Usnesení č. 15
ze zasedání rady Města Černošín dne 27. 5. 2019
Rada města:
I. bere na vědomí
1.
oznámení o poskytnutí pojistného plnění z pojistné události č. 4193012341 od společnosti
Kooperativa ve výši 123.604,- Kč, jako náhradu za poškozenou střešní krytinu na budově
ZŠ v Černošíně čp. 5
2.
cenovou nabídku na provedení opravy Víceúčelového hřiště s umělým povrchem
od p. Josefa Kováře, bytem Smrková 1438, Ostrov, IČO: 64851648
II. neschvaluje
1.
žádost spolku „Chatová osada u Ranče v údolí“, Staniční 1115/10, Plzeň, IČ: 22612491
o dotaci z rozpočtu Města Černošín, individuální, na financování zahájení a ukončení
chatařské sezony v roce 2019
III. schvaluje:
1.
program
2.
dodatek č. 13 ke smlouvě č. 3045 o převzetí a odstranění nebo využití odpadu mezi
Městem Černošín jako objednatelem a firmou Ekodepon s.r.o. se sídlem Lažany 36,
Černošín, IČO: 49790927 jako zhotovitelem, týkající se navýšení počtu nádob
na tříděný odpad v Černošíně
3.
dodatek č. 2 ke smlouvě č. 3068 o převzetí a odstranění nebo využití odpadu mezi
Městem Černošín jako objednatelem a firmou Ekodepon s.r.o. se sídlem Lažany 36,
Černošín, IČO: 49790927 jako zhotovitelem, týkající se změny termínu vývozů
4.
cenovou nabídku č. I192060 od firmy EDO – Plastová okna, Emil Doha, Javorová 282,
Černošín, IČO: 75950537 na dodávku a výměnu plastových oken v prostorách
nouzového bytu v čp. 24, za cenu celkem 30.293,- Kč včetně DPH
5.
cenovou nabídku č. K192016 od firmy EDO – Plastová okna, Emil Doha, Javorová 282,
Černošín, IČO: 75950537 na dodávku a výměnu plastových oken na objektu čp. 333
za cenu celkem 126.380,- Kč včetně DPH
6.
Smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace stavby „Chodník po pravé straně z ulice
Svojšínská“ mezi Městem Černošín jako objednatelem a firmou IK Plzeň s.r.o. se
sídlem Lesní 594, Kdyně, IČO: 49789066 jako zhotovitelem, za cenu 69.400,- Kč bez
DPH
7.
cenovou nabídku na zpracování studie proveditelnosti na akci „Černošín - Víchov,
zásobování vodou a odkanalizování“ od Ing. Zdeňka Bláhy, projektanta
vodohospodářských staveb, IČO: 11375701, bytem Chotíkov 74 za cenu 63.000,- Kč
bez DPH
8.
žádost YMKA Praha, se sídlem Na Poříčí 12, Praha 1, IČO: 26529122 o pořádání
letních dětských táborů v přírodním parku „Kosí potok“ na p. p. č. 356/1,2,3 a
p. p. č. 357/1 v k. ú. Třebel v termínech od 29. 6. až 11. 8. 2019, za předpokladu souhlasu
vlastníků dotčených pozemků a dodržování podmínek stanovených Odborem životního
prostředí ve Stříbře

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

žádost SDH Černošín o dotaci z rozpočtu Města Černošín, individuální, na financování
víkendového soustředění mladých hasičů ve dnech 19. – 23. 6. 2019 ve výši 20.000,- Kč
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. 9/2019 mezi Městem
Černošín jako poskytovatelem a SDH Černošín, se sídlem nám. 1. máje 286, Černošín,
IČO: 48329037 jako příjemcem
schvaluje poskytnutí odměn zaměstnancům ze sociálního fondu u příležitosti
pracovního a životního výročí
poskytnutí odměny zaměstnancům z rozpočtových prostředků u příležitosti pracovního
a životního výročí
členy výběrové komise pro výběrové řízení na pořízení nového doprovodného vozidla
pro JSDH Černošín
členy výběrové komise pro výběrové řízení na akci „Rekonstrukce otopné soustavy ZŠ
Černošín“
schvaluje na základě posouzení nabídek na realizaci akce „Rekonstrukce otopné
soustavy a zdroje tepla v čp. 5, ZŠ Černošín“ jako nejvhodnější nabídku od firmy
FLEA s.r.o. se sídlem Vilémovská 1602, Tachov, IČO: 28049802
schvaluje ukončení nájemní smlouvy, týkající se využívání nebytových prostor
v čp. 343, na st. p. č. 543 v k. ú. Černošín, dle podmínek článku III. - Doba trvání nájmu
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