Usnesení č. 33
ze schůze Rady města Černošín dne 30. 3. 2020
Rada města:
I. schvaluje:
1. program
2. smlouvu mezi Městem Černošín, IČ 00259772, nám. 1. máje 62, 34958 Černošín, jako
objednatelem a panem Janem Dlouhým, uměleckým truhlářem, restaurátorem, IČ 73676314,
bytem Bezemín 8, 349 52 Konstantinovy Lázně, na restaurátorské práce na dřevěných
prvcích vnějšího pláště kostela sv. Jiří v Černošíně za cenu díla 957.110,- Kč včetně DPH
3. smlouvu o provádění odborných prací koordinátora BOZP při přípravě a realizaci staveb
mezi Městem Černošín, IČ 00259772, nám. 1. máje 62, 34958 Černošín, jako objednatelem
a BEZPO Plzeň s.r.o., IČ 26351951, sídlo Bendova 692/2, 301 00 Plzeň, jako poskytovatelem
4. nabídku leteckého fotografování města Černošín včetně dodávky doplňkových produktů
(kompletní uvítací tabule při vjezdu do města, plastový snímek v rámu) od firmy CBS
Nakladatelství s.r.o., se sídlem Vodní 1972, Zlín, IČ 24804584
5. nabídku pana Kamila Sedláka, IČ 88316114, bytem Růženy Svobodové 836, 347 01 Tachov,
na realizaci zdravotních a bezpečnostních řezů, park na Stříbrské ulici, za cenu celkem
5.750,- Kč
6. smlouvu o dílo mezi Městem Černošín, IČ 00259772, jako objednatelem a panem Kamilem
Sedlákem, IČ 88316114, bytem Růženy Svobodové 836, 347 01 Tachov, na realizaci
zdravotních a bezpečnostních řezů, za cenu celkem 5.750,- Kč
7. nabídku pana Mariana Alaxina, IČ 70725390, bytem Potoční 76, 354 91 Lázně Kynžvart,
na realizaci zdravotních a bezpečnostních řezů, jírovec Pytlov, za cenu celkem 11.850,- Kč
8. smlouvu o dílo mezi Městem Černošín, IČ 00259772, jako objednatelem a panem Marianem
Alaxinem, IČ 70725390, bytem Potoční 76, 354 91 Lázně Kynžvart, na realizaci zdravotních
a bezpečnostních řezů, za cenu celkem 11.850,- Kč
9. změnu nájemní, pachtovní smlouvy dodatkem - snížení pachtovného a nájemného na cenu
1,- Kč/měsíc pro podnikatelské subjekty působící v objektech ve vlastnictví města Černošín
z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR s ohledem na podporu místních obyvatel,
zachování pracovních příležitostí ve městě na přechodnou dobu od 1. 4. 2020 do 31. 8. 2020
10. dodatek č. 3, ke smlouvě o pachtu prostoru sloužícího k podnikání „Hostinská činnost“ mezi
Městem Černošín, jako propachtovatelem a panem Michalem Vališem, bytem nám. 1. máje
12, Černošín, IČ 72210702 jako pachtýřem, týkající se přechodného snížení pachtovného
od 1. 4. 2020 do 31. 8. 2020 ve výši 1,- Kč/měsíc
11. dodatek č. 1, ke smlouvě o pachtu prostoru sloužícího k podnikání „Pedikérská služba“,
týkající se přechodného snížení pachtovného od 1. 4. 2020 do 31. 8. 2020 ve výši 1,Kč/měsíc
12. dodatek č. 1, ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání „Vzorková prodejna
na plastová okna“ mezi Městem Černošín, jako pronajímatelem a panem Emilem Dohou,
bytem Javorová 282, Černošín, IČ 75950537 jako nájemcem, týkající se přechodného

snížení nájemného od 1. 4. 2020 do 31. 8. 2020 ve výši 1,- Kč/měsíc
13. dodatek č. 1, ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání „Kadeřnické služby“
mezi Městem Černošín, jako pronajímatelem a paní Miroslavou Královou, bytem Fučíkova
704, Planá, IČ 72214520, jako nájemcem, týkající se přechodného snížení nájemného
od 1. 4. 2020 do 31. 8. 2020 ve výši 1,- Kč/měsíc
14. dodatek č. 1, ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání „Masérské služby“ mezi
Městem Černošín, jako pronajímatelem a paní Marií Komrskovou, bytem Dukelských
hrdinů 72, Planá, IČ 65568893, jako nájemcem, týkající se přechodného snížení nájemného
od 1. 4. 2020 do 31. 8. 2020 ve výši 1,- Kč/měsíc
II. bere na vědomí:
1. vyúčtování služeb CPOS Města Touškov, IČ 75062330, Partyzánská 519, 330 33 Město
Touškov
2. krizový plán pro pečovatelskou službu střediska Černošín zpracovaný CPOS Města Touškov
3. informaci a výklad odboru veřejné správy, dozoru a kontroly k možnosti obcí posunout
splatnost místních poplatků či promíjet místní poplatky v období nouzového stavu
4. návrh přesunu neuskutečněných kulturních akcí z důvodu vyhlášení nouzového stavu
a mimořádných opatření na rok 2021
III. doporučuje:
1. ZM schválit vzhledem k mimořádným okolnostem přesun neuskutečněných kulturních akcí
na rok 2021 a zapracovat do rozpočtu pro rok 2021
IV. neschvaluje:
1. žádost o pronájem kontejneru na bioodpad Městem Černošín
2. nabídku na nákup knih „Po stopách osvobození a Svoboda nebyla zadarmo“.
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