Usnesení č. 10
ze zasedání rady Města Černošín dne 18.3.2019
Rada města:
I. bere na vědomí:
1. inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku Města Černošín za rok 2018
II. neschvaluje:
1. smlouvu o údržbě svislého dopravního značení – servisní smlouva, mezi Městem Černošín, jako
objednatelem a firmou PasProRea s.r.o., se sídlem Holkov 32, Velešín, jako zhotovitelem
2. žádost spolku – Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s., se sídlem Čkyně 197, o finanční
podporu na vydání publikace „Lesy českého státu II.“
3. nabídku IV-Nakladatelství s.r.o., se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3, na úplatnou
prezentaci v publikaci „Školáci nejen na prázdninách“
III. schvaluje:
1. program
2. žádost MŠ Černošín, příspěvková organizace, Zahradní 280, Černošín o vstup do projektu
v rámci výzvy 20-18-063 Šablovy II, Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání
3. smlouvu o poskytování právních služeb mezi Městem Černošín, jako klientem a Mgr. Editou
Šajtošovou – advokátem, se sídlem Dolní náměstí 45, Město Touškov, IČ: 04415892, jako
advokátem, na poskytování právní pomoci a právních služeb
4. nákup vybavení do společných prostor v DPS Černošín za cenu do 20.000,- Kč
5. dodávku a montáž technologie odvětrání kuchyňských prostor v motorestu Vlčák v Černošíně
firmou - ProGast S&N v.o.s., se sídlem Bezručova 200, Velká Hleďsebe, IČ: 26341662 za cenu
36.932,- Kč bez DPH
6. zadávací podmínky na realizaci akce „Lokální opravy a úpravy MK“ Černošín
7. výběrovou komisi pro výběr nejvhodnější nabídky na akci: Oprava a odbahnění rybníka
v Lažanech a zpracovatele PD na akci - Chodník po pravé straně ulice Svojšínská ve složení –
předseda Zdeněk Nedvěd, členové - Miroslav Plincelner, Petra Grigarová, Václav Myška, Hana
Merglová
8. firmu Jaroslav Hřebík, se sídlem Ctiboř 30, IČ: 72212497, jako nejvhodnější nabídku na
realizaci díla „Oprava a odbahnění rybníka v Lažanech“ za cenu celkem 503.950,- Kč včetně
DPH
9. firmu IK Plzeň s.r.o., se sídlem Lesní 594, Kdyně, IČ: 49789066, jako nejvhodnější
nabídku na dodavatele PD „Chodník po pravé straně ulice Svojšínská“ za cenu celkem
83.974,- Kč včetně DPH
10. snížení četnosti osobních návštěv SPOZ u příležitosti významných jubileí a realizovat
návštěvy pouze na kulatiny
11. účetní závěrku Základní školy v Černošíně, okres Tachov, příspěvková organizace Černošín,
nám. 1. máje 38, za rok 2018
12. účetní závěrku Mateřské školy v Černošíně, okres Tachov, příspěvková organizace Černošín,
Zahradní 280, za rok 2018
Miroslav Plincelner
starosta

Hana Merglová
místostarostka

