Usnesení č. 53
ze zasedání rady Města Černošín dne 6.2.2017
Rada města:
I. bere na vědomí:
1. předložený návrh na rozšíření pojištění majetku proti vandalizmu od pojišťovny
Kooperativa
II. schvaluje:
1. program
2. zadávací podmínky pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim
zákona na akci ,,Oprava opěrné zdi zahrady muzea v Černošíně“
3. seznam obeslaných uchazečů pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
mimo režim zákona na akci ,,Oprava opěrné zdi zahrady muzea v Černošíně“: MPA
stavební spol. s r.o. Stříbro, TAZATA spol. s.r.o. Stříbro, BKV Stavební spol. s r.o. Bor u
Tachova, ZIKOSTAV s.r.o. Heřmanova Huť, BOLID M stavební firma Mariánské
Lázně, Inkasta s.r.o. Plzeň
4. zadání zpracování restaurátorského záměru na opravu vrcholové zlacené ozdoby věže
kostela sv. Jiří v Černošíně
5. pronájem části p.p.č. 151/3 o výměře 210 m2 v k.ú. Černošín za cenu celkem 525,- Kč/
rok
6. nájemní smlouvu na pronájem části p.p.č. 151/3 o výměře 210 m2 v k.ú. Černošín
7. smlouvu o nájmu nebytových prostor v č.p. 343
8. žádost organizace ROSKA PLZEŇ, z.p.s. se sídlem Rabštejnská 1590/2, Plzeň, o dotaci
z rozpočtu Města Černošín na činnost organizace ve výši 5.000,- Kč
9. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. 4/2017 mezi Městem Černošín,
jako poskytovatelem a Unií ROSKA, jako příjemcem
10. žádost SDH Černošín o dotaci z rozpočtu Města Černošín na kulturní akci ,,Maškarní rej
pro děti“ dne 25.2. 2017 ve výši 10.000,- Kč.
11. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. 2/2017 mezi Městem Černošín,
jako poskytovatelem a SDH Černošín, jako příjemcem.
12. žádost 15.Přední hlídky Royal Rangers Mariánské Lázně o dotaci z rozpočtu Města
Černošín na zajištění provozu Střediska sociálních služeb ,,Střediska Víteček“ ve výši
49.000,- Kč.
13. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. 3/2017 mezi Městem Černošín,
jako poskytovatelem a 15.Přední hlídkou Royal Rangers, jako příjemcem.
III. neschvaluje:
1. nabídku firmy AMIDO ČB na vyhotovení leteckých snímků a umístění odkazu na
stránkách města Černošín.
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