Usnesení č. 78
ze zasedání rady Města Černošín dne 29.1.2018
Rada města:
I. bere na vědomí:
1. informaci o riziku navýšení nákladů města na odpadové hospodářství v případě prosazení účelové
nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků
2. žádost Spolku Lungta se sídlem Dlouhá 2609 Praha, o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“
II. schvaluje:
1. program
2. prodej nadbytečných strojů – multikar malotraktor TZ K4 včetně příslušenství - r.v. 1974, AVIA –
30 N valník- r.v. 1974, pojízdná travní sekačka AJ 102 - r.v. 2003, formou obálkové metody
3. žádost TJ Sokol Černošín - 11Stars o bezplatný pronájem společenského sálu v KSC Vlčák za
účelem pořádání Tanečního workshopu
4. cenovou nabídku od firmy Galileo Corporation s.r.o. na na rozšíření www stránek za cenu celkem
6.655,- Kč včetně DPH
5. nákup počítače pro potřeby DPS v Černošíně do ceny max. 20.000,- Kč
6. termín pro konání výběrového řízení na pozice ředitele/ředitelky Základní školy Černošín, okres
Tachov, příspěvkové organizace a Mateřské školy Černošín, okres Tachov, příspěvkové
organizace, na den 20.3 2018
7. žádost SDH Černošín o dotaci z rozpočtu Města Černošín na pořádání akce ,,Maškarní rej pro děti“
dne 24.2. 2018 ve výši 10.000,- Kč
8. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. 5/2018 mezi Městem Černošín, jako
poskytovatelem a SDH Černošín, jako příjemcem
9. přijetí dotací: od ÚP na VPP ve výši 45.000,- Kč, od PK na akci „Řešení havarijního stavu – stodola
na st.p.č. 97 v k´ú. Černošín“ ve výši 300.000,- Kč
III. neschvaluje:
1. podobné novelizace zákona o odpadech, které mají dopad na náklady města a jejich obyvatel
v oblasti odpadového hospodářství a zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo
být provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových
evropských směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy
IV. vyzývá:
1. Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým
snahám, které obce vystavují riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství
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