Usnesení č. 36
ze zasedání rady Města Černošín dne 30.5. 2016
Rada města:
I. bere na vědomí:
1. žádost o dotaci z rozpočtu Města Černošín na částečnou úhradu nákladů spojených s odvozem
odpadů a poplatku za uložení na místní skládce s tím, že po předložení dokladů o skutečně
vynaložených nákladech bude rozhodnuto o částce dotace a to ve výši 50% nákladů, max. do výše
10.000,- Kč.
II. schvaluje:
1. program
2. dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 20.12.2002 mezi Městem Černošín,
jako pronajímatelem a MUDr. Jaromilem Marešem, Planá, Severní 681, jako nájemcem
3. vyhlášení záměru pachtu na p.p.č. 198/12 o výměře 22193 m2, p.p.č. 198/141 o výměře 2933 m2,
p.p.č. 232 o výměře 1996 m2, vše v k.ú. Ostrovce
4. smlouvu o umístění a provozování kontejnerů – projekt ,,Eko The Tap Tap“ na bezplatné
umístění sběrných nádob na pozemcích města, mezi Městem Černošín, jako městem a a.s.
TextilEko, Za Mototechnou 1114/4, Praha 5, jako provozovatelem
5. bezplatné zapůjčení stanů a pivních setů paní Zuzaně Vávrové, Pytlov 10, za účelem pořádání akce
pro děti ,,Animace“ dne 25.6. 2016
6. smlouvu o zajištění a realizaci koncertu „ HONZA NEDVĚD NÁVRAT“ dne 17.10.2016 mezi
Městem Černošín, jako pořadatelem a uměleckou agenturou SATORI, Nečice 12, Senožaty, jako
agenturou
7. realizaci opravy přechodu pro chodce – dolní škola, mezi městem Černošín a s.r.o. Značky
Plzeň, Horní Bříza za cenu celkem 15.270,- Kč včetně DPH
8. žádost p. Martina Hubálka o dotaci z rozpočtu Města Černošín na úhradu nákladů na závodní
činnost v roce 2016 ve výši 10.000,- Kč
9. veřejnoprávní smlouvu č. 9/2016 mezi Městem Černošín a panem Martinem Hubálkem
10. pronájem 2 ks kontejnerů na uložení bioodpadu od firmy EKODEPON s.r.o. na sezónu 2016 za
cenu celkem 1.000,-Kč včetně DPH
11. darovací smlouvu mezi ZŠ Černošín, příspěvková organizace, nám. 1. máje 38, Černošín, jako
obdarovanou a s.r.o. BKV Stavební společnost, Přimdská 630, Bor u Tachova, jako dárcem, na
poskytnutí daru ve výši 3.000,- Kč
12. darovací smlouvu mezi ZŠ Černošín, příspěvková organizace, nám. 1. máje 38, Černošín, jako
obdarovanou a s.r.o. emz Hanauer, Lipová 330, Černošín, jako dárcem, na poskytnutí daru ve výši
4.000,- Kč
13. bezplatný pronájem KSC Vlčák Základní škole Černošín, příspěvková organizace, za účelem
pořádání divadla pro MŠ a ZŠ v Černošíně dne 2.6. 2016
III. neschvaluje:
1. nabídku inzerce ve speciální příloze VLP deníku - Cesty městy.
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