Usnesení č. 18
ze zasedání rady Města Černošín dne 15. 7. 2019
Rada města:
I. neschvaluje:
1. účast na projektu MAS Český Západ na pořízení a instalaci elektronických sčítačů
návštěvníků vybraných lokalit
2. nabídku Vltava Labe Media a.s., Hornická 1786, Tachov týkající se prezentace Města
Černošín v tisku
II. schvaluje:
1. program
2. cenovou nabídku na zpracování kompletní projektové dokumentace od firmy Vodovrty
s.r.o., Ladova 195, Mariánské Lázně, IČO: 26364883 pro stavbu studny na p. p. č. 44/1
v k. ú. Víchov za cenu 16.000,- Kč bez DPH
3. smlouvu o dílo „ Rybník Lažany – Úprava odtoku a zpevnění hrází“ mezi Městem
Černošín jako objednatelem a Jaroslavem Hřebíkem, Ctiboř 105, IČO: 72212497 jako
zhotovitelem za cenu díla ve výši celkem 227.669,97 Kč včetně DPH
4. cenovou nabídku č. 121/2019 na zjednosměrnění části ulice Zahradní v Černošíně
od firmy PasProRea s.r.o., Holkov 32, IČO: 02343100 za cenu celkem 21.926,- Kč vč.
DPH
5. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Úprava vnitřních suterénních prostor“ MŠ Černošín ze
dne 18. 4. 2019 týkající se přilehlých ploch, mezi Městem Černošín jako objednatelem
a Romanem Šedivým, Trpísty 112, IČO: 42823102 jako zhotovitelem za cenu díla
32.730,- Kč včetně DPH
6. cenu vstupenky na akci „Country zahrada“ ve výši 50,- Kč a na akci „Extra Band
Revival ve výši 150,- Kč
7. účast na realizaci dotačního projektu MKL na pořízení nových autobusových zastávek
8. záměr prodeje nepotřebného stroje AVIA-30 N valník - r. v. 1974
9. revokaci usnesení č. 75/III/1 ze dne 18. 12. 2017 týkající se zpracování návrhu
Zadávacích podmínek ke stavebnímu povolení pro stavbu rozhledny na Vlčí hoře
u Černošína
10. kupní smlouvu na koupi kontejneru typu ABROLL o objemu 30 m3 mezi Městem
Černošín jako kupujícím a Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje, Riegrova 1, Plzeň,
IČO: 69972061 jako prodávajícím za zbytkovou cenu

Miroslav Plincelner
starosta

Hana Merglová
místostarostka

