Usnesení č. 20
ze zasedání zastupitelstva Města Černošín dne 29.4.2021
Zastupitelstvo města:
I. bere na vědomí:
1. vyhodnocení výsledků projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Černošín,
uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
II. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu ve složení: Pudil Michal, Sláma Josef
2. doplnění programu o bod 18: Žádost o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace
stupně DSP (dokumentace k stavebnímu povolení)
3. program
4. zprávu o uplatňování územního plánu Černošín podle § 6 odst. 5 písm. e), § 47 odst. 5 a 55 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za uplynulé období 2016 – 2020
Černošín
5. prodej p.p.č. 1483 o výměře 293 m2, v k.ú. Lažany u Černošína, za cenu celkem
14.650,- Kč
6. Kupní smlouvu na prodej p.p.č. 1483 o výměře 293 m2, v k.ú. Lažany u Černošína
7. Smlouvu č. 00832021 o poskytnutí účelové dotace ve výši 45.766,- Kč, na zřizování nových
oplocenek z dotačního titulu 2020 Podpora ochrany lesa v PK v rámci dotačního programu
Podpora ochrany lesa v PK 2017+, mezi Městem Černošín, jako příjemcem a Plzeňským krajem
Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366 jako poskytovatelem
8. přijetí finanční dotace na akci – Rekonstrukce VO – Plánská ulice, poskytnutou Plzeňským
krajem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ 70890366
9. Smlouvu o zřízení věcného břemene týkající se pozemků p.p.č. 760/7 a 760/8 v k.ú. Černošín,
umožňující realizaci projektu, který řeší připojení FVE k elektrizační soustavě České Republiky,
mezi Městem Černošín, jako povinným a firmou PROFINEX energo s.r.o.,
se sídlem Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5 – Smíchov, jako oprávněným, v rozsahu vytýčeném
ve zpracovaném GP, za příslušnou náhradu ve výši 20.000,- Kč
10. revokaci svého usnesení č. 17/II/11 ze dne 10. 12. 2020, týkající se předkupního práva
k p.p.č. 800/42 v k.ú. Černošín v plném rozsahu (Původní usnesení: ZM schvaluje nabídku k
uplatnění předkupního práva na p. p. č. 800/42 v k.ú. Černošín podanou dne 26. 11. 2020)
11. že nebude uplatňovat předkupní právo, jako právo věcné, stanovené v článku IV. v kupní
smlouvě se závazkem předkupního práva, na prodej p.p.č. 800/42 o výměře 1035 m2
v k.ú. Černošín ze dne 28. 4. 2017
12. Rozpočtové opatření č. 2/2021
13. žádost STAVING Ateliér Ing. Šedivec Jiří, projekce staveb a inženýrská činnost,
IČ 47704993, se sídlem Školní 27, 312 00 Plzeň, o prodloužení termínu odevzdání projektové
dokumentace stupně DSP na základě uzavřené smlouvy na vypracování projektu ,,Vnitřní
stavební úpravy obchodního střediska Černošín“ ze dne 29.12.2020 s termínem dokončení
projektu do 15.6.2021 a jeho projednání s dotčenými orgány do 20.7.2021
III. neschvaluje:
1. záměr prodeje pozemku p. č. 1404/1 o výměře 1031 m2 v k.ú. Černošín, za účelem výstavby RD
2. záměr prodeje pozemku p. č. 1251/29 o výměře 110 m2 v k.ú. Ostrovce
IV. ukládá starostovi města:
1. oznámit schválení zprávy o uplatňování ÚP Černošín v souladu s § 165 odst. 3 stavebního
zákona
2. zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup Zprávu o uplatňování ÚP Černošín
v souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona

V. pověřuje starostu města:
1. podpisem dodatku k uzavřené Smlouvě ,,Vnitřní stavební úpravy obchodního střediska
Černošín“ ze dne 29.12.2020 mezi Městem Černošín, nám. 1. máje 62, 349 58 Černošín,
IČ 00259772 jako klientem a STAVING Ateliér Ing. Jiří Šedivec, projekce staveb
a inženýrská činnost, Školní 27, 312 00 Plzeň, IČ 47704993, jako projektantem
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