Usnesení č. 6
ze zasedání zastupitelstva Města Černošín dne 30. 5. 2019
Zastupitelstvo města:
I. schvaluje:
1.
program
2.
zrušení předkupního práva jako práva věcného, stanoveného v článku IV. v Kupní smlouvě
se závazkem předkupního práva na prodej p. p. č. 800/37 o výměře 982 m2 v k. ú. Černošín
ze dne 23. 2. 2017
3.
nabídku Státního statku Jeneč s. p. v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6 - Řepy,
IČ: 00016918 na prodej pozemků p. č. 5171 o výměře 1.254 m2 v k. ú. Černošín a č. 5210
o výměře 2.169 m2 v k. ú. Černošín za cenu celkem 134.450,- Kč
4.
nabídku Martina Dobeše s.r.o., se sídlem Pod Labuťkou 263/16, Praha 8, IČO: 49686623
na zpracování projektové dokumentace na akci „Záhoří u Černošína - Oprava a odbahnění
rybníka“ na pozemkové parcele č. 15 v k. ú. Záhoří u Černošína za cenu 82.280,- Kč včetně
DPH
5.
Smlouvu číslo Z_S14_12_8120069640 o Smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi Městem Černošín jako
žadatelem a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, Děčín,
IČO: 24729035 jako provozovatelem za předpokládanou cenu 145.000,- Kč
6.
Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 19_SOBSO1_4121524498
mezi Městem Černošín jako žadatelem a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 jako provozovatelem za cenu 272.000,Kč
7.
výjimku z nejnižšího počtu žáků stanoveného zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
Základní škole Černošín, okres Tachov, příspěvkové organizaci, nám. 1. máje 38, Černošín,
IČO: 70998736 pro školní rok 2019/2020
8.
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z programu „Zachování a obnova kulturních památek
Plzeňského kraje“ č. PO26/19 mezi Městem Černošín jako příjemcem a Plzeňským krajem
se sídlem Škroupova 18, Plzeň, IČO: 70890366 jako poskytovatelem určené na úhradu části
nákladů stavebních a restaurátorských prací v kostele sv. Jiří v Černošíně „restaurování
vnitřních omítek kostela – II. etapa“ ve výši 250.000,- Kč
9.
celoroční hospodaření města Černošín a závěrečný účet města za rok 2018 včetně zprávy
auditora o výsledku hospodaření ÚSC Černošín za rok 2018, bez výhrad
10.
účetní závěrku města Černošín, IČO: 00259772 sestavenou k 31. 12. 2018
11.
rozpočtové opatření č. 2/19
12.
vypuštění bodu č. 18 z programu
13.
smlouvu o dílo na Rekonstrukci otopné soustavy a zdroje tepla v čp. 5, ZŠ Černošín mezi
Městem Černošín jako zadavatelem a firmou FLEA s.r.o., Vilémovská 1602, 347 01
Tachov, IČ: 28049802 jako dodavatelem za cenu 942.710,73 Kč vč. DPH
II. neschvaluje:
1.
nabídku na převod p. p. č. 440/15 v k. ú. Záhoří o výměře 251 m2
2.
záměr prodeje části nebytových prostor nacházejících se v nemovitosti čp. 24 v Černošíně
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