zájmové vzdělávání žáků ZŠ
a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o.“, bez spoluúčasti příjemce a zřizovatele
___________________________________________________________________________
2084/35./1/RM
25.2.2021
(ŠaK)

Výběr dodavatele zakázky malého rozsahu „Dodávka malotraktoru
s příslušenstvím“, jejichž zadavatelem je příspěvková organizace
„Správa účelových zařízení, příspěvková organizace“
Rada města Český Těšín
v souladu s Organizační směrnicí č. 4/2019, Zásady pro zadávání veřejných
zakázek, jejichž zadavatelem je město Český Těšín a příspěvkové
organizace jím zřízené, v platném znění
schvaluje
Správě účelových zařízení, příspěvkové organizaci, Svojsíkova 833, 737 01
Český Těšín, IČO: 75107040
1. výběr dodavatele zakázky malého rozsahu: „Dodávka malotraktoru
s příslušenstvím“, firmu MITRENGA a.s., Křivánky 745/18, 642 00
Brno – Bosonohy, IČO: 26234599, s nabídkovou cenou 1 543 234,- Kč
včetně DPH

2. uzavření „Kupní smlouvy“ s firmou MITRENGA a.s., Křivánky
745/18, 642 00 Brno – Bosonohy, IČO: 26234599, na zajištění zakázky
malého rozsahu „Dodávka malotraktoru s příslušenstvím“,
s nabídkovou cenou 1 543 234,- Kč včetně DPH
___________________________________________________________________________
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2085/35./1/RM
25.2.2021
(MAJ)

Souhlas se stavebním záměrem a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – služebnosti sjezdu na pozemku parc.č. 1551/1, k.ú.
Mosty u Českého Těšína v rámci stavby „Novostavba rodinného domu“
Rada města Český Těšín
1.

schvaluje

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, souhlas s navrhovaným stavebním záměrem sjezdu na pozemku
parc.č. 1551/1, k.ú. Mosty u Českého Těšína,
pro M. M. a Ľ. M., bytem Český Těšín, jako investory stavby,
dle předloženého situačního výkresu dokumentace
2.

schvaluje

dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, v návaznosti na bod 1. tohoto usnesení, uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti sjezdu
na pozemku parc.č. 1551/1, k.ú. Mosty u Českého Těšína, v rámci stavby
„Novostavba rodinného domu“
s investory stavby M. a Ľ. M., bytem Český Těšín
za jednorázovou úhradu dle Ceníku pro stanovení finančních úhrad
při nakládání s nemovitým majetkem města Český Těšín:
- ve výši Kč 20,--/m2 + DPH, min. 500,-- Kč + DPH – sjezd
za dodržení podmínek stanovených odborem místního hospodářství ze dne
18.2.2021, které budou přílohou smlouvy
___________________________________________________________________________

Mgr. Gabriela Hřebačková, v. r.
starostka města

Bc. Tomáš Pavelek, v. r.
místostarosta města
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