Usnesení č. 75
ze zasedání rady Města Černošín dne 18.12.2017
Rada města:
I. bere na vědomí:
1. provedenou kontrolu poskytnutých dotací z rozpočtu města Černošín za rok 2017
2. návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele Mateřské školy Černošín, okres Tachov,
příspěvkové organizace, podaný ústředním školním inspektorem
3. nabídku na odkoupení rodinného domu v Černošíně č.p. 163
II. schvaluje:
1. přijetí dotací: od PK na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do věku 40 let věku ve
výši 33.000,- Kč, od ÚP na VPP ve výši 45.000,- Kč, od PK na restaurování vstupního
portálu a vrcholové ozdoby kostela sv. Jiří v Černošíně ve výši 200.000,- Kč
2. smlouvu pachtovní na pacht pozemků p.č. 862/6, 858/6, 858/5, 862/5 o celkové výměře
76.927 m2, vše v k.ú. Lažany, mezi Městem Černošín, jako propachtovatelem a Obcí
Olbramov, se sídlem Olbramov 5, jako pachtýřem, za cenu pachtovného 19.232,- Kč bez
DPH za rok
3. plán inventur na rok 2017
4. smlouvu o výpůjčce na bezplatné užívání pozemku p.č. 337/3 v k.ú. Třebel o výměře 150
m2, za účelem realizace stavby rozhledny na Vlčí hoře mezi Městem Černošín, jako
vypůjčitelem a Lesy České republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19,
jako půjčitelem
5. odměny členům komise, kteří nejsou zastupiteli města, za rok 2017 ve výši 1.000,- Kč na
člena.
6. dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 7720724204, týkající se rozšíření stávajícího pojištění
proti krádeži, vandalismu a ostatních živlů v režimu ročních limitů, sjednané mezi Městem
Černošín, jako pojistníkem a a.s. Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group, se
sídlem Pobřežní 665/21, Praha, jako pojistitelem
7. bezplatné zapůjčení čtyř pivních setů „Spolku Za Krásné Údolí“ na Vánoční turnaj ve
stolním tenise dne 26.12. 2017
III. ukládá:
1. starostovi města zpracovat návrh zadávacích podmínek ke stavebnímu povolení pro stavbu
rozhledny na Vlčí hoře u Černošína
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