Usnesení č. 51
ze zasedání rady Města Černošín ze dne 9.1.2017
Rada města :
I. bere na vědomí:
1. zprávu policie České republiky o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku v roce 2016 ve služebním
okrsku Černošín
2. protokol o kontrole výkonu přenesené působnosti kontaktních míst veřejné správy, provedenou
Mnisterstvem vnitra, odborem eGovernmentu s tím, že nebyly zjištěny žádné nedostatky
3. protokol o kontrole České školní inspekce v Mateřské škole Černošín
4. výpověď z nájemní smlouvy na p.p.č. 111/6 o výměře 4.139 m2 v k.ú. Černošín ze dne 1.6. 2008
5. provedenou kontrolu poskytnutých dotací z rozpočtu Města Černošín za rok 2016
II. schvaluje:
1. program
2. plán rozvoje sportu na období 2017 – 2024 pro Město Černošín
3. malbu nápisu na budově č.p. 20 za cenu celkem do 10.000,- Kč
4. smlouvu o zřízení služebnosti na stavbu kanalizační přípojky k čp. 80 na p.p.č. 5118/1 v k.ú.
Černošín
5. smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení mezi Městem Černošín, jako pořadatelem a skupinou
,,Netřesk“ se sídlem Bubenská 23, Praha, jako hudební skupinou, na hudební produkci dne
21.1.2017 za cenu celkem 12.000,- Kč
6. vyhlášení záměru pachtu p.p.č. 111/6 o výměře 5.572 m2 v k.ú. Černošín
7. vyhlášení záměru pronájmu p.p.č. 151/3 o výměře 210 m2 v k.ú. Černošín
8. smlouvu o dílo mezi Městem Černošín, jako objednatelem a Hasičským záchranným sborem
Plzeňského kraje, Kaplířova 9, Plzeň, jako zhotovitelem, na provádění kontrol, servisu a
pozáručních oprav dýchacích přístrojů
9. nákup slosovatelných cen na Městský ples v ceně do 20.000,- Kč
10. plán kulturních akcí na rok 2017
11. podání žádostí o dotace z vhodného dotačního titulu na připravované akce: Obnova místní
komunikace Třebel, Oprava opěrné zdi zahrady muzea, Záchrana stodoly u parkoviště,
Restaurátorské práce na objektu kostela sv. Jiří
12. smlouvu o zajištění dílčích odborných činností mezi Městem Černošín, jako objednatelem
a firmou ČEVAK a.s., se sídlem Severní 8/2264, České Budějovice, jako obstaratelem, na
zajištění dílčích odborných činností spojených s provozem vodovodu v Ostrovcích.
13. kupní smlouvu na prodej dříví na odvozním místě (nahodilá těžba) mezi Městem Černošín, jako
prodávajícím a firmou Arboles s.r.o., Májová 1196, Stříbro, jako kupující
14. poskytnutí odměn zaměstnancům k pracovním a životním výročím z rozpočtových prostředků
15. poskytnutí odměn zaměstnancům k pracovním a životním výročím ze sociálního fondu
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