Usnesení č. 72
ze zasedání rady Města Černošín ze dne 13.11.2017
Rada města :
I. bere na vědomí:
1. plán práce SPOZ v Černošíně na rok 2018
2. žádost SDH Černošín o finanancování hudební produkce skupiny Netřesk na Hasičském
plese dne 20.1.2018 ve výši max. 12.000,- Kč
3. plán práce SDH v Černošíně na rok 2018
4. žádost OS ,,Chatová osada u Ranče v Údolí“, týkající se oprav přístupových komunikací
II. schvaluje:
1. program
2. dar pro bezpříspěvkové dárce krve v roce 2017 ve výši 500,- Kč
3. žádost ,,Spolku Za Krásné Údolí“o dotaci z rozpočtu Města Černošín na nákup cen pro
účastníky Vánočního turnaje ve stolním tenise dne 26.12. 2017 ve výši 3.000,- Kč
4. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. 17/2017 mezi Městem
Černošín, jako poskytovatelem a „Spolkem Za Krásné Údolí“, jako příjemcem
5. žádost SDH Černošín o dotaci z rozpočtu Města Černošín na nákup balíčků a cen do
soutěží na akci ,,Mikulášská nadílka pro děti“ dne 2.12. 2017 ve výši 10.000,- Kč
6. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. 18/2017 mezi Městem Černošín,
jako poskytovatelem a SDH Černošín, jako příjemcem
7. smlouvu o provedení uměleckého pořadu ,,Ozvučení při rozsvěcení vánočního stromu“ dne
26.11. 2017 mezi Městem Černošín, jako pořadatelem a panem Richardem Nedvědem,
bytem Záchlumí 79, jako učinkujícím, ve výši 1000,- Kč
III. projednala:
1. návrhy příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Černošín na rozpočty na rok 2018 a střednědobé
výhledy rozpočtů na rok 2019 – 2020
IV. doporučuje:
1. ZM schválit návrhy příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Černošín na rozpočty na rok 2018
v rámci celkového rozpočtu města na rok 2018
2. ZM uložit Výboru pro životní prostředí a cestovní ruch zpracování podmínek pro finanční
podporu občanům na odkanalizování jejich nemovitostí
3. ZM uložit Výboru pro životní prostředí a cestovní ruch zpracování podmínek pro rozdělení
kompostérů občanům na základě nájemní smlouvy
V. ukládá:
1. starostovi připravit veškeré podklady potřebné k vyhlášení výběrového řízení na funkce
ředitelů příspěvkových organizací ZŠ Černošín a MŠ Černošín
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