Usnesení č. 40 ze schůze Rady města Černošín dne 7. 7. 2020
Rada města:
I. schvaluje:
1. program
2. přijetí účelového finančního daru od organizace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., ve výši
16.185,- Kč, pro ZŠ Černošín na úhradu stravného ve školní jídelně pro 3 žáky ve školním
roce 2020/2021
3. prominutí dluhu na nájmu za p.p.č. 2315, 2338/1, 2398 v k.ú. Lhota ve výši
20.000,- Kč z celkového ročního nájmu
4. příkazní smlouvu na výkon technického dozoru nad prováděním díla „Bezbariérový
přístup do 1. NP objektu obchodního střediska p.č. 111/2“ mezi Městem Černošín,
IČ 00259772, nám. 1. máje 62, 349 58 Černošín, jako „příkazcem“ a Radkem Ježkem,
IČ 04813651, sídlo Dušínova 1317/1, 323 00 Plzeň – Severní Předměstí,
jako „příkazníkem“ za cenu 58.000,- Kč bez DPH
5. příkazní smlouvu na výkon technického dozoru nad prováděním díla „Sanace a zateplení
fasády objektu obchodního střediska p.č. 111/2“ mezi Městem Černošín, IČ 00259772,
nám. 1. máje 62, 349 58 Černošín, jako „příkazcem“ a Radkem Ježkem, IČ 04813651,
sídlo Dušínova 1317/1, 323 00 Plzeň – Severní Předměstí, jako „příkazníkem“
za cenu 70.000,- Kč bez DPH
6. záměr pachtu části objektu KSC v Černošíně – restaurace Vlčák (prostor sloužící
k podnikání – kuchyňský provoz, restaurace, jídelna, salonek, sociální zázemí, sklepní
prostory mimo strojovny výtahu a prostory s přilehlými venkovními terasami) o rozloze
706,99 m2 v budově č.p. 316, nám. 1.máje, 349 58 Černošín, za účelem provozování
veřejného a závodního stravování, pořádání kulturních a společenských akcí
7. zadávací dokumentaci záměr pachtu části objektu KSC v Černošíně – restaurace Vlčák
(prostor sloužící k podnikání – kuchyňský provoz, restaurace, jídelna, salonek, sociální
zázemí, sklepní prostory mimo strojovny výtahu a prostory s přilehlými venkovními
terasami) o rozloze 706,99 m2 v budově č.p. 316, nám. 1.máje, 349 58 Černošín, za účelem
provozování veřejného a závodního stravování, pořádání kulturních a společenských akcí
8. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
Černošín, TC, Ostrovce, č.p. 22, kNN č. IV-12-0015950/VB/01, mezi Městem Černošín,
IČ 0259772, nám. 1. máje 62, 349 58 Černošín jako „budoucí povinnou“ a ČEZ Distribuce,
a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
jako „budoucí oprávněnou“
9. smlouvu o provedení uměleckého pořadu mezi Městem Černošín, IČ 00259772 jako
pořadatelem a Josefem Konstantinovičem, zastupujícím skupinu Amatovka, IČ 07547030,
Plánská 46, 349 58 Černošín, za cenu 13.000,- Kč celkem
10. cenu vstupenky na Taneční odpoledne s dechovkou AMATOVKA dne 17.10.2020 ve výši
50,- Kč
11. rezervaci termínu sálu dne 27.9.2020 za účelem pořádání soukromé akce
12. umístění automatu na kávu firmy DELIKOMAT s.r.o., IČ 63475260, sídlem U Vlečky

843, 664 42 Modřice, od 15.7.2020 k infocentru Černošín
II. bere na vědomí:
1. znění upozornění na nedodržování smlouvy – výzva k okamžité nápravě pachtýři
Motorestu Vlčák Michalu Vališovi, IČ 72210702, nám. 1. máje 12, 349 58 Černošín
III. nemá námitek:
1. proti zamýšlené stavbě ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
na pozemku č. 2245/2 v k.ú. Ostrovce – pokládka zemního kabelu NN a osazení
přípojkového pilíře pro budoucí odběr
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