Usnesení č. 82
ze zasedání rady Města Černošín dne 19.3.2018
Rada města:
I. bere na vědomí:
1. inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku Města Černošín za rok 2017
2. protokol o kontrole Krajské hygienické stanice PK provedené v MŠ Černošín dne 31.1.
2018 zaměřené na hygienické požadavky na prostory a zařízení s tím, že nebylo zjištěno
porušení právních předpisů
3. protokol o kontrole Krajské hygienické stanice PK provedené v MŠ Černošín dne 31.1.
2018 zaměřené na hygienické požadavky na dodržování zásad osobní a provozní hygieny
s tím, že nebylo zjištěno porušení právních předpisů a byla doporučena výměna některých
předmětů vybavení kuchyně
4. přehled čerpání rozpočtu ZŠ Černošín za rok 2017
II. schvaluje:
1. program
2. výpověď smlouvy o nájmu p.p.č.385 o výměře 5.330 m2 v k.ú. Třebel dohodou ke dni
31.3. 2018
3. zadání zpracování odhadních cen na pozemky nabízené k prodeji Státním statkem Jeneč
4. návrh Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Černošín, jako půjčitelem a občanem, jako
vypůjčitelem, na výpůjčku zahradního kompostérů
5. smlouvu o provedení uměleckého pořadu mezi Městem Černošín, jako pořadatelem a
Václavem Kryštůvkem – kapela Pády, Svojkovice 186, jako učinkujícím, na na zajištění
produkce Pouťové zábavy dne 28.4. 2018 za cenu celkem 14.000,- Kč včetně DPH
6. smlouvu o poskytování služeb v oblasti ochrany osobních údajů mezi Městem Černošín a
Mgr. Editou Šajtošovou, se sídlem Dolní náměstí 45, Město Touškov, jako pověřencem
7. výběrovou komisi pro výběr uchazečů poptaných akcí „Víchov – vrt, vodovod,
kanalizace, ČOV“, „Studie proveditelnosti účelové komunikace ke skládce Ekodeponu“,
„Chodník na starý hřbitov“, „Oprava a odbahnění rybníka v Lažanech“, „Zastavovací
studie areálu ZŠ v Černošíně“, „Odkanalizování Krásné Údolí“, „Odkanalizování Pytlov“
„Za vzděláním bez překážek“ „Výměna oken a zateplení stropu objektu pro volnočasové
aktivity dětí“ ve složení: Zdeněk Nedvěd, Jiří Marván, Václav Myška, Mgr. Dagmar
Varousová, Miroslav Plincelner
8. schvaluje žádost MŠ Černošín na změnu investičních výdajů na dovybavení školní
kuchyně MŠ ze schváleného rozpočtu na vybudování dětského hřiště v roce 2018.
9. žádost ZŠ Černošín o použití přebytku z hospodaření v roce 2017 na úhradu schodků
z minulých let
10. převedení plnění pojistné události č. 4184003577 (poškozená stodola p. Totha na st.p. č.
95 v k.ú. Černošín) na Město Černošín

11. pořádání akce „První černošínská kinokavárna“ dne 13.4. 2018 v prostoru společenského
klubu v č.p. 24, se vstupným zdarma
12. podání žádosti o dotaci Plzeňskému kraji z programu Odstraňování havarijních stavů a
naléhavé potřeby obcí na akci ,,Oprava ploché střechy NS“
III. neschvaluje:
1. žádost o snížení nájemní ceny z důvodu stanovení nájemních cen usnesením zastupitelstva
města Černošín č. 90 ze dne 23.11.1999
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