Usnesení č. 21
ze zasedání Rady města Černošín dne 23. 9. 2019

Rada města:
I. bere na vědomí:
1. žádost o pracovní místo v případě zřízení pošty Partner v Černošíně
2. informaci od „Poradny pro obce“ týkající se využívání služeb portálu týkající se vyčerpání

kreditu
3. informaci od Zákaznického centra Komerční banky o možnosti zřízení platebního terminálu KB
SmartPlay
4. informaci od firmy – Empemont s.r.o., se sídlem Železničního vojska 1472, Valašské Meziříčí
o možnosti pořízení nového digitálního rozhlasu s možností varování obyvatel s dosahem
do všech osad
II. neschvaluje:
1. nabídku spolku Stopa bezpečí - zapojení se do projektu „Řekni šikaně NE“
2. nabídku reklamní agentury Fryček - zapojení se do projektu propagační brožury „Okres Tachov“
3. nabídku IV. – Nakladatelství s.r.o., Praha 2 - zapojení se do projektu propagační publikace „První
pomoc není věda“
III. schvaluje:
1. program

2. cenovou nabídku na zhotovení topného systému v objektu čp. 333 v Černošíně ve výši
89.774,- Kč a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy o dodávce díla
3. ukončení servisní smlouvy č. S3000300 mezi Městem Černošín jako objednatelem a firmou
I.C.C.LIFT s.r.o., IČO: 29075254 jako zhotovitelem dohodou ke dni 30. 9. 2019
4. smlouvu o dílo č. S190001 mezi Městem Černošín jako objednatelem a firmou I.C.C.servis s.r.o.
IČO: 29160723 se sídlem Lesní cesta 760, Stříbro jako zhotovitelem, týkající se servisních prací
na výtahu dle smluvních podmínek
5. dodatek ke Smlouvě o dílo „Černošín, kostel sv. Jiří - restaurování vnitřních omítek,
štukových prvků a fresek – II. etapa“ ze dne 26. 4. 2019 mezi Městem Černošín jako
objednatelem a firmou TERRIGENA Art s.r.o. se sídlem Družstevní 873, Třemošná, IČO:
29105293 jako zhotovitelem, za cenu celkem 102.850,- Kč včetně DPH
6. cenovou nabídku firmy TERRIGENA Art s.r.o. se sídlem Družstevní 873, Třemošná, IČO:
29105293 na realizaci restaurátorských prací vnitřních omítek hlavního vstupu kostela sv. Jiří
v Černošíně ve výši 209.584,40 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy
o dodávce díla
7. dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v čp. 5 ZŠ
Černošín“ ze dne 5. 6. 2019 mezi Městem Černošín a firmou FLEA s.r.o., Vilémovská 1602,
Tachov ve výši 54.692,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města uzavřením Dodatku
ke smlouvě o dodávce díla řešící odsouhlasené vícepráce
8. Smlouvu o provedení uměleckého pořadu na zajištění uměleckého díla - pořadu „Oldies párty“
dne 26. 10. 2019 za smluvní cenu celkem 4.000,- Kč
9. záměr pronájmu – pachtu nebytového objektu č. p. 333 v Černošíně na st. p. č. 520 o výměře
119 m2 v k. ú. Černošín

10. úhradu za vyhotovení znaleckého posudku na ocenění pozemků p. č. 5171 a p. č. 5210 v k. ú.
Černošín za účelem odkupu pozemků od Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, se
sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6, IČO: 00016918 za cenu 6.050,- Kč včetně DPH
11. bezúplatný převod nadbytečného automobilu AVIA A 30K - speciální požární vozidlo, SPZ
TC – 38–80 mezi Městem Černošín jako dárcem a Obcí Trpísty jako obdarovaným
12. smlouvu o bezúplatném převodu majetku (Darovací smlouva) mezi Městem Černošín jako
předávajícím a Obcí Trpísty se sídlem Trpísty 18, IČO: 00573710 jako přejímajícím, týkající se
movitého majetku: AVIA A 30 K – doprovodné speciální požární vozidlo SPZ TC – 38-80
13. dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 8.2019 na akci „MK funkční skupiny D2 - Černošín“
mezi Městem Černošín jako klientem a Ing. Antonínem Kinkalem, Svinná 21, IČO: 42824699
jako projektantem, týkající se termínů plnění jednotlivých výkonových fází s termínem
do 30. 11. 2019 s tím, že ostatní ujednání zůstávají v platnosti
14. nákup cen a potřeb pro zajištění kulturní akce „Drakiáda dne 6. 10. 2019“ ve výši do 2.000,- Kč
15. nákup tepelných zářičů využitelných pro akce města ve výši do 10.000,- Kč
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