Usnesení č. 46 ze schůze Rady města Černošín dne 19.10.2020
Rada města:
I. schvaluje:
1. program
2. rezervaci sálu KSC v termínu 23.1.2021 pro pořádání veřejné akce - taneční zábava
3. objednávku ročního předplatného služby „Zadavatel Premium“ na Portále vhodné
uveřejnění za cenu 6.000,- Kč bez DPH
4. nabídku pana Mariana Alaxina, Výškové práce a arboristika, IČ 70725390, Potoční 76,
354 91 Lázně Kynžvart, na odborný zásah na 3 ks dubu, p.p.č. 40/4 a 71/5,
k. ú . Pytlov, za cenu 29.950,- Kč celkem
5. Smlouvu mezi Městem Černošín, IČ 00259772 , nám. 1. máje 62, Černošín,
a panem Marianem Alaxinem, Výškové práce a arboristika, IČ 70725390, Potoční 76,
354 91 Lázně Kynžvart, na odborný zásah na 3 ks dubu, p.p.č. 40/4 a 71/5 , k. ú . Pytlov,
za cenu 29.950,- Kč celkem
6. přijetí účelových dotací:
- od PK program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“,
Restaurování dřevěných prvků vnějšího pláště kostela – ve výši 200.000,- Kč
- od PK program „Stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020“
na akci „Bezbariérový přístup do 1.NP obchodního střediska Černošín“ve výši 340.000,- Kč
- na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce – ve výši 169.613,- Kč
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0015196/VB/02 mezi Městem
Černošín, IČ 00259772, jako budoucí povinnou a ČEZ Distribuce, a.s. , IČ 24729035,
se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 jako „budoucí
oprávněnou“
8. vydání zákazu návštěv v Domě s pečovatelskou službou Černošín od 21.10.2020
9. omezení provozu knihovny od 27.10.2020 a prodlužuje omezení provozu keramického
kroužku do odvolání
II. neschvaluje:
1. nabídku firmy Galileo Corporation s.r.o. , zastoupenou panem Jakubem Červeným,
IČ 25448714, Březenecká č.p. 4808, 430 04 Chomutov, na instalaci mobilní aplikace
„V obraze“, za cenu výroby modulu 14.500,- Kč bez DPH a roční poplatek za provoz
4.500,- Kč bez DPH
2. žádost o dotaci z rozpočtu města individuální na podporu sportovní činnosti
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