Usnesení č. 22
ze zasedání Rady města Černošín dne 7. 10. 2019
Rada města:

I. bere na vědomí:
1.
poskytnutí finančního příspěvku od Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši
120.896,- Kč na účel: obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku
2.
výsledek šetření stížnosti Českou školní inspekcí, Plzeňský inspektorát,
na právnickou osobu Základní školu Černošín, okres Tachov, příspěvková organizace.
II. neschvaluje:
1.
odkoupení nevyhovujících dětských lehátek z MŠ Černošín.
III. schvaluje:
1.
program
2.
nabídku pronájmu stacionárního platebního terminálu Monety Money Bank
pro potřeby městského úřadu
3.
změnu původního návrhu skladby stavebních parcel „Obytná zóna Černošín –
II. etapa“ z důvodu stávajícího ochranného pásma ČOV Černošín
4.
dohodu o zániku věcného práva předkupního uzavřenou mezi Euro Reality Plzeň
s.r.o., se sídlem Ruská 608/52a, Mariánské Lázně, IČO: 04974638, jako vlastníka
a zavázaného z věcného práva předkupního a Městem Černošín, jako oprávněného
z věcného práva předkupního, na základě splnění všech podmínek pro zánik tohoto
práva stanovené v čl. IV. Kupní smlouvy ze dne 3. 3. 2017, týkající se p. p. č. 800/40
o výměře 1005 m2 v k. ú. Černošín
5.
záměr pronájmu částí p. p. č. 151/5 a 151/6 a p. p. č. 151/3 vše v k. ú. Černošín
o celkové výměře cca 410 m2
6.
žádost provozovatele Michala Vališe, IČO: 72210702 o změnu otevírací doby
v Motorestu Vlčák v Černošíně v době od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020
7.
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Lokální opravy a úpravy MK“ mezi Městem
Černošín jako objednatelem a firmou Promonasta s.r.o., Kralovická 1418/7, Plzeň,
IČO: 26323737, jako zhotovitelem, týkající se změny termínu plnění s posunutím
termínu dokončení díla k 31. 10. 2019. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti
8.
cenovou nabídku od firmy Promonasta s.r.o., Plzeň, IČO: 26323737, na realizaci akce
„Černošín - oprava dlažby mostu“ za cenu celkem 11.309,37 Kč včetně DPH
9.
cenovou nabídku od firmy Promonasta s.r.o., Plzeň, IČO: 26323737, na realizaci akce
„Černošín - chodník ve dvoře č. p. 24“ za cenu celkem 91.945,69 Kč včetně DPH
10.
cenu vstupného na akci „Oldies párty“ ve výši 50,- Kč
11.
smlouvu o poskytování služeb komunikační platformy – Mobilní rozhlas mezi
Městem Černošín jako uživatelem a firmou Neogena s.r.o., Hybešova 42, Brno,
IČO: 29198950, jako poskytovatelem za podmínek uvedených v této smlouvě
12.
nákup přenosného ozvučovacího zařízení pro potřeby města do 20.000,- Kč
13.
bezplatné zapůjčení společenského sálu v KSC Vlčák dne 30. 11. 2019 za účelem
pořádání výroční členské schůze Svazu tělesně postižených MO Černošín,
za podmínky úhrady za úklid sálu
14.
pravidla k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem nebo výměnu bytu

15.
16.

17.
18.
19.
20.

zvláštního určení ve vlastnictví Města Černošín dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění
odměnu ve výši do 2.000,- Kč jako ocenění úspěšných žáků MŠ Černošín ve výtvarné
soutěži
bezplatné zapůjčení společenského sálu v KSC Vlčák dne 23. 11. 2019 za účelem
pořádání akce – Taneční odpoledne Českému svazu žen Černošín, za podmínky
úhrady za úklid sálu
navýšení hodnoty dárkových balíčků pro jubilanty města z původních 300,- Kč
na částku 500,- Kč/jubilant
nákup vánočního osvětlení do výše 10.000,- Kč
vyřazení lehátek z majetku MŠ Černošín ředitelkou školy a jejich odprodej
za cenu 300,- Kč/ks
nápravná opatření přijatá na základě výsledku šetření stížnosti Českou školní
inspekcí, Plzeňský inspektorát, na právnickou osobu Základní školu Černošín, okres
Tachov, příspěvková organizace.

Miroslav Plincelner
starosta

Hana Merglová
místostarostka

