ROČNÍK XXX

číslo 9

září 2021

18 Kč

XIV. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI PROTIVÍNSKÉ
Poslední srpnovou sobotu se naše protivínské náměstí tradičně zaplnilo u příležitosti oslavy léta spojené s našimi slavnostmi.
I přes omezený program jsme si velmi užili
vystupující umělce, kterým vévodil Marek
Ztracený, a jemuž zdárně sekundoval Pokáč. Závěrem proběhla ohnivá show, která

letošní slavnosti ukončila. Věřím, že příští
slavnosti budou probíhat už v takovém duchu, jak jsme všichni zvyklí, a vrátíme se
do původního programového spektra.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

RADA MĚSTA ZASEDALA
VYBRÁNO Z USNESENÍ RM 8. 9. 2021
– souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene
za účelem umístění distribuční soustavy – STL plynovod za účelem jejího provozování, jehož obsahem
je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat
distribuční soustavu, též provádět úpravy za účelem
její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení
její výkonnosti, včetně jejího odstranění, to vše
v pozemcích parc. č. 100/46 a 2679 v kú Protivín
za jednorázovou náhradu ve výši 23.300,- Kč + DPH,
když smlouva, GP a návrh na vklad do KN budou
na náklady oprávněného
– schvaluje
Smlouvu o výpůjčce Intenzimetru DC-3A-72 a Intenzimetru DC-3B-72 mezi ČR – Hasičský záchranný
sbor Jihočeského kraje, Pražská 2666/52b, České
Budějovice a městem Protivín
a pověřuje
starostu města jejím podpisem
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POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ PROTIVÍN

– bere na vědomí
předložené doplnění financování ZŠ Protivín v období
08 – 12/2021
a doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení navýšení příspěvku
ZŠ Protivín pro rok 2021 dle předloženého doplnění,
resp. rozpisu nákladů souvisejících s probíhající
rekonstrukcí základní školy
– bere na vědomí
výsledky výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky „Protivín – Obnova vodovodu a kanalizace
a rekonstrukce ulice Oborská“, zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
akceptuje
nabídku předloženou stavební firmou HUKO s.r.o.,
Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, s nabídkovou cenou 8.923.670,69 Kč bez DPH
a pověřuje
starostu města podpisem předmětné smlouvy o dílo

Plynová kotelna v areálu
OS Technické služby

Dovoluji si Vás srdečně pozvat na den
otevřených dveří v naší nově zrekonstruované základní škole, kde budou
v sobotu dne 2. 10. 2021 od 10:00 hod.
do 13:00 hod. probíhat komentované
prohlídky. Těším se nejen na všechny

bývalé žáky a učitele, kteří by chtěli zavzpomínat na své mládí, ale i na všechny
občany z Protivína a okolí.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

V měsíci září bude dokončena oprava
a modernizace poslední plynové kotelny
v prostoru technických služeb, kde jsme
vyměnili kotle, rozvody topných armatur
a stavebně opravili prostor samotné kotelny. Dále jsme provedli výměnu topného
kanálu v ul. B. Němcové, který nám vyřeší
bezproblémový rozvod tepla a teplé vody
v této lokalitě.
Jaromír Hlaváč,
starosta města

