Usnesení č. 20
ze zasedání zastupitelstva Města Černošín dne 28.4.2016
Zastupitelstvo města:
I. bere na vědomí:
1. rezignaci p. Josefa Slámy na člena zastupitelstva města k 8.4.2016
2. slib nového zastupitele p. Lukáše Vávry
3. přidělené dotace - AZ Pytlov – z programu PSOV PK 2016 ve výši 230.000,- Kč,
Černošín, kostel sv. Jiří, opěrná zeď – z podpory PK ve výši 200.000,- Kč, Obnova MK –
Krásné Údolí, Lipová, Palackého – z MMR ČR ve výši 1,000.000,- Kč
II. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu ve složení Jiří Marván, Václav Myška
2. program
3. záměr prodeje části p.p.č. 1260/2 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Černošín
4. záměr prodeje části st.p.č. 244 o výměře cca 150 m2 a části p.p.č. 1404/4 o výměře
cca 50 m2 v k.ú. Černošín
5. záměr prodeje části st.p.č. 99 o výměře cca 44 m2 v k.ú. Lažany
6. prodej p.p.č. 5259 o výměře 90 m2, p.p.č. 5258/2 o výměře 215 m2 a p.p.č. 9/10 o
výměře 457 m2, vše v k.ú. Třebel za cenu celkem 38.100,- Kč
7. kupní smlouvu na prodej p.p.č. 5259 o výměře 90 m2, p.p.č. 5258/2 o výměře 215 m2
a p.p.č. 9/10 o výměře 457 m2, vše v k.ú. Třebel
8. dodatek ke smlouvě č. 01915 mezi Městem Černošín, jako objednatelem a s.r.o. IK Plzeň,
Kozinova 122, Domažlice, jako zhotovitelem na dopracování požadovaných změn
v projektu zakázky „Černošín – Svojšínská 2. část“ v celkové výši 54.658,12 Kč vč. DPH
9. realizaci akce „Stavební úpravy odstavené plochy“ (naproti DPS v Černošíně)
10. výběrovou komisi na akci „Vodárna a vodovod Třebel“ ve složení: Jaromír Vlášek,
Zdeněk Nedvěd, Vladimír Krejča, Miroslav Klepsa, Václav Myška
11. rozpočtové opatření č. 4/2016
III. neschvaluje:
1. záměr prodeje p.p.č. 15 o výměře cca 270 m2 v k.ú. Záhoří
IV. pověřuje:
pověřuje starostu podpisem příslušných smluv k přiděleným dotacím

Miroslav Plincelner
starosta

Mgr. Dagmar Varousová
místostarostka

