Usnesení č. 34
ze zasedání zastupitelstva Města Černošín dne 25.5.2017
Zastupitelstvo města:
I. bere na vědomí:
1. zprávu kontrolního výboru č. 4 ze dne 17.2. 2017
2. nabídku realitní kanceláře RAZKA s.r.o. Tachov na odkoupení nemovitosti čp. 163
v Černošíně s tím, že bude provedena prohlídka nemovitosti
3. že v řízení o změně č. 3 Územního plánu Černošín nebyly uplatněny žádné námitky, a jak
je uvedeno v Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu Černošín, není vydáváno rozhodnutí
o námitkách
4. informaci o konání pietní akce u pomníku padlých v I. světové válce a o připravovaném
rozsahu oprav a úprav okolního prostranství
II. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu ve složení Zdeněk Nedvěd, Václav Myška
2. program
3. cenovou nabídku firmy TERRIGENA ART s.r.o., se sídlem Družstevní 873, Třemošná, na
provedení restaurátorského průzkumu a záměru, včetně zaměření, v kostele sv. Jiří
v Černošíně za cenu celkem 56.144,- Kč včetně DPH v rozsahu předložené nabídky ze
dne 20.4. 2017
4. cenovou nabídku firmy U – PROJEKT DOS s.r.o., se sídlem U Vaječkárny 212, Město
Touškov, na zpracování pasportu místních komunikací a pasportu a projektu svislého
dopravního značení v Černošíně, za cenu celkem 88.330,- Kč včetně DPH v rozsahu
předložené nabídky ze dne 11. 5. 2017
5. smlouvu o dílo mezi Městem Černošín, jako objednatelem a firmou OK Záchlumí a.s.,
Záchlumí 45, jako zhotovitelem, na výrobu bezbariérového přístupu do Zdravotního
střediska v Černošíně, za cenu 90.000,- Kč bez DPH
6. realizaci údržby zeleně v Černošíně dle dendrologického posudku za cenu celkem do
70.000,- Kč.
7. záměr prodeje části p.p.č. 5194/2 o výměře cca 900 m2 a části p.p.č. 111/8 o výměře cca
987 m2, obě v k.ú Černošín
8. celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2016 včetně zprávy auditora o
výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Černošín za rok 2016 s výhradou zjištěných
závažných chyb a nedostatků, spočívající v porušení rozpočtové kázně nebo vzniku
správního deliktu podle zákona upravující rozpočtová pravidla územních rozpočtů s tím,
že nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtová opatření
9. účetní závěrku města Černošín, IČO 00259772, sestavenou k 31.12. 2016
10. rozpočtové opatření č. 4/17
III. rozhoduje:
1. o námitce Ing. Pavla Filipčíka k zápisu ze zasedání ZM Černošín č.32 ze dne 30.3. 2017
s tím, že zastupitelstvo se námitkou nebude zabývat, zápis doplněn nebude, protože
námitka je bezpředmětná

IV. vydává:
1. změnu č. 3 Územního plánu Černošín, po ověření, že návrh změny územního plánu není
v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1 z 2015, se Zásadami
územního rozvoje Plzeňského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem odboru
regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, v souladu s ustanovením § 54 odst.
2, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění, § 171, § 172, § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (správní řád),
formou opatření obecné povahy
V. ukládá:
Miroslavu Plincelnerovi, starostovi města:
1) zajistit zveřejnění:
a) oznámení o vydání Změny č. 3 Územního plánu Černošín opatřením obecné povahy
po dobu 15 dnů v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu,
b) změny č. 3 Územního plánu Černošín způsobem umožňující dálkový přístup
2) do 15 dnů po nabytí účinnosti Změny č. 3 Územního plánu Černošín předat pořizovateli,
tj. Městskému úřadu Stříbro, odboru výstavby a územního plánování:
a) usnesení Zastupitelstva města Černošín o vydání Změny č. 3 Územního plánu Černošín
b) oznámení o vydání opatření obecné povahy s vyznačením termínu jeho zveřejnění
c) dokumentace změny č. 3 Územního plánu Černošín, podepsané od starosty
a místostarosty, k vyznačení jeho účinnosti ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti
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