Usnesení č. 13
ze zasedání Zastupitelstva města Černošín dne 9. 3. 2020
Zastupitelstvo města:
I. bere na vědomí:
1. zprávu finančního výboru ze dne 20. 1. 2020
II. schvaluje:
1. zařazení nového bodu č. 15 do programu jednání
2. zařazení nového bodu č. 17 do programu jednání
3. upravený program jednání
4. žádost o dotaci z rozpočtu Města Černošín TJ Sokol Černošín z.s., se sídlem Černošín,
IČO: 18251366, na činnost v roce 2020 ve výši 480.000,- Kč
5. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. 001/2020 mezi Městem
Černošín, jako poskytovatelem a TJ Sokol Černošín z.s., se sídlem Černošín, IČO:
18251366, jako příjemcem
6. revokaci usnesení č. 22/II/5 ze dne 15. 6. 2005 týkající se prodeje p. p. č. 330/2 o výměře
32 m2 v k. ú. Záhoří u Černošína
7. revokaci usnesení č. 22/II/6 ze dne 15. 6. 2005, týkající se uzavření Kupní smlouvy
na prodej p. p. č. 330/2 o výměře 32 m2 v k. ú. Záhoří u Černošína, uzavřenou dne 7. 9.
2005
8. záměr prodeje p. p. č. 330/2 o výměře 32 m2 v k. ú. Záhoří u Černošína
9. pořadí nabídek na realizaci akce „Bezbariérový přístup do 1. NP, sanace a zateplení fasády
objektu obchodního střediska Černošín p. č. 111/2 (stavební práce)“
Jako první v pořadí – B K V Stavební společnost s r.o., Přimdská 630, Bor, IČ: 14704641,
jako druhý v pořadí - BIS, a.s., Havířská 1117/5, Plzeň, IČ: 40526151,
jako třetí v pořadí - CHEJNOVSKÝ s.r.o., Rapotínská 1576, Tachov, IČ: 26363330
10. smlouva o dílo na akci: „Bezbariérový přístup do 1. NP, sanace a zateplení fasády objektu
obchodního střediska Černošín p. č. 111/2 (stavební práce)“ mezi Městem Černošín, jako
objednatelem a firmou B K V Stavební společnost s r.o., Přimdská 630, Bor, IČ:
14704641, jako dodavatelem za cenu díla 8.694.884,- Kč bez DPH
11. smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi Městem Černošín, jako poskytovatelem
a Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, IČ: 70890366, jako příjemcem,
týkající se poskytnutí účelové finanční dotace, určené na zajištění dopravní obslužnosti
území Plzeňského kraje v roce 2020 ve výši 63.250,- Kč
12. rozpočtové opatření č. 1/2020
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