Usnesení č. 84
ze zasedání rady Města Černošín dne 23.4.2018
Rada města:
I. bere na vědomí:
1. informaci o stavu doprovodného vozidla JSDH v Černošíně a doporučuje ZM schválit nákup
nového dopravního automobilu pro potřeby SDH Černošín
2. rozhodnutí VZP ČR o prominutí penále z nedoplatku pojistného na veřejné zdravotní pojištění za
období 2011 – 2014 ve výši 100%
3. poděkování za poskytnuté finanční prostředky Městem Černošín Stodské nemocnici a.s.
II. schvaluje:
1. program
2. smlouvy o nájmu kompostérů mezi Městem Černošín jako pronajímatelem a občany města na
základě podaných žádostí dle stanovených podmínek o zapůjčení. (seznam v příloze)
3. smlouvu o provedení uměleckého pořadu mezi Městem Černošín, jako pořadatelem a Základní
školou JIH Komenského 459, Mariánské Lázně, jako účinkující, na vystoupení mažoretek na
Pouti Sv.Jiří v Černošíně dne 28.4.2018 za cenu celkem 2.500,- Kč vč. DPH
4. smlouvu o Budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby Černošín, PS,
Krásné Údolí p.p.č. 18 kNN č. IP-12-0004845/2/VB mezi Městem Černošín jako budoucím
povinným a ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 Děčín, jako budoucím oprávněným, řešící
možnost umístění uložení zemního kabelu k odběrnému místu na p.p.č. 7 v k.ú. Krásné Údolí, za
cenu jednorázové náhrady ve výši 398,- Kč vč. DPH
5. žádost „Spolku Za Krásné Údolí“ o bezplatné zapůjčení stanů a pivních setů na akci „Pálení
čarodějnic v Krásném Údolí“ dne 30.4.2018
6. žádost Českobratrské církve evangelické o zapůjčení kostela sv. Jiří pro organizování akce pro
veřejnost, „Noc kostelů 2018“, pořádanou dne 25.5.2018
7. žádost Českobratrské církve evangelické o zapůjčení stanů a pivních setů pro organizování akce
pro veřejnost „II. ročník benefičního Běhu pod Volfštejnem“, pořádaného dne 12.5.2018
8. doplnění Plánu kulturních akcí pro rok 2018 o průběžné akce tematických a kulturních zájezdů pro
veřejnost
9. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Černošín, okres Tachov, IČO: 70998736,
sestavenou k 31.12. 2017
10. účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Černošín, okres Tachov, IČO: 70998744,
sestavenou k 31.12. 2017
11. žádost MO ČSŽ o bezplatné zapůjčení společenského sálu v KSC Vlčák MO ČSŽ v Černošíně za
účelem uspořádání akce „Taneček pro seniory“ dne 12.5.2018
III. nemá námitek:
1. k odběru povrchových vod v z Černošínského potoka v k.ú. Krásné Údolí za podmínky, že dotčené
pozemky p.č. 1203/5 v k.ú. Černošín a p.č. 355 v k.ú. Krásné Údolí nebudou činností firmy
poškozovány a v případě jakékoli škody budou neprodleně po zjištění uvedeny do původního stavu
na náklady ZD Vlčák Černošín, se sídlem Lipová 335 Černošín
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