Usnesení č. 11
ze zasedání rady Města Černošín dne 1. 4. 2019
Rada města:
I. bere na vědomí:
1. informaci o umístění na třetím místě v soutěži „Sběrač roku“ ve sběru vysloužilého
osvětlovacího zařízení, v kategorii Obec, pořádanou firmou EKOLAMP s.r.o. Praha, oceněnou
finanční částkou 5.000,- Kč

II. neschvaluje:
1. Smlouvu o provedení uměleckého pořadu mezi Městem Černošín, jako pořadatelem
a Hudební skupinou Klubíčko Rock, jako učinkujícím na akci – Václavská zábava dne
28. 9. 2019 za cenu celkem 9.000,- Kč

III. schvaluje:
1. program
2. žádost o finanční dar Stodské nemocnice a.s., se sídlem Hradecká 600, Stod, IČO: 263 61 086
ve výši 5.000,- Kč
3. Darovací smlouvu mezi Městem Černošín, jako dárcem a Stodskou nemocnicí a.s., se sídlem
Hradecká 600, Stod, IČO: 263 61 086, jako obdarovaným
4. Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby č. 78/2019
5. Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby č. 79/2019
6. cenový návrh Pavla Veselky, Koterovská 30, Plzeň, IČO: 67080936, na doplnění projektové
dokumentace o realizaci venkovního osvětlení bezbariérového přístupu u Nákupního střediska
za cenu 12.000,- Kč bez DPH
7. možnost zmocnění k hlasování na XVII. Sněmu svazu měst a obcí ČR a pověřuje starostu města
k udělení plné moci k zastupování Města Černošín
8. žádost Občanského sdružení Víchov, IČO:22819193, se sídlem Černošín, Víchov 49, o dotaci
z rozpočtu Města Černošín – individuální, na rok 2019 ve výši 37.500,- Kč
9. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. 8/2019 mezi městem Černošín, jako
poskytovatelem a Občanským sdružením Víchov, IČO:22819193, se sídlem Černošín, Víchov
49, jako příjemcem
10. žádost p. Michala Vališe, nájemce Motorestu Vlčák, nám. 1. máje 12, Černošín, IČ: 72210702,
o bezplatné zapůjčení pozemku p.č. 218/1 v k.ú. Černošín, obslužná plocha, za účelem pořádání
akce pro veřejnost „Pálení čarodějnic“ ve dnech 30.4. až 1.5.2019 s tím, že pozemek bude
po ukončení akce uveden do původního stavu
11. cenovou nabídku na vyhotovení restaurátorského záměru na vnější dřevěné prvky kostela
sv. Jiří v Černošíně, předloženou p. Janem Dlouhým, bytem Bezemín 8, Cebiv, IČO: 73676314,
za cenu celkem 20.000,-Kč
12. Dodatek č. 1, k Nájemní smlouvě uzavřené dne 24.10.2016 týkající se změny článku II. –
Doba nájmu od 1.1. 2019 do 31.12. 2019. Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.
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