Usnesení č. 22
ze zasedání zastupitelstva Města Černošín ze dne 30. 9. 2021

Zastupitelstvo města:
I. bere na vědomí:
1. zápis ze schůze Finančního výboru Města Černošín týkající se rozboru návrhu Rady města
Černošín za účelem stanovení výše poplatku za svoz komunálního odpadu a návrhu rady města
Černošín na zvýšení daně z nemovitosti - podílu místního koeficientu
2. nabídku firmy FLEA Teplo s.r.o., IČ 28049802, Vilémovská 1602, Tachov, týkající se dodávky tepla
do budov v majetku města
II. schvaluje:
1. ověřovatele zápisu ve složení: Doha Emil, Ing. Filipčík Pavel
2. program
3. záměr prodeje p.p.č. 1387/26 o výměře 282 m2 v k.ú. Lažany u Černošína
4. záměr prodeje p.p.č. 1250/10 o výměře 149 m2 v k.ú. Lažany u Černošína
5. prodej p.p.č. 1364/71 o výměře 45 m2 v k.ú. Lažany u Černošína, za cenu celkem 2.250,- Kč
6. Kupní smlouvu na prodej p.p.č. 1364/71 o výměře 45 m2 v k.ú. Lažany u Černošína
7. prodej st. p. č. 260/3 o výměře 34 m2 v k.ú. Černošín, za cenu celkem 5.100,- Kč
8. Kupní smlouvu na prodej st. p.č. 260/3 o výměře 34 m2 v k.ú. Černošín
9. prodej p.p.č. 1372/1 o výměře 213 m2 v k.ú. Lažany u Černošína, za cenu celkem 10.650,- Kč
10. Kupní smlouvu na prodej p.p.č. 1372/1 o výměře 213 m2 v k.ú. Lažany u Černošína
11. prodej p.p.č. 1250/16 o výměře 47 m2 v k.ú. Ostrovce, za cenu celkem 2.350,- Kč
12. Kupní smlouvu na prodej p.p.č. 1250/16 výměře 47 m2 v k.ú. Ostrovce
13. sazbu místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 300,- Kč
14. Obecně závaznou vyhlášku města Černošín č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
15. Žádost o dotaci z rozpočtu Města Černošín individuální Tělovýchovné Jednotě SOKOL Černošín
z.s., IČ 18251366, se sídlem Černošín, ve výši 490.000,- Kč, na činnost Tělovýchovné jednoty
16. Veřejnoprávní smlouvu č. 001/2021 mezi Městem Černošín jako poskytovatelem a TJ SOKOL
Černošín z.s., IČ 18251366, se sídlem Černošín, jako příjemcem
17. Rozpočtové opatření č. 4/2021

III. pověřuje starostu města:
1. k získání dalších doplňujících informací týkajících se záměru realizace Plynofikace Víchova

Miroslav Plincelner
starosta

Hana Merglová
místostarostka

