Usnesení č. 10
ze zasedání Zastupitelstva města Černošín dne 11. 12. 2019
Zastupitelstvo města:
I. schvaluje:
1.
volbu ověřovatelů
2.
program jednání
3.
vypuštění bodu č. 6 do dalšího zastupitelstva 30. 12. 2019
4.
střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022
5.
předběžný souhlas s rozpočtovým opatřením, které řeší narovnání schváleného, resp.
upraveného rozpočtu se skutečným plněním roku 2019
6.
přesunutí bodu č. 9 na další zastupitelstvo 30. 12. 2019
7.
odměny členům výborů, kteří nejsou zastupiteli města, za rok 2019 ve výši 1.000,- Kč na člena
8.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 Města Černošín o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů na území města Černošín
9.
Revokaci usnesení ZM č. 9/I/5 ze dne 31. 10. 2019
10.
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 Města Černošín, o poplatku za komunální odpad
11.
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 Města Černošín o místním poplatku ze psů
12.
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 Města Černošín o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
13.
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi Městem
Černošín a Městem Stříbro, jako obcí s rozšířenou působností, která bude vykonávat
ve správním obvodu města Černošín veškerou přenesenou působnost na úseku přestupků
svěřenou orgánům města Černošín účinnými právními předpisy
14.
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 11/2019 mezi Městem Černošín, jako
poskytovatelem a 15. Přední hlídkou Royal Rangers Mariánské Lázně, se sídlem Kořen 60,
Olbramov, IČO: 68782004, jako příjemcem
15.
Smlouvu o dílo mezi Městem Černošín, jako objednatelem a ing. arch. Alexandrou Kaskovou,
projekční kancelář, se sídlem Sokolovská 119/54, Karlovy Vary, IČ: 16698665, jako
zpracovatelem, týkající se zpracování veškerých podkladů potřebných na zpracování změny
č. 4 ÚP Černošín, za cenu celkem 534.820,- Kč, včetně DPH
16.
dílčí změnu – B.7. bydlení Pančava – nad rámec návrhu na pořízení ÚP Černošín, změna č. 4
17.
prodej p. p. č. 437/2 o výměře 591 m2 v k. ú. Krásné Údolí u Černošína panu Miloslavovi
Zemanovi, bytem Dukelská 900, Stříbro, za cenu celkem 88.650,- Kč
18.
kupní smlouvu mezi Městem Černošín, jako prodávajícím a panem Miloslavem Zemanem,
bytem Dukelská 900, Stříbro, jako kupujícím, na prodej p. p. č. 437/2 o výměře 591 m2
v k. ú. Krásné Údolí u Černošína
19.
záměr prodeje části pozemkové parcely – lesní pozemek č. 1253/22 o výměře 10 m2 v k. ú.
Ostrovce
20.
Rozpočtové opatření č. 6/2019

Miroslav Plincelner
starosta

Hana Merglová
místostarostka

