Usnesení č. 86
ze zasedání rady Města Černošín dne 14.5.2018
Rada města:
I. bere na vědomí:
1. žádost o finanční podporu Linky bezpečí, z.s.
2. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Černošín za rok 2017 s tím, že nebyly
zjištěny chyby a nedostatky
II. schvaluje:
1. program
2. smlouvu o provedení uměleckého pořadu mezi Městem Černošín, jako pořadatelem a
Liborem Markem, Nedamičky 16, Švihov, jako účinkujícím, na realizaci akce
„Svatojánský večer“ dne 23.6. 2018, za cenu celkem 20.000,- Kč
3. žádost SDH Černošín o dotaci na „Víkendové soustředění mladých hasičů“ ve výši
16.000,- Kč
4. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. 11/2018 mezi Městem
Černošín, jako poskytovatelem a SDH Černošín, se sídlem nám. 1. Máje 286, Černošín,
jako příjemcem
5. žádost OS Chatová osada u Ranče v Údolí o dotaci z rozpočtu Města Černošín na akci
„Zahájení letní sezony“ ve výši 10.000,- Kč
6. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. 12/2018 mezi Městem
Černošín, jako poskytovatelem a OS Chatová osada u Ranče v Údolí, jako příjemcem
7. platový výměr ředitelce ZŠ Černošín, okres Tachov, příspěvková organizace, Mgr.
Naděždě Pézlové od 1. 8. 2018
8. platový výměr ředitelce MŠ Černošín, okres Tachov, příspěvková organizace, Janě
Rauscherové od 1. 8. 2018
9. výběrovou komisi pro výběr uchazečů na akcí „Pod Krásné Údolí a na Šontál“ ve složení:
Zdeněk Nedvěd, Jiří Marván, Václav Myška, Mgr. Dagmar Varousová, Miroslav
Plincelner
10. žádost Michala Vališe – Motorest Vlčák o pořádání společenské akce „Summer párty
v Havajském stylu“ na městských pozemcích dne 28.7. 2018 a bezplatné zapůjčení stanů a
pivních setů
11. žádost ZŠ v Černošíně o bezplatný pronájem společenského sálu v KSC Vlčák
v Černošíně dne 30.5. 2018 za účelem konání výchovného hudebního pořadu
12. žádost ZŠ v Černošíně o bezplatný pronájem klubu v č.p. 24 dne 18.6.2018 za účelem
hudebního vystoupení žáků ZUŠ Planá pro žáky ZŠ Černošín
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