Usnesení č. 48 ze schůze Rady města Černošín dne 18.11.2020
Rada města:

I. schvaluje:
1. program
2. cenovou nabídku a následné objednání „Osvětlení přechodů Černošín“ za cenu 159.209,38
Kč včetně DPH. Zhotovitel – Tomáš Vrba – AGELEKTRO, elektromontážní firma, IČ
74840169, Západní 415, 349 61 Kladruby
3. Kupní smlouvu Černošín /IV.Q/2020 mezi Městem Černošín, IČ 00259772, jako
prodávajícím a firmou ARBOLES s.r.o., IČ 28045301, se sídlem Májová 1196, 349 01
Stříbro, jako kupujícím, na prodej dřeva na odvozním místě v množství cca 800 m3
4. žádost o dar ve výši 5.000,- Kč pro Hospic Sv. Jiří, o.p.s. , IČ 22729909, se sídlem Písečná
677/3, 350 02 Cheb, provozovna náměstí Republiky čp. 70, 347 01 Tachov
5. darovací smlouvu mezi Městem Černošín, jako dárcem a Hospicem sv. Jiří, o.p.s., se sídlem
Písečná 677/3, 350 02 Cheb, provozovna Tachov, náměstí Republiky čp. 70, 347 01 Tachov,
IČ 22729909, jako obdarovaným
6. dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor v objektu Obchodního střediska ke dni
31.12.2020
7. dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor v objektu Obchodního střediska ke dni
31.12.2020
8. nákup městského mobiliáře – odpadkové koše na výměnu – do výše 20.000,- Kč celkem
9. nákup notebooku a dataprojektoru pro potřeby města
10. prominutí části dluhu– jedná se o stanovené nájemné - na základě uzavřené smlouvy
ze dne 25.2.2016 o nájmu nebytových prostor - od 1.6.2020 do 31.12.2020. Roční nájemné
ve výši 3.540,- Kč se sníží o částku 2.065,- Kč. Rozdíl ve výši 1.475,- Kč bude nájemcem
uhrazen
11. prominutí části dluhu– jedná se o stanovené nájemné - na základě uzavřené smlouvy ze
dne 9.2.2016 o nájmu nebytových prostor - od 1.6.2020 do 31.12.2020. Roční nájemné ve
výši 1500,- Kč se sníží o částku 875,- Kč. Rozdíl ve výši 625,- Kč bude nájemcem uhrazen
12. nákup vánočního osvětlení do výše 20.000,- Kč celkem

II. pověřuje:
1. starostu řešením havarijního stavu prameniště
2. starostu podpisem dohody o prominutí části dluhu od 1.6.2020 do 31.12.2020 – jedná se
o stanovené nájemné na základě uzavřené smlouvy ze dne 25.2.2016 o nájmu nebytových
prostor. Roční nájemné ve výši 3.540,- Kč se sníží o částku 2.065,- Kč. Rozdíl 1.475,- Kč
bude nájemcem uhrazen
3. starostu podpisem dohody o prominutí části dluhu od 1.6.2020 do 31.12.2020 – jedná se
o stanovené nájemné na základě uzavřené smlouvy ze dne 9.2.2016 o nájmu nebytových
prostor. Roční nájemné ve výši 1500,- Kč se sníží o částku 875,- Kč. Rozdíl ve výši 625,-

Kč bude nájemcem uhrazen
III. projednala:
1.návrhy příspěvkových oganizací ZŠ a MŠ Černošín na rozpočty na rok 2021 a střednědobé
výhledy rozpočtů na rok 2022 – 2023
IV. doporučuje:
1. ZM schválit návrhy příspěvkových oganizací ZŠ a MŠ Černošín na rozpočty na rok 2021
v rámci celkového rozpočtu města na rok 2021
2. ZM zařadit opravu vnitřních prostor hasičské zbrojnice do Programu rozvoje města Černošín

V. bere na vědomí:
1. předloženou nabídku Ing. Jiřího Šedivce, STAVING Atelier, projekce staveb, inženýrská
činnost, IČ 47704993, se sídlem Školní 27, 312 16 Plzeň, na zpracování dvoustupňové
projektové dokumentace „Vnitřní stavební úpravy obchodního střediska Černošín“
za nabídkovou cenu 969.210,- Kč včetně DPH
VI. neschvaluje:
1.neschvaluje nabídku projektu „Bezpečně na silnici“ společnosti IV – nakladatelství s.r.o.,
IČ 27585948, se sídlem Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3
2. nabídku pomoci s propagací cestovního ruchu společností OUTDOOR media s.r.o.
a časopisem TRAVEL LIFE

Hana Merglová
místostarostka

Miroslav Plincelner
starosta

