Usnesení č. 47 ze schůze Rady města Cernošín dne 2.11.2020
Rada města:
I. schvaluje:

l. program

2. Smlouvu o dílo mezi Městem Čemošín, 1C 00259772, jako objednatelem a Jiřím Kotrlíkem
- Elektrorevize, 1C 07788886, se sídlem Těchlovice 82, 349 Ol Stříbro, jako zhotovitelem, na výměnu
veřejného osvětlení na Stříbrské ulici v Cemošíně, za cenu 49.770,- Kč bez DPH
3. Dodatek č. 2 k pachtovní smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Městem Cemošín, 1C 00259772,
nám. l. máje 62, 349 58 Cemošínjako propachtovatelem a Jednotou, spotřebním družstvem v Tachově,
1C 00032018, se sídlem Prokopa Velikého 497, 347 Ol Tachov, jako pachtýřem, týkající se údržby a oprav
klimatizačních jednotek, souvisejících s provozem propachtovaných prostor
4. nabídku pana Kamila Sedláka, Výškové práce a arboristika, 1C 88316114, Růženy Svobodové 836,
347 Ol Tachov, na výsadbu lípy (Tilia), na Stříbrské ulici, k. u . Cernošín, za cenu 2.290,- Kč celkem
5. Smlouvu mezi Městem Cemošín, 1C 00259772 , nám. l. máje 62, Cemošín a panem Kamilem Sedlákem,

Výškové práce a arboristika, 1C 88316114, Růženy Svobodové 836, 347 Ol Tachov, na výsadbu lípy
(Tilia), na Stříbrské ulici, k. u . Cemošín, za cenu 2.290,- Kč celkem
6. přijetí účelových dotací a příspěvků:
- od PK program „Zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku" ve výši 95.580,- Kč
- od PK program „Zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku" ve výši 117.306,- Kč
- od PK - účelová finanční dotace určená na částečnou úhradu nákladů spojených
se zajištěním poskytování pečovatelské služby prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních
služeb ve výši 37.782,- Kč
7. návrh kultury a kulturních akcí pro rok 2021
II. bere na vědomí:

l.protokol o kontrole na výkon matriční agendy u MU Černošín s výsledkem, že agenda je vykonávána
na vynikající úrovni a nejsou ukládána žádná nápravná opatření
2.žádost o opravu komunikace od obce Ostrovce k bodu záchrany TC 026 podanou Občanským sdružením
Chatová osada u Ranče v Údolí
III. nemá námitek:

l. proti předloženému řešení v užívání stavby - RD č.p.l l -1.NP a zřízení nové kanalizační přípojky,
nám. l. máje, 349 58 Cemošín, za předpokladu, že budou splněny všechny podmínky stanovené
odborem výstavby a plánování ve Stříbře
IV. neschvaluje:

l. žádost o odprodej cisterny na vodu z důvodu, že není evidována jako majetek města
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