Usnesení č. 40
Ze zasedání zastupitelstva Města Černošín dne 14.12.2017
Zastupitelstvo města
I. bere na vědomí:
1. informaci o zajištění činností v rámci GDPR
II. schvaluje:
1. program
2. ověřovatele zápisu ve složení Jiří Marván, Václav Myška
3. volbu Ing. Vladimíra Krejči za člena školské komise při ZŠ Černošín, příspěvková
organizace, okres Tachov, na funkční období roku 2018 – 2020
4. smlouvu o dílo na realizaci díla „Černošín – oprava chodeb a vnitřního schodiště MÚ“
mezi Městem Černošín, jako objednatelem a BKV Stavební společností s.r.o., se sídlem
Přimdská 630, Bor, jako zhotovitelem, za cenu celkem 217.031,32 Kč vč. DPH
5. smlouvu o dílo na realizaci díla „Černošín – úprava prostor technické čety“ mezi Městem
Černošín jako objednatelem a BKV Stavební společností s.r.o., se sádlem Přimdská 630,
Bor, jako zhotovitelem, za cenu celkem 78.416,- Kč vč. DPH
6. dodatek č. 11 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu mezi Městem
Černošín, jako objednatelem a firmou Ekodepon s.r.o., se sídlem Lažany 36, Černošín,
jako zhotovitelem
7. cenu za svoz komunálního odpadu na rok 2018: roční bílá známka1x týdně 120 lt - 1.200,Kč, roční modrá známka 1x za 14 dní 120 lt - 900,-Kč, roční červená sezónní známka 120
lt - 1.200,- Kč, čtvrtletní bílá známka 1x týdně 120 lt - 600,- Kč, čtvrtletní modrá známka
1x za 14dní 120 lt - 500,-Kč, roční poplatek Třebel - 800,-Kč
8. cenu vodného a stočného na rok 2018 ve výši: vodné 33,- Kč bez DPH/m3, stočné 33,- Kč
bez DPH/m3
9. směrnici č. 1/2018 o používání prostředků ze sociálního fondu
10. odměny za rok 2017 členům výborů, kteří nejsou zastupiteli města ve výši 1.000,- Kč na
člena
11. schodkový rozpočet na rok 2018: příjmy tř. 1 - 4 ve výši 36,537.000,- Kč, výdaje tř. 5 a 6
ve výši 36,537.000,- Kč, splátky úvěru ve výši 300.000,-Kč. Rozdíl bude vyrovnán z
přebytku hospodaření roku 2017
12. střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 - 2021
13. předběžný souhlas s rozpočtovým opatřením, které řeší narovnání schváleného, resp.
upraveného rozpočtu se skutečným plněním roku 2017
14. navýšení rozpočtu pro ZŠ Černošín, příspěvkovou organizaci, okres Tachov, na rok 2017
o částku 63.163,- Kč
III. stanovuje:
1. měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněným zastupitelům v maximální výši dle nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
v platném znění, ve znění pozdějších předpisů, i v případě budoucí změny nařízení vlády č.
318/2017 Sb. Odměna místostarosty činí 8.000,- Kč

Miroslav Plincelner
starosta

Mgr. Dagmar Varousová
místostarostka

