Usnesení č. 24
ze schůze Rady města Černošín dne 11. 11. 2019
Rada města:
I. bere na vědomí
1. zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Černošín IČO 00259772 za rok 2019
2. rozdělení cen jednotlivých dílčích změn v území dle návrhu na pořízení změny č. 4 ÚP
Černošín ve zkráceném postupu a úhradu nákladů za změnu ÚP č. 4 rozdělenou
na jednotlivé dílčí požadavky
3. přehled o výsledcích provozu systému tříděného sběru obalových odpadů a výše odměny
57.641,50 Kč za období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019
4. předložené projekty ředitelkou školy – doplnění nebo výměna herních prvků na zahradě
MŠ
5. termín uzavření MŠ po dobu vánočních prázdnin od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020
6. návrh města Stříbra - přenesená působnost na úseku přestupků na základě veřejnoprávní
smlouvy – navýšení paušální platby 50,- Kč na obyvatele a rok, rozhodnutí bude
po poradě starostů
II. neschvaluje
1. žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava
III. schvaluje
1. program
2. žádost kronikářky o navýšení odměny za psaní a opis kroniky na částku 12.000,- Kč
za rok od 1. 1. 2020
3. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění „Stavby č.
IV-12-0015202 Černošín, TC, Tylova, p.č. 1402/2 – kNN“ mezi Městem Černošín,
se sídlem nám. 1. máje 62, 349 58 Černošín, IČO 00259772 jako „budoucím povinným“
a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02,
IČ 24729035 jako „budoucí oprávněnou“
4. smlouvu s ČEZ o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 19-SOP-01-4121587101 - odběrné místo
nám. 1 . máje 333, Černošín, mezi Městem Černošín, se sídlem nám. 1. máje 62, 349 58
Černošín, IČO 00259772 jako „zákazníkem“ a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín,
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ 24729035 jako „provozovatelem
distribuční soustavy“
5. dohodu o zániku věcného práva předkupního na základě splnění všech podmínek
pro zánik tohoto práva stanovené v čl. IV. kupní smlouvy ze dne 5. 12. 2016, týkající se
p. p. č. 800/26 o výměře 1149 m2 v k. ú. Černošín
6. nabídku na realizaci ohňostroje při akci rozsvícení vánočního stromu dne 1. 12. 2019
za cenu 15.000,- Kč celkem
7. ocenění bezpříspěvkových dárců krve dle seznamu ČČK poukázkou v hodnotě 1000,- Kč

8. žádost o dar ve výši 5000,- Kč pro Hospic Sv. Jiří, o.p.s., IČO 22729909, náměstí
Republiky 70, 347 01 Tachov
9. darovací smlouvu mezi Městem Černošín, jako dárcem a Hospicem sv. Jiří, o.p.s.
provozovna Tachov, náměstí Republiky 70, 347 01 Tachov, IČO 22729909, jako
obdarovaným
10. rezervaci termínu – sál KSC 18. 1. 2020 – Ples SDH
11. rezervaci termínu – sál KSC 15. 2. 2020 – Maškarní ples pro děti
12. rezervaci termínu – sál KSC 5. 12. 2020 – Mikulášská besídka pro děti
13. žádost SDH Černošín o dotaci z rozpočtu Města Černošín na náklady spojené
s Mikulášskou besídkou pro děti ve výši 8.000,- Kč
14. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. 14/2019 mezi Městem
Černošín, jako poskytovatelem a SDH Černošín, jako příjemcem
15. nákup cen a potřeb na zajištění akce“ Soutěž o nejlepší slaný moučník“ dne 24. 11. 2019
do 3.000,- Kč
16. žádost o bezplatný pronájem společenského sálu v č. p. 24 - TJ Sokol Černošín za účelem
schůze organizace

Miroslav Plincelner
starosta

Hana Merglová
místostarostka

