Usnesení č. 49 ze schůze Rady města Černošín dne 30.11.2020
Rada města
I. schvaluje:
1. program
2. odměny členům komise, kteří nejsou zastupiteli města, za rok 2020 ve výši 1.000,- Kč na
člena
3. plán inventur za rok 2020
4. smlouvu o dílo mezi Městem Černošín, IČ 00259772, nám. 1. máje 62, 349 58 Černošín,
jako objednatelem a panem Jaroslavem Svobodou, IČ 701983806, se sídlem Málkovice 24,
348 02 Bor u Tachova, kde předmětem zakázky je oprava nátoku do návesního rybníka
v Ostrovcích za cenu díla 28.817,36,- Kč včetně DPH
5. žádost o mimořádnou odměnu ředitelce ZŠ Černošín ve výši dvojnásobku její základní
mzdy rozdělenou do dvou výplatních termínů (za listopad a prosinec)
6. žádost o mimořádnou odměnu ředitelce MŠ Černošín ve výši dvojnásobku základního platu
rozdělenou do dvou výplatních termínů (za listopad a prosinec)
7. nabídku a následné objednání na úpravy veřejné zeleně 4 x jírovec řez na hlavu, horní
náměstí Černošín p.p.č. 5118/1, 1 x vrba jíva – odstranění části dřeviny za panelovým
domem Černošín p.p.č. 251/13, 3 x smrk lokální redukce, resp. bezpečnostní řez Pytlov
náves p.p.č. 727/1, za cenu 13.230,- Kč celkem. Zhotovitel: Marian Alaxin, výškové práce
a arboristika, IČ 70725390, Potoční 76, 354 91 Lázně Kynžvart
8. nákup 40 ks svítidel typ PARK od firmy EMPEMONT s.r.o., IČ 27772179, ul. Železničního
vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, za cenu 285.754,- Kč včetně DPH
9. rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022-2023 příspěvkových
organizací zřízených Městem Černošín – Základní školy Černošín a Mateřské školy
Černošín
II. nemá námitek:
1. proti uskutečnění přeložky veřejného osvětlení na základě žádosti na st.p.č. 137/1 k.ú.
Černošín za podmínky, že náklady budou uhrazeny žadatelem
III. bere na vědomí:
1. zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Černošín, IČ 00259772, za rok 2020
2. žádost o propachtování obecních pozemků k hospodaření firmy EkoFarm FKÚ s.r.o., se
sídlem Cebiv
3. oznámení o uzavření Mateřské školy Černošín v termínu od 21.12.2020 do 3.1.2021
IV. ukládá:
1. starostovi informovat zastupitele města o jednání bývalé zaměstnankyně při odchodu
z pracovního poměru

Miroslav Plincelner
starosta

Hana Merglová
místostarostka

