Usnesení č. 38
ze zasedání zastupitelstva Města Černošín dne 26.10.2017
Zastupitelstvo města:
I. bere na vědomí:
1. rezignaci pana Jaromíra Vláška na člena zastupitelstva města Černošín
2. slib nového zastupitele paní Lenky Albertové
3. možnost zapojení zastupitelů do připravovaného vzdělávacího programu s názvem „Zastupitel
v kurzu“
II. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu ve složení Jarmila Jungbauerová, Ing. Vladimír Krejča
2. program
3. prodej p.p.č. 800/29 o výměře 1125 m2 v k.ú. Černošín za cenu celkem ve výši 405.313,- Kč
4. kupní smlouvu na prodej p.p.č. 800/29 o výměře 1125 m2 v k.ú. Černošín
5. prodej p.p.č. 800/45 o výměře 1170 m2 v k.ú. Černošín za cenu celkem ve výši 418.925,- Kč
6. kupní smlouvu na prodej p.p.č. 800/45 o výměře 1170 m2 v k.ú. Černošín
7. prodej p.p.č. 5194/29 o výměře 302 m2, 5194/30 o výměře 510 m2, 111/22 o výměře 898 m2 a
111/23 o výměře 47 m2, vše v k.ú. Černošín firmě Lesy České republiky, za cenu celkem ve výši
102.733,- Kč
8. kupní smlouvu mezi Městem Černošín, jako prodávajícím a Lesy České republiky s.p., se sídlem
Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, jako kupujícím, na prodej p.p.č. 5194/29 o výměře 302 m2,
5194/30 o výměře 510 m2, 111/22 o výměře 898 m2 a 111/23 o výměře 47 m2, vše v k.ú.
Černošín
9. prodej p.p.č. 760/55 o výměře 181 m2 v k.ú. Černošín za cenu celkem ve výši 9.050,-Kč
10. kupní smlouvu na prodej p.p.č. 760/55 o výměře 181 m2
11. prodej p.p.č. 760/4 o výměře 73 m2 v k.ú. Černošín za cenu celkem ve výši 3.650,- Kč
12. kupní smlouvu na prodej p.p.č. 760/4 o výměře 73 m2 v k.ú. Černošín
13. pořadí uchazečů z výběru nejvhodnějšího dodavatele na akci: Demolice skladu CO Černošín jako
nejvýhodnější: 1. BKV Stavební společnost s.r.o., Přimdská 630, Bor IČO 14704641
14. smlouvu o dílo na akci ,,Demolice skladu CO Černošín“ mezi Městem Černošín, jako
objednatelem a firmou BKV Stavební společností s.r.o., Přimdská 630, Bor, jako zhotovitelem,
za cenu díla celkem 673.998,- Kč včetně DPH
15. záměr realizace zřízení hřiště pro seniory na p.p.č. 1373/6 v k.ú. Černošín
16. vypracování projektové dokumentace na částečnou rekonstrukci objektu Nákupního střediska
v Černošíně od Staving Atelieru Plzeň, za celkovou cenu 78.650,- Kč vč. DPH
17. vypracování projektové dokumentace na stavbu místní komunikace v Krásném Údolí od
U- PROJEKT DOS s.r.o. za celkovou cenu 114.950,- Kč vč. DPH
18. koncept studie vizualizace rozhledny na Vlčí hoře v k.ú. Třebel, zpracovanou Architektonickým
studiem Hýsek spol.s.r.o. Plzeň
19. žádost ZŠ Černošín o navýšení příspěvku na rok 2017 ve výši 80.000,- Kč
20. rozpočtové opatření č. 8/17
III. pověřuje:
1. výbor pro životní prostředí a cestovní ruch, aby pro období podzim 2017 až jaro 2018 zorganizoval
pronájem ledové plochy pro volné bruslení občanů města za cenu do 30.000,- Kč s tím, že zpětně po
každém využití ledové plochy bude zastupitelům předložen počet občanů, kteří se volného bruslení
zúčastnili
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