Usnesení č. 17
ze zasedání zastupitelstva Města Černošín dne 10.12.2020
Zastupitelstvo města:
I. bere na vědomí:
1. zprávu kontrolního výboru ze dne 7. 10. 2020
2. důvodovou zprávu starosty – projednání návrhu zastupitele města
II. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu ve složení: Jarmila Jungbauerová, Lukáš Mečl
2. program
3. záměr prodeje st.p.č. 121 o výměře 46 m2 a p.p.č. 1364/32 o výměře 366 m2,
obě v k.ú. Lažany u Černošína
4. záměr prodeje části p.p.č. 1364/1 o výměře cca 45 m2, v k.ú. Lažany u Černošína
5. záměr prodeje p.p.č. 1251/16 o výměře 249 m2, v k.ú. Ostrovce
6. záměr prodeje p.p.č. 1253/22 o výměře cca 396 m2, v k.ú. Ostrovce
7. prodej st.p.č. 81 o výměře 2 m2 a st.p.č. 82 o výměře 8 m2, obě v k.ú. Ostrovce,
za cenu celkem 2.983,- Kč
8. kupní smlouvu na prodej st.p.č. 81 o výměře 2 m2 a st.p.č. 82 o výměře 8 m2,
obě v k.ú. Ostrovce
9. prodej p.p.č. 330/2 o výměře 32 m2 v k.ú. Záhoří u Černošína za cenu celkem 9.831,- Kč
10. kupní smlouvu na prodej p.p.č. 330/2 o výměře 32 m2 v k.ú. Záhoří u Černošína
11. nabídku k uplatnění předkupního práva na p.p.č. 800/42 v k.ú. Černošín,
podanou dne 26.11.2020
12. cenu vodného a stočného na rok 2021 ve výši: vodné 37,- Kč bez DPH, stočné 37,- Kč
bez DPH
13. schodkový rozpočet Města Černošín na rok 2021:
Příjmy celkem
35.965.000,- Kč
Výdaje celkem
62.848.444,- Kč
Splátky úvěrů
70.000,- Kč
Rozdíl bude vyrovnán z přebytku hospodaření minulých let.
14. střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 – 2023
15. předběžný souhlas s rozpočtovým opatřením, které řeší narovnání schváleného,
resp. upraveného rozpočtu se skutečným plněním rozpočtu 2020
16. odměny členům výborů, kteří nejsou zastupiteli města za rok 2020 ve výši 1.000,- Kč
na člena
17. rozpočtové opatření č. 5/2020
18. Směrnici č. 1/2020 o používání prostředků ze sociálního fondu
19. Smlouvu na vypracování projektu výstavby vnitřních stavebních úprav obchodního
střediska Černošín mezi Městem Černošín, jako klientem a Ing. Jiřím Šedivcem, IČO
47704993, Školní 27, 312 16 Plzeň, jako projektantem, za cenu celkem 969.210,- Kč
včetně DPH

III. stanovuje:
1. měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněným zastupitelům od 1.1.1021 v maximální
výši dle nařízení vlády č. 202/2018 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávních celků, v platném znění, ve znění pozdějších předpisů i v případě budoucí
změny nařízení vlády č. 202/2018 Sb.

Miroslav Plincelner
starosta

Hana Merglová
místostarostka

