Usnesení č. 81
ze zasedání rady Města Černošín dne 5.3.2018
Rada města:
I. bere na vědomí:
1. informaci o plánované změně způsobu obsluhy dle strategie České pošty, s.p., ohledně
přeměny na poštu Partner v Černošíně
2. přehled hospodaření příspěvkové organizace - MŠ Černošín za rok 2017
3. opravu zprávy o výsledku kontroly VZP ČR za období 10/2011 - 12/2014 na základě
žádosti o posouzení odvodové povinnosti ze dne 2.11.2017 s tím, že rozdílem ve výši
pohledávek a uskutečněných úhrad vznikl městu nedoplatek pojistného
4. zprávu VZP ČR o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
dodržování ostatních povinností plátcem pojistného za období 1/2015 - 12/2017 s tím, že
v tomto kontrolovaném období nebylo zjištěno nedodržování zákona o veřejném
zdravotním pojištění
II. schvaluje:
1. program
2. záměr pachtu nebytových prostor v DPS Jiráskova ulice čp. 337 Černošín za účelem
provozování pedikérských služeb
3. žádost o dotaci rozpočtu Města Černošín na opravu fasády domu ve výši celkem 1.300,Kč
4. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. 9/2018
5. žádost „Spolku Za Krásné Údolí“ o dotaci z rozpočtu Města Černošín na projekt „Music
párty Šontálský park 2018“ ve výši celkem 49.500,- Kč
6. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. 10/2018 mezi Městem
Černošín, jako poskytovatelem a „Spolkem Za Krásné Údolí“, jako příjemcem
7. přijetí dotace z Rozvojového programu MŠMT „Podpora výuky plavání v základních
školách v roce 2018 (II. etapa)“ ve výši 39.200,- Kč na období 1.1.2018 - 30.6.2018
8. přijetí dotace z Rozvojového programu MŠMT „Podpora školního stravování žáků ZŠ na
rok 2018 - Obědy dětem“ ve výši 3.840,- Kč na období březen 2018 – červen 2018
9. darovací smlouvu o poskytnutí daru mezi Městem Černošín, jako dárcem a Stodskou
nemocnicí, a.s., Stod, jako obdarovanou, ve výši celkem 5.000,- Kč
10. smlouvu o hudební produkci mezi Městem Černošín, jako pořadatelem a skupinou
Amátovka – Josef Konstantinovič, Plánská 46, Černošín, jako umělcem, ve výši 13.000,Kč, za účelem vystoupení na Pouti sv. Jiří v Černošíně dne 28.4.2018
11. žádost STP ČR MO Černošín o bezplatné zapůjčení sálu v KSC Vlčák dne 17.3. 2018 za
účelem pořádání výroční členské schůze
12. poskytnutí odměn zaměstnancům k pracovním a životním výročím ze sociálního fondu.

13. zadávací podmínky na zpracování projektů „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“
14. zadávací podmínky na realizaci investiční akce „Za vzděláním bez překážek“
15. zadávací podmínky na realizaci investiční akce „Výměna oken a zateplení stropu objektu
pro volnočasové aktivity dětí“
16. smlouvu na vypracování projektu „Rekonstrukce střešního pláště obchodního střediska
Černošín“ mezi Městem Černošín, jako klientem a firmou STAVING Atelier – Ing Jiří
Šedivec, Školní 27, Plzeň, za cenu celkem 60.500,- Kč včetně DPH
17. smlouvu na vypracování projektu „Sanace a zateplení fasády obchodního střediska
Černošín“ mezi Městem Černošín, jako klientem a firmou STAVING Atelier – Ing Jiří
Šedivec, Školní 27, Plzeň, za cenu celkem 193.600,- Kč včetně DPH
18. smlouvu na vypracování projektu „Studie dispozičních úprav obchodního střediska
Černošín“ mezi Městem Černošín, jako klientem a firmou STAVING Atelier – Ing Jiří
Šedivec, Školní 27, Plzeň, za cenu celkem 29.040,- Kč včetně DPH
19. cenovou nabídku firmy Promonasta s.r.o. Kralovická 1418/7, Plzeň, na realizaci
investiční akce „Dvě podélná stání pro OA silnice č. II/230 – Černošín“ ve výši celkem
79.219,15 Kč včetně DPH
20. zadání zpracování jednoduché studie na akci „Úpravy místní komunikace v Krásném
Údolí“
21. zadání zpracování jednoduché studie na akci „Úpravy místní komunikace v Pytlově“
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