Usnesení č. 19
ze zasedání rady Města Černošín dne 14. 8. 2019
Rada města:
I. neschvaluje:
1. cenovou nabídku na vyhotovení projektové dokumentace na připravovanou akci „Turistické
a kulturní zázemí Černošínského muzea – zahrada“ zpracovanou ing. arch. Marií Slámovou,
Habermannovo nám. 15, Plzeň, IČO 477 06 694 ve výši 138.250,- Kč
II. nemá námitek
1. k dodatečnému povolení stavby oplocení skládky SÚSPK na pozemcích p.p.č. 154/2, 124/58
a 128/3 v k.ú. Záchlumí u Stříbra za předpokladu, že bude zachována možnost přístupu JSDH
k Víchovskému rybníku, který je evidován jako zdroj požární vody v Požárním řádu města
Černošín
III. bere na vědomí
1. žádost zastupitele o zařazení samostatného bodu týkajícího se práv a povinností zastupitelů
při výkonu své funkce do programu nejbližšího veřejného jednání ZM Černošín
IV. schvaluje:
1. program
2. prodej nákladního automobilu Avia A–30 N SPZ TC 88-47 za cenu celkem 3.000,- Kč
3. kupní smlouvu na prodej nákladního automobilu Avia A–30 N SPZ TC 88-47
4. aktualizaci cen pronájmů nebytových prostor, strojů a zařízení v majetku města Černošín
5. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 30402019 v rámci dotačního titulu „Odstraňování
havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019“ účelově určenou na akci „Nutná
oprava střechy budovy ZŠ v Černošíně“ mezi Městem Černošín jako příjemcem a Plzeňským
krajem se sídlem Škroupova 18,Plzeň, jako poskytovatelem ve výši 150.000,- Kč
6. nákup tabletu Samsung SM-T595 Galaxy Tab A 10,5 pro potřebu výjezdové jednotky SDH
Černošín za cenu celkem 26.317,50 Kč
7. nákup přívěsného vozíku včetně nástavby pro uložení strojního zařízení pro potřebu
výjezdové jednotky SDH Černošín za cenu do 80.000,- Kč
8. dar jako kompenzaci nákladů za vytvoření makety hradu Volfštejn v měřítku 1:150 ve výši
3.000,- Kč
9. darovací smlouvu
10. cenovou nabídku od firmy Klempířství Jaroslav Šmolík se sídlem Na Vinici 1097, Stříbro,
IČO: 41623673 na výměnu okapních žlabů na objektu čp. 24 a MŠ Černošín za cenu celkem
27.170,- Kč
11. smlouvu o dílo na realizaci projektové dokumentace na akci „MK D2 Cyklookruh“ mezi
Městem Černošín jako klientem a Ing. Antonínem Kinkalem, se sídlem Svinná 21, IČO:
42824699 jako projektantem za cenu díla celkem 69.000,- Kč
12. opravu komunikace v úseku Ostrovce – Ranč v Údolí
13. nákup pivních setů a párty stanů do ceny max. 20.000,- Kč
14. pronájem nebytových prostor v objektu čp. 5 (keramika) o výměře 12 m2 za cenu 5,- Kč/m2/
měsíc
15. nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 5 (keramika) o výměře 12 m2
16. schvaluje nákup vnitřního zařízení pro potřeby pečovatelské služby v DPS Černošín do ceny
max. 5.000,- Kč
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