Usnesení č. 22
ze zasedání zastupitelstva Města Černošín dne 30.6.2016
Zastupitelstvo města:
I. bere na vědomí:
1. rezignaci p. Václava Myšky na funkci předsedy kontrolního výboru
2. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Černošín za rok 2015
II. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu ve složení Jiří Varous, Mgr. Dagmar Varousová
2. program
3. volbu předsedy kontrolního výboru: p. Lukáš Vávra
4. prodej p.p.č. 1260/29 o výměře 609 m2 v k.ú. Černošín za cenu celkem 30.450,- Kč
5. kupní smlouvu na prodej pozemku p.p.č. 1260/29 o výměře 609 m2 v k.ú. Černošín
6. odložení bodu č. 9 na příští jednání
7. žádost o zpětvzetí žádosti o koupi p.p.č. 800/39 v k.ú. Černošín, schválenou na ZM dne
24.9.2015 usnesením č. 12/I/6
8. schvaluje revokaci usnesení č. 12/I/6 a 12/I/7 ze dne 24.9.2015 (prodej pozemku dle bodu
7 a kupní smlouvu)
9. dodatek č. 1 ke smlouvě č. Z_S14_12_81200501149 o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie mezi Městem Černošín,
jako zákazníkem a a.s. ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, Děčín, jako PDS
10. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Udržovací práce na MVN p.p.č. 24 v k.ú.
Ostrovce mezi Městem Černošín, jako objednatelem a s.r.o. STAVGIPS Plzeň, Libušínská
60, jako dodavatelem za cenu dodatku celkem 50.820,- Kč vč. DPH
11. žádost Základní školy Černošín, okres Tachov, příspěvkové organizace o udělení výjimky
z nejnižšího počtu žáků pro školní rok 2016/2017
12. nákup herních prvků na rozšíření Šontálského parku v Krásném Údolí za cenu celkem
80.265,- Kč vč. DPH
13. celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2015 včetně zprávy auditora o
výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Černošín za rok 2015 bez výhrad
14. účetní závěrku města Černošín, IČO 00259772, sestavenou k 31.12.2015
15. rozpočtové opatření č. 6/2016
III. neschvaluje:
1. předložený koncept zápisu do kroniky za rok 2015
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