Usnesení č. 70
ze zasedání rady Města Černošín dne 16.10.2017
Rada města:
I. bere na vědomí:
1. výpověď z pronájmu části p.p.č. 760/4 o výměře 50 m2 v k.ú. Černošín, ke dni 31.10. 2017
2. rozhodnutí OSSZ Tachov o prominutí penále při chybném postupu pro odvod pojistného na
sociální zabezpečení
II. schvaluje:
1. program
2. finanční výpomoc formou darovací smlouvy na pořízení speciálního vozu k přepravě
hendikepovaného Filipa Směšného z Ostrovců ve výši 5.000 ,-Kč
3. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-0000175/VB/007 Černošín,
Javorová kNN, mezi Městem Černošín, jako stranou povinnou a ČEZ Distribuce, a.s. se
sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou
4. revokaci usnesení č. 51/II/4 ze dne 9.1.2017, týkající se smlouvy o zřízení služebnosti na
uložení kanalizační přípojky k čp. 80
5. smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, týkající se uložení kanalizační přípojky
k čp. 80 na p.p.č. 5118/1 v k.ú. Černošín
6. předložený návrh turistického odpočívadla určeného do prostoru Památníku padlých v I.
světové válce
7. přijetí dotací: od KÚ PK na OP VVV pro ZŠ Černošín ve výši 229.734,-Kč, od KÚ na
volby do PSP ČR ve výši 18.307,-Kč, od ÚP na VPP ve výši 45.000,- Kč
8. úpravu ceny za pronájem společenského sálu č.p. 24 ve výši 2.000,- Kč bez DPH/den s
účinností od 1.11. 2017
9. žádost Obce Olbramov o ukončení nájemní smlouvy ze dne 12.4. 2016 na pronájem
p.p.č. 862/6, 858/6, 862/5, 862/5 v k.ú. Lažany, dohodou ke dni 31.12. 2017
10. kupní smlouvu č. Černošín/IV.Q./2017 na prodej dříví na odvozním místě (nahodilá
těžba) mezi Městem Černošín, jako prodávajícím a firmou ARBOLES, s.r.o. se sídlem
Májová 1196, Stříbro, jako kupující
11. dohodu o uznání závazku k náhradě škody v souladu s § 263 odst. 2 zákona č. 262/2006
Sb. zákoníku práce, v platném znění
12. dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 11.11. 2002, týkající se změny osoby nájemce
13. úpravu odvodnění místních komunikací v osadě Ostrovce
14. úpravu a rozšíření parkovacích plochy v prostoru DPS v Černošíně
III. neschvaluje:
1. žádost o možnost přednostního provozování občerstvení při akcích Města Černošín.
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