Usnesení č. 25
ze zasedání zastupitelstva Města Černošín dne 29.9.2016
Zastupitelstvo města:
I. bere na vědomí:
1. zpráva finančního výboru
II. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu ve složení Ing. Vladimír Krejča, Jiří Marván
2. program
3. revokaci usnesení ZM č. 12/I/4 a č. 12/I/5 ze dne 24.9.2015 týkající se prodeje pozemku
p.č. 800/30
4. prodej p.p.č. 800/30 o výměře 924 m2 v k.ú. Černošín za kupní cenu celkem 344.510,- Kč
5. kupní smlouvu na prodej p.p.č. 800/30 o výměře 924 m2 v k.ú. Černošín
6. prodej p.p.č. 800/39 o výměře 940 m2 v k.ú. Černošín za kupní cenu celkem 349.350,- Kč
7. kupní smlouvu na prodej p.p.č. 800/39 o výměře 920 m2 v k.ú. Černošín
8. smlouvu o dílo na akci „Oprava hráze a protipovodňové úpravy“ mezi Městem Černošín, jako
objednatelem a s.r.o. Stavgips Plzeň, Libušínská 60, jako zhotovitelem za cenu díla celkem
103.422,66 Kč vč. DPH
9. žádost o navýšení příspěvku ZŠ Černošín k proplacení částky ve výši 73.950,- Kč za projektovou
dokumentaci a energetický posudek na připravovanou akci „Rekonstrukce otopné soustavy a
zdroje tepla v čp. 5 v Černošíně
10. nákup vánoční výzdoby – pořízení světlených prvků vánoční výzdoby za cenu do 200.000,- Kč
11. záměr výstavby rozhledny na Vlčí hoře
12. záměr výstavby účelové komunikace na skládku v Černošíně
13. rozpočtové opatření č. 9/16
14. pořízení nových informačních tabulí a mobiliáře k umístění u pomníku padlým v 1. světové válce
vč. zadání zpracování doprovodných textů a uspořádání pietní akce v roce 2017 s doprovodným
programem a to za cenu do 60.000,- Kč
III. neschvaluje:
1. žádost o dovybavení Motorestu Vlčák o systém EET
IV. rozhoduje:
ZM rozhoduje o námitce Ing. Pavla Filipčíka k zápisu ze zasedání ZM Černošín č. 24 ze dne25.8.2016
s tím, že námitka je odůvodněná a zápis bude doplněn o konstatování, že výběrová komise podala
zdůvodnění během diskuse
V. ukládá:
1. starostovi města upozornit ve Zpravodaji na skutečnost, že se jedná o nelegální motokros,
který je postižitelný dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody pokutou u fyzické osoby
až do výše 10 tis. Kč
2. starostovi města vypracovat protihlukovou vyhlášku ve správním obvodu města Černošín
VI. pověřuje:
1. výbor pro životní prostředí a cestovní ruch k zajištění pronájmu ledové plochy na zimním
stadionu v Tachově za účelem pořádání volného bruslení pro občany města na období
podzim 2016 a jaro 2017 za předpokládanou výdaje ve výši 30.000,- Kč
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