Usnesení č. 37
ze zasedání zastupitelstva Města Černošín dne 31.8.2017
Zastupitelstvo města:
I. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu ve složení Eva Klusáčková, Lukáš Vávra
2. program
3. záměr prodeje p.p.č. 760/4 o výměře 73 m2 v k.ú. Černošín
4. záměr prodeje části p.p.č. 5192/1 o výměře 30 m2 v k.ú. Černošín
5. prodej p.p.č. 1142/1 o výměře 960 m2 v k.ú. Ostrovce za cenu celkem ve výši 48.000,- Kč
6. kupní smlouvu na prodej p.p.č. 1142//1 o výměře 960 m2 v k.ú. Ostrovce
7. prodej p.p.č. 5192/21 o výměře 24 m2 v k.ú. Černošín za cenu celkem ve výši 3.600,- Kč
8. kupní smlouvu na prodej p.p.č. 5192/21 o výměře 24 m2 v k.ú. Černošín
9. pořadí uchazečů z výběru nejvhodnějšího dodavatele na akci: Obnova stodoly na st. p.č.
97 v k.ú. Černošín: (1.) BKV Stavební společnost s.r.o., Přimdská 630, Bor IČO
14704641 (2.) Tazata spol. s.r.o., Soběslavova 214, Stříbro IČO 18251129 (3.) MPA
stavební spol. s.r.o., Na Vinici 1333, Stříbro IČO 25226801 (4.) Zikostav s.r.o., Plzeňská
41, Heřmanova Huť IČO 26361108
10. smlouvu o dílo na akci ,,Obnova stodoly na st.p.č. 97 v k.ú. Černošín mezi Městem
Černošín, jako objednatelem a firmou BKV Stavební společností s.r.o., Přimdská 630,
Bor, jako zhotovitelem, za cenu díla celkem 2.938.760,19 Kč včetně DPH
11. žádost OS Třebel o návratnou finanční výpomoc z rozpočtu Města Černošín na
dofinancování prací, týkajících se realizace vodoměrných přípojek k nemovitostem
v osadě Třebel, ve výši 150.000,- Kč
12. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi Městem Černošín,
jako věřitelem a OS Třebel, se sídlem Nám. 1. Máje 62, Černošín, jako dlužníkem
13. na základě souhlasu Okresního soudu v Tachově na funkci přísedícího tohoto soudu
kandidáta p. Josefa Rozhoně pro období 2017 - 2021
14. zahradnické úpravy na p.p. 79/1 v k.ú. Černošín v rozsahu přiložené nabídky v celkové
výši do 100.000,- Kč včetně DPH
15. rozpočtové opatření č. 7/17
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Mgr. Dagmar Varousová
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