Usnesení č. 25
ze schůze Rady města Černošín dne 27. 11. 2019

Rada města:
I. bere na vědomí:
1.
cenový rozpočet na restaurování dřevěných prvků vnějšího pláště kostela sv. Jiří
dle restaurátorského záměru, předložený uměleckým truhlářem Janem Dlouhým,
IČO 73676214, bytem Bezemín 8, za cenu celkem 957.110,- Kč s daní
2.
ukončení nájemní smlouvy a dodatku č. 1 na pozemkovou parcelu č. 316/1 o výměře
9770 m2 ovocný sad, pozemkovou parcelu ve zjednodušené evidenci č. 339/2
o výměře 2926 m2 ovocný sad a pozemkovou parcelu č. 329/22 o celkové výměře
217 m2 vše v k. ú. Černošín, celkem 12913 m2
3.
nabídku BcA. Petra Círla, IČO 43341730, Chotíkov 260, na restaurování sochy
sv. Floriána za cenu celkem 129.000,- Kč bez DPH
4.
žádost TJ SOKOL Černošín o zrušení rezervace sálu KSC dne 29. 2. 2020, termín je
uvolněn pro jiného případného zájemce
5.
předložené návrhy rozpočtů příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Černošín, střednědobé
výhledy na roky 2021, 2022
II. revokuje:
1.
bod č. 13 a č. 14 v usnesení rady č. 24/III ze dne 11. 11. 2019 týkající se žádosti SDH
Černošín o dotaci z rozpočtu Města Černošín, na náklady spojené s Mikulášskou
besídkou pro děti ve výši 8.000,- Kč
III. schvaluje:
1.
program
2.
smlouvu mezi Městem Černošín jako pořadatelem a panem Richardem Nedvědem,
IČO 61805742, Záchlumí 76, jako poskytovatelem, na ozvučení akce „Rozsvícení
vánočního stromu“ dne 1. 12. 2019 za cenu celkem 4.000,- Kč
3.
odkup multifunkčního kopírovacího zařízení TA 3005ci za cenu 1.000,- Kč bez DPH
na základě smlouvy č. 167/TA3005ci/ALLIN/40414
4.
nabídku pana Kamila Sedláka, výškové práce a arboristika, IČO 88316114, Růženy
Svobodové 836, 347 01 Tachov, úprava podchodového profilu – k. ú. Záhoří
u Černošína, chatová oblast, p. p. č. 404/1 – cena zakázky celkem 5.750,- Kč
5.
smlouvu mezi panem Kamilem Sedlákem, výškové práce a arboristika, IČO
88316114, Růženy Svobodové 836, 347 01 Tachov, jako zhotovitelem a Městem
Černošín, IČO 00259772, nám. 1. máje 62, 349 58 Černošín, jako objednatelem,
na úpravu podchodového profilu – k. ú. Záhoří u Černošína, chatová oblast, p. p. č.
404/1 – cena zakázky celkem 5.750,- Kč
6.
žádost SDH o zaplacení hudební produkce AMATI BAND na hasičský ples
dne 18. 1. 2019 ve výši 10.700,- Kč celkem
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smlouvu o provedení ohňostroje dne 1. 12. 2019 na akci „Rozsvícení vánočního
stromu“ v Černošíně mezi panem Dušanem Zahradníkem, IČO 69448558, Na Průhonu
1293/11, 318 00 Plzeň, jako dodavatelem a Městem Černošín, IČO 00259772, nám.
1. máje 62, 349 58 Černošín, jako pořadatelem
pronájem sálu KSC Vlčák – EMZ Hanauer s.r.o., IČO 25203029, Lipová 330, 349 58
Černošín – pro uspořádání firemního večírku dne 20. 12. 2019
žádost o bezplatný pronájem klubu č.p. 24 dne 11. 12. 2019 „Středisku Víteček“,
Plánská 270, 349 58 Černošín, pro realizaci divadelního představení
žádost o umístění do domu s pečovatelskou službou, Jiráskova 337, 349 58 Černošín
nájemní smlouvu o přidělení bytu v č.p. 337 v domě s pečovatelskou službou
v Černošíně od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020
plán inventur na rok 2019
žádost Společenství pro dům Javorová 282, 349 58 Černošín, o dotaci z rozpočtu
Města Černošín (opravy fasád), ve výši 10.000,- Kč
veřejnoprávní smlouvu č. 13/2019 mezi Městem Černošín jako poskytovatelem
a Společenstvím pro dům Javorová 282, 349 58 Černošín jako příjemcem,
o poskytnutí individuální dotace
žádost SDH Černošín o dotaci z rozpočtu Města Černošín, individuální, na realizaci
akce „Milulášská besídka“ ve výši 15.000,- Kč
veřejnoprávní smlouvu č. 14/2019 mezi Městem Černošín jako poskytovatelem a SDH
Černošín, IČO 48329037, nám. 1. máje 286, 349 58 Černošín, o poskytnutí
individuální dotace
odměny členům komise, kteří nejsou zastupiteli města za rok 2019, ve výši 1.000,- Kč
na člena
úhradu na zajištění akce „Rozsvícení vánočního stromu“ ve výši do 3.000,- Kč
úhradu na zajištění kulturní akce „Vánoční koncert v kostele sv. Jiří“ dne 13. 12. 2019
ve výši do 3.000,- Kč
úhradu na zajištění kulturní akce „Vánoční koncert žáků ZUŠ Planá“ v prostorách
DPS Černošín dne 6. 12. 2019 ve výši do 1.500,- Kč
úhradu na zajištění akce „Novoroční výšlap na Vlčí horu“ ve výši do 3.000,- Kč
rezervaci a žádost STP z.s. MO Černošín o bezplatný pronájem sálu KSC Vlčák
dne 28. 3. 2020 za účelem pořádání schůze STP z.s. MO, za podmínky úhrady úklidu
sálu
výzvu k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku ve zjednodušeném
Podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
s názvem „Bezbariérový přístup do 1.NP, sanace a zateplení fasády objektu
obchodního střediska Černošín p.č. 111/2 (stavební práce)“
zadávací dokumentaci k výzvě k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek s názvem „Bezbariérový přístup do 1.NP, sanace a zateplení fasády
objektu obchodního střediska Černošín p.č. 111/2 (stavební práce)“

IV. neschvaluje:
1.
doplnění dřevěných informačních tabulí na základě podnětu obyvatelky města
Černošín
V. doporučuje:
1.
ZM uzavřít smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi Městem
Stříbrem, IČO 00260177, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro, jako ORP a mezi
Městem Černošín, IČO 00259772, nám. 1. máje 62, 349 58 Černošín, jako obcí
ve správním obvodu ORP Stříbro

Hana Merglová
místostarostka

Miroslav Plincelner
starosta

