SOUBOR USNESENÍ
ze 132. jednání Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.07.2022
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu jednání RM
DPS - oprava bytu pro invalidy – výběr zhotovitele
Kancelář radnice – výběr zhotovitele
Nebytový prostor Tyršova 4 – výběr zhotovitele
Souhlas se zateplením fasády, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemku p.č. 4185/1
6. Souhlas s objízdnou trasou
7. Návrh na rozšíření počtu a doplnění členů Sociální a bytové komise města
8. Výkazy města k 30.06.2022
9. Diskuse
10. Závěr
Bod 1 programu
Schválení programu jednání RM
Usnesení č. 1/132/R/2022
Rada města:
I.
schvaluje předložený program jednání
Usnesení č. 1/132/R/2022 bylo přijato.
Bod 2 programu
DPS - oprava bytu pro invalidy – výběr zhotovitele
Usnesení RM č. 2/132/R/2022
Rada města
I. posoudila nabídky vč. doplňujících nabídek kapacitně volných firem na realizaci „DPS - oprava
bytu pro invalidy - Lomnice nad Lužnicí“
II. vybrala jako vítěznou nabídku na základě nejnižší nabídnuté ceny firmu:
ODAST, s.r.o., IČ: 45022704
III. ukládá stavebnímu úseku informovat vybranou firmu a zajistit přípravu smluvního vztahu
IV. úkol: Ing. arch. A. Nehoda
Usnesení č. 2/132/R/2022 bylo přijato.
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Bod 3 programu
Kancelář radnice – výběr zhotovitele
Usnesení RM č. 3/132/R/2022
Rada města
I. posoudila nabídky vč. doplňujících nabídek kapacitně volných firem na realizaci „Kancelář
radnice - Lomnice nad Lužnicí“
II. vybrala jako vítěznou nabídku na základě nejnižší nabídnuté ceny firmu:
VIDOX s.r.o., IČ: 25160168
III. ukládá stavebnímu úseku informovat vybranou firmu a zajistit přípravu smluvního vztahu
IV. úkol: Ing. arch. A. Nehoda
Usnesení č. 3/132/R/2022 bylo přijato.
Bod 4 programu
Nebytový prostor Tyršova 4 – výběr zhotovitele
Usnesení RM č. 4/132/R/2022
Rada města
I.

posoudila nabídky vč. doplňujících nabídek kapacitně volných firem na realizaci „Nebytový
prostor Tyršova 4 - Lomnice nad Lužnicí“
vybrala jako vítěznou nabídku na základě nejnižší nabídnuté ceny firmu:
ODAST, s.r.o., IČ: 45022704
ukládá stavebnímu úseku informovat vybranou firmu a zajistit přípravu smluvního vztahu
úkol: Ing. arch. A. Nehoda

II.
III.
IV.

Usnesení č. 4/132/R/2022 bylo přijato.
Bod 5 programu
Souhlas se zateplením fasády, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemku p.č. 4185/1
Usnesení RM č. 5/132/R/2022
Rada města:

I.

II.
III.

IV.
V.
VI.

projednala žádost o souhlas se zateplením fasády domu čp. 363, na pč. 199/1, k.ú. Lomnice
nad Lužnicí
souhlasí se zateplením fasády domu čp. 363 dle bodu I
navrhuje uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“, mezi
žadatelem, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a městem Lomnice nad
Lužnicí, vlastníkem pozemku pč. 4185/1, k.ú. Lomnice nad Lužnicí, jako povinným
z věcného břemene. Právo budoucího věcného břemene bude zřízeno jako časově
neomezené za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč
pověřuje starostu podpisem smlouvy
ukládá administraci smlouvy a informovat žadatele
úkol: Ing. Z. Švecová

Usnesení č. 5/132/R/2022 bylo přijato.
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Bod 6 programu
Souhlas s objízdnou trasou
Usnesení RM č. 6/132/R/2022
Rada města:

I. seznámila se a projednala návrh vedení objízdné trasy přes Lomnici nad Lužnicí ve dnech 08.20.08.2022 z důvodu úplné uzavírky silnice II/148
II. souhlasí s vedením objízdné trasy dle bodu I.
III. úkol: starosta

Usnesení č. 6/132/R/2022 bylo přijato.
Bod 7 programu
Návrh na rozšíření počtu a doplnění členů Sociální a bytové komise města
Usnesení RM č. 7/132/R/2022
Rada města:
I.
projednala Návrh na doplnění členů Sociální a bytové komise
II.
souhlasí s návrhem, aby paní Romana Chýnová a Mgr. Petra Brychtová byly členkami
Sociální a bytové komise
III.
ukládá informovat členy Sociální a bytové komise o změně a svolat další zasedání komise
dle plánu
IV.
úkol: předseda Sociální a bytové komise
Usnesení č. 7/132/R/2022 bylo přijato.
Bod 8 programu
Výkazy města k 30.06.2022
Usnesení RM č. 8/132/R/2022
Rada města
I.
projednala výkazy Fin 2-12 M, Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2022
II.
bere na vědomí výkazy Fin 2-12 M, Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2022
III.
ukládá rozeslat podklad členům ZM
IV.
úkol: Ing. R. Visčurová
Usnesení č. 8/132/R/2022 bylo přijato.
Bod 9 programu
Diskuse
Bod 10 programu
Závěr
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