Usnesení č. 29
ze schůze Rady města Černošín dne 3. 2. 2020

Rada města:
I. schvaluje:
1. program
2. smlouvu o dílo na „Pěstební práce v lesích na rok 2020“ mezi objednatelem Městem
Černošín, IČO 00259772 a zhotovitelem Gaston Woods s.r.o., zastoupenou panem Pavlem
Livařem, IČO 07669640, se sídlem Malovice 19, 349 01 Erpužice
3. cenu za prodej palivového dřeva ve výši 414,- Kč/m3 s DPH, doprava bude hrazena
individuálně
4. dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu odborného lesního hospodáře ze dne 2. 1. 2006 mezi
Městem Černošín, IČO 00259772 a Liborem Kaskou, IČO 70915784, bytem U Meditační
zahrady 104, Kostelec, o navýšení odměny
5. smlouvu o dílo mezi objednatelem Městem Černošín, IČO 00259772 a zhotovitelem BcA.
Petrem Círlem, IČO 43341730, Chotíkov 260, 330 17 Chotíkov, na restaurování sochy
sv. Floriána
6. dohodu o zániku věcného práva předkupního na základě splnění všech podmínek pro zánik
tohoto práva stanovené v čl. IV. Kupní smlouvy ze dne 10. 11. 2016, týkající se p. p. č.
800/43 o výměře 1.002 m2 v k. ú. Černošín
7. žádost o umístění do domu s pečovatelskou službou
8. rezervaci sálu KSC Vlčák Černošín dne 19. 3. 2020 pro ZŠ Černošín
9. žádost ZŠ Černošín o bezplatný pronájem sálu KSC Vlčák dne 19. 3. 2020 –
pro uskutečnění akce hudebně vzdělávací pořad pro žáky ZŠ
10. žádost SDH Černošín o bezplatný pronájem sálu dne 15. 2. 2020 za účelem uskutečnění
akce „Maškarní rej“, bez podmínky úhrady za úklid sálu
11. rezervaci sálu KSC Vlčák dne 14. 2. 2020 pro uskutečnění soukromé akce
12. žádost SDH Černošín o dotaci z rozpočtu města Černošín na náklady spojené
s uspořádáním Maškarního reje pro děti ve výši 8.000,- Kč
13. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. 3/2020 mezi Městem Černošín,
IČO 00259772, jako poskytovatelem a SDH Černošín jako příjemcem
14. schvaluje žádost Unie Roska – reg. Org. ROSKA Plzeň, z.p.s., IČO 64353729, se sídlem
Rabštejnská 1590/2, 323 00 Plzeň o dotaci z rozpočtu města Černošín na činnost
organizace ve výši 5.000,- Kč
15. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. 4/2020 mezi Městem Černošín,
IČO 00259772, jako poskytovatelem a Unií Roska – reg.org. ROSKA Plzeň, z.p.s., IČO
64353729, se sídlem Rabštejnská 1590/2, 323 00 Plzeň, jako příjemcem
16. plán kulturních akcí a pořádání tematických zájezdů v roce 2020

17. smlouvu o účinkování skupiny Argema v kulturním pořadu mezi Městem Černošín, IČO
00259772, jako pořadatelem a skupinou Argema, zastoupenou Miloslavem Roznerem,
IČO 63276038, se sídlem Vodňanská 472, 375 01 Týn nad Vltavou, za cenu 58.000,- Kč
+ 21 % DPH celkem
18. smlouvu o provedení uměleckého pořadu na zajištění uměleckého pořadu „ozvučení
Koncert skupiny Argema“ dne 12. 6. 2020, za cenu celkem 17.000,- Kč
19. smlouvu o provedení uměleckého pořadu na zajištění uměleckého pořadu „Pouť sv. Jiří
a pouťová zábava, ozvučení produkce“ dne 25. a 26. 4. 2020, za cenu celkem 14.000,- Kč
20. smlouvu o provedení uměleckého pořadu s kapelou Maťáci na zajištění uměleckého
pořadu „Pouťová zábava“ dne 25. 4. 2020, za cenu celkem 14.000,- Kč
21. smlouvu o provedení uměleckého pořadu s kapelou Chodovarka na zajištění uměleckého
pořadu „Pouť sv. Jiří – program“ dne 25. 4. 2020, za cenu celkem 14.000,- Kč
22. smlouvu o provedení uměleckého pořadu s kapelou Michal David revival + Sortiment
na zajištění uměleckého pořadu „Pouť sv. Jiří – program“ dne 25. 4. 2020, za cenu
celkem 25.000,- Kč
23. smlouvu o provedení uměleckého pořadu se skupinou Taneční škola DanceFlow,
na zajištění uměleckého pořadu „Doprovodný program městského plesu – Taneční
skupina DanceFlow Ladies“ dne 21. 3. 2020, za cenu celkem 6.500,- Kč
24. rezervaci sálu KSC Vlčák dne 2.5.2020 pro uskutečnění akce – koncert Divoké kočky
25. nákup cen a potřeb na zajištění akce „Soutěž o nejlepší pomazánku“ dne 14. 3. 2020
do 2.000,- Kč
26. vyúčtování nájemného ČEVAK za rok 2019
27. cenu vstupenky na „Pouťovou zábavu“ dne 25. 4. 2020 ve výši 100,- Kč
28. smlouvu č. 235/4007ci/ALLIN/40414 o nájmu movité věci mezi Městem Černošín, IČO
00259772, jako nájemcem a TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o., IČO 41191021, se
sídlem Michelská 12a/čp.18, 145 01 Praha 4, multifunkční zařízení Triumph Adler TA
4007 ci včetně příslušenství
29. smlouvu č. 516/3005ci/S/40414 o úplném servisu kopírovacího stroje/tiskárny
č. 516/3005ci/S/40414 mezi Městem Černošín, IČO 00259772, jako objednatelem a TA
Triumph-Adler Česká republika s.r.o., IČO 41191021, se sídlem Michelská 12a/čp. 18,
145 01 Praha 4, jako zhotovitelem
30. objednávku na odkup skartovacího stroje IDEAL 2200, ID 4446558, za 1,- Kč bez DPH
od firmy TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o., IČO 41191021, se sídlem Michelská
12a/čp. 18, 145 01 Praha 4
II. neschvaluje:
1. žádost Českého svazu včelařů, z.s. o souhlas s používáním znaku města na dokumentech
III. bere na vědomí
1. úmrtí dne 5.10.2019 a zánik smlouvy o dílo na „Pěstební práce na roky 2019-2021“

IV. doporučuje:
1. oslovit ještě další firmu pro srovnání ceny pro pořízení mobilního kluziště, připravit
pro případné podání žádosti o dotaci
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