Usnesení č. 30
ze schůze Rady města Černošín dne 24. 2. 2020
Rada města:
I. schvaluje:
1.
program
2.
žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 29. 2. 2020
3.
žádost o povolení zasklení lodžie v Javorové ulici 340, Černošín
4.
zadání poptávky cenové nabídky na zpracování „Studie proveditelnosti umístění jídelny
a tělocvičny do areálu ZŠ v Černošíně“ v souladu s ustanovením §6 a §31 zákona č. 134/2016
Sb. o veřejných zakázkách v platném znění
5.
výpověď z veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Černošín, IČO 00259772 a Městem Stříbrem,
IČO 00260177, uzavřenou dne 16.3.2016, na základě které orgány města Stříbra namísto
orgánů města Černošín vykonávají funkci speciálního stavebního úřadu podle ustanovení
§15 odst.1 písm.c) zákona zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění tam, kde město Černošín vykonává působnost silničního
správního úřadu ve věcech místních komunikací podle ustanovení §40 odst. 5 písm.b) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších právních
úprav
6.
aktualizaci č. 3 – plán rozvoje sportu na období od 2017 - 2024
7.
přijetí účelového finančního daru od organizace Women for women, o.p.s., ve výši 4.872,- Kč
pro ZŠ Černošín na úhradu stravného ve školní jídelně pro 2 žáky ve školním roce 2019/2020,
a to v období od 24. 2. 2020 do 30. 6. 2020
8.
smlouvu mezi Městem Černošín, IČO 00259772 a firmou LUNAPARK Duchoň, zastoupenou
panem Davidem Duchoněm, IČ 73470520, bytem Srbice 48, 345 43 Koloveč, o zajištění
pouti zábavnými atrakcemi na dobu 3 let od data podpisu smlouvy
9.
smlouvu o provedení uměleckého pořadu „Dechovkový festival“ mezi Městem Černošín, IČO
00259772 jako pořadatelem a Josefem Konstantinovičem, IČ 07547030, Plánská 46, 349 58
Černošín, za cenu 30.000,- Kč celkem
10.
žádost o rezervaci sálu KSC Vlčák dne 14. 11. 2020 pro STP z.s. MO Černošín za účelem
schůze STP
11.
žádost o bezplatný pronájem sálu dne 28. 3. 2020 za účelem pořádání schůze STP z.s. MO,
za podmínky úhrady úklidu sálu
12.
žádost Svazu tělesně postižených v ČR, z.s. MO Černošín o dotaci z rozpočtu Města Černošín
na podporu své činnosti v roce 2020 ve výši 40.000,- Kč
13.
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. 5/2020 mezi Městem Černošín,
IČO 00259772, jako poskytovatelem a Svazem tělesně postižených v ČR, z.s. MO Černošín,
IČO 71172246, se sídlem Zádub 21
14.
žádost spolku Junák, český skaut, středisko Tajfun Tachov z.s. o dotaci z rozpočtu Města
Černošín na podporu své činnosti v roce 2020 ve výši 20.000,- Kč
15.
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. 6/2020 mezi Městem Černošín,
IČO 00259772, jako poskytovatelem a Junák, český skaut, středisko Tajfun Tachov z.s., IČO
48326968, sídlo Sokolovská 2210, 347 01 Tachov, jako příjemcem
16.
výsadbu 1 ks lípy na ulici Stříbrská, Černošín dle cenové nabídky firmy PROSTROM, Plzeň

17.
18.

cenu vstupenky na „koncert skupiny Argema“ ve výši 250,- Kč
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12000015202 Černošín, TC, Tylova, p. č. 5133/4 – kNN, mezi Městem Černošín, IČO
00259772, jako budoucí povinnou a ČEZ distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín,
Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako budoucí oprávněná

II. neschvaluje:
1.
žádost o dotaci z rozpočtu Města pro rok 2020
2.
žádost o dotaci z rozpočtu města Černošín pro rok 2020
III. bere na vědomí:
1.
žádost o spolupráci mezi městem Černošín a Psím útulkem u Šmudliny, Tachov, o umisťování
psů do útulku
IV. doporučuje:
1.
ZM schválit pořadí uchazečů: 1. B K V Stavební společnost s r.o., IČ 14704641, Bor,
2. BIS a.s., IČ 40526151, Plzeň, 3. Chejnovský s.r.o., IČ 26363330, Tachov

V. zřizuje:
1.

na základě žádosti komisi „Černošínské ženy – pod vedením Jarmily Jungbauerové“ na období
do 31. 12. 2020, bez nároku na vyplácení odměny.

Hana Merglová
místostarostka

Miroslav Plincelner
starosta

