Usnesení č. 8
ze zasedání zastupitelstva Města Černošín dne 26. 9. 2019
Zastupitelstvo města:
I. bere na vědomí:
1. zprávu Finančního výboru, týkající se zadaného úkolu ohledně rozboru kalkulace vodného
a stočného za rok 2018
2. vyjádření SMO ČR a seznámilo se s právy a povinnostmi zastupitelů při výkonu své funkce
II. schvaluje:
1. kupní smlouvu č. 52/910/19 mezi Městem Černošín jako kupujícím a Státním statkem Jeneč, státní
podnik v likvidaci se sídlem Třasanovského 622/11, Praha 6 – Řepy, IČO: 00016918 jako
prodávajícím, týkající se koupě pozemků p. č. 5171 o výměře 1254 m2 a p. p. č. 5210 o výměře
2169 m2, oba v k. ú. Černošín za kupní cenu celkem 127.400,- Kč
2. prodej p. p. č. 1364/70 o výměře 295 m2 v k. ú. Lažany u Černošína za cenu celkem 14.750,- Kč
3. kupní smlouvu týkající se prodeje p. p. č. 1364/70 o výměře 295 m2 v k. ú. Lažany u Černošína
4. smlouvu č. 23332019 o poskytnutí účelové dotace – Podpora ochrany lesa v PK mezi Městem
Černošín jako příjemcem a Plzeňským krajem se sídlem Škroupova 18, Plzeň, IČO: 70890366 jako
poskytovatelem na poskytnutí účelové finanční dotace určené na zřizování nových oplocenek
v rozsahu 1.055 m na základě žádosti o dotaci reg. č. 0580L00079 ve výši 73.850,- Kč
5. v souladu s ustanovením § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
v platném znění, pořízení Změny č. 4 Územního plánu Černošín zkráceným způsobem.
6. určeného zastupitele, pana Miroslava Plincelnera, ke spolupráci s pořizovatelem – Městským
úřadem Stříbro – odborem výstavby a územního plánování – při pořizování změny územního
plánu
7. zpracování Vyhodnocení vlivů na životní prostředí zpracované na základě ustanovení § 19 odst. 2
stavebního zákona, v rozsahu přílohy stavebního zákona a platnými prováděcími předpisy,
osobou oprávněnou podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
8. rozpočtové opatření č. 4/2019
III. ukládá:
1. pořizovateli v souladu s ustanovením § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu v platném znění, zpracování návrhu Změny č. 4 Územního plánu Černošín
včetně Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA)
IV. pověřuje:
1. starostu k získání informací spojených s výzvou podáním nabídky ze dne 16. 7. 2019,
předloženou JUDr. Vojtěchem Steiningerem, IČ: 73677701

Miroslav Plincelner
starosta

Hana Merglová
místostarostka

