Usnesení č. 23
ze schůze Rady města Černošín dne 21. 10. 2019
Rada města:
I. bere na vědomí
1.
předložený seznam nutných oprav týkajících se objektu MŠ v Černošíně zpracovaný
paní ředitelkou příspěvkové organizace
II. neschvaluje
1.
žádost o přidělení nouzového bytu v č.p. 24 v Černošíně z důvodu neukončených
stavebních úprav obytného prostoru
2.
nabídku týkající se převzetí pronájmu Lhoteckých rybníků v k. ú. Černošín
III. schvaluje
1.
program
2.
bezplatné zapůjčení společenského sálu v KSC Vlčák dne 29. 2. 2020 za účelem
pořádání plesu TJ Sokol Černošín za podmínky úhrady za úklid sálu
3.
žádost o dotaci z rozpočtu Města Černošín na opravu fasády ve výši 7.792,- Kč
4.
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. 012/2019
5.
smlouvu o provedení uměleckého pořadu mezi Městem Černošín, jako pořadatelem
a paní Lucií Fionou Šternerovou, se sídlem Darová E44, Břasy1, IČO: 67098444, jako
účinkujícím, na zajištění uměleckého pořadu – Pohádka pro děti – Svatomartinský
průvod dne 9. 11. 2019 v Černošíně za cenu 5.100,- Kč včetně DPH
6.
nabídku pana Tomáše Milbacha - „Kino na kolečkách“, se sídlem Dobropolská 531,
Kouřim, IČO: 03172112, na realizaci předvánočního promítání v Černošíně
dne 17. 12. 2019 v sále KSC Vlčák pro MŠ, ZŠ i veřejnost
7.
dohodu o zániku věcného práva předkupního zavázaného z věcného práva
předkupního a Městem Černošín, jako oprávněného z věcného práva předkupního,
na základě splnění všech podmínek pro zánik tohoto práva stanoveného v čl. IV.
kupní smlouvy ze dne 31. 10. 2016, týkající se p.p.č. 800/31 o výměře 977 m2 v k. ú.
Černošín
8.
smlouvu o dílo mezi Městem Černošín, jako objednatelem a Kamilem Sedlákem,
výškové práce a arboristika, se sídlem Růženy Svobodové 836, Tachov,
IČO: 88316114, na realizaci zdravotních a bezpečnostních řezů v Javorové ulici
v Černošíně za cenu celkem 48.760,- Kč
9.
smlouvu o dílo mezi Městem Černošín, jako objednatelem a Kamilem Sedlákem,
výškové práce a arboristika, se sídlem Růženy Svobodové 836, Tachov,
IČO: 88316114, na realizaci zdravotních a bezpečnostních řezů v parku u Infocentra
v Černošíně za cenu celkem 47.760,- Kč
10.
nabídku kapely – ARGEMA – termín uspořádání koncertu v Černošíně
dne 12. 6. 2020, akce bude zařazena do kulturního kalendáře na rok 2020
11.
nákup cen a potřeb pro zajištění kulturní akce „Svatomartinský průvod“
dne 9. 11. 2019 do výše 2.000,- Kč
12.
úhradu dopravy na kulturní akci muzikál Muž se železnou maskou v Praze
Miroslav Plincelner
starosta

Hana Merglová
místostarostka

