Usnesení č. 43
ze zasedání zastupitelstva Města Černošín dne 29.3.2018
Zastupitelstvo města:
I. bere na vědomí:
1. žádost 15. Přední hlídky Royal Rangers o mimořádnou dotaci
II. schvaluje:
1. program
2. ověřovatele zápisu ve složení Mgr. Dagmar Varousová, Ing. Pavel Filipčík
3. žádost Plzeňského kraje o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti ve
výši 76.164,- Kč
4. smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského
kraje v roce 2018 mezi Městem Černošín, jako poskytovatelem a Plzeňským krajem,
Škroupova 18, Plzeň, jako příjemcem
5. nákup pozemku 800/1 o výměře 11662 m2 v k.ú. Černošín za cenu celkem 1,749.300,- Kč
6. nabídku p. Michala Sedláčka, bytem Lšelín 1, na revitalizaci zeleně v Lažanech za cenu
celkem 157.900,- Kč vč. DPH
7. smlouvu o dílo na realizaci akce „Vymalování sálu KSC – Motorest Vlčák“ mezi Městem
Černošín, jako objednatelem a Kamilem Sedlákem, se sídlem Růženy Svobodové 836,
Tachov, jako zhotovitelem, za cenu celkem 99.520,21 Kč vč. DPH
8. smlouvu o dílo na realizaci akce „Vymalování prostor tanečního sálu v nákupním středisku
v Černošíně“ mezi Městem Černošín, jako objednatelem a Kamilem Sedlákem, se sídlem
Růženy Svobodové 836, Tachov, jako zhotovitelem, za cenu celkem 34.657,04 Kč vč. DPH
9. cenovou nabídku na renovaci parketové podlahy ve společenském sálu KSC Vlčák,
předloženou Janem Bartošem – podlahy Tachov, Americká 282, Tachov, za cenu celkem
63.568,90 Kč vč DPH
10. cenovou nabídku na dodávku a montáž sněhových zachytávačů RUUKKI včetně oprav a
revize hromosvodu KSC Vlčák, předloženou firmou K Komplet – střechy s.r.o., třída Míru
1981, Tachov, za cenu celkem 113.388,90 Kč vč. DPH
11. cenovou nabídku na dodávku a montáž mobiliáře, předloženou firmou TRANTOŠ s.r.o., Na
Perchtě 1631, Turnov, za cenu celkem 32.328,- Kč vč DPH
12. rozpočtové opatření č. 1/2016
III. neschvaluje:
1. žádost o snížení kupní ceny pozemku p.č. 344 o výměře 1934 m2 v k.ú. Ostrovce
IV. pověřuje:
1. starostu projednáním podmínek s vlastníkem pozemku p.č. 800/1 v k.ú. Černošín a podpisem
kupní smlouvy

Miroslav Plincelner
starosta

Mgr. Dagmar Varousová
místostarostka

