Usnesení č. 21

ze zasedání zastupitelstva Města Cernošín ze dne 30.6.2021
Zastupitelstvo města:
I. bere na vědomí:

l. záměr možnosti realizace stavební akce - Plynofikace Víchov
II. schvaluie:

l. ověřovatele zápisu ve složení: Jan Grigar, Dagmar Varousová
2. doplnění programu o bod Poskytnutí finančních darů obcím postižených tornádem
3. program

4. záměr prodeje p.p.č. 1372 v k.ú. Lažany u Černošína o výměře 213 m2
5. záměr prodeje st.p.č. 260/3 v k.ú. Čemošín o výměře 34 m2
6. záměr prodeje části p.p.č. 1250/1 v k.ú. Ostrovce - cca 47 m2
7. Základní škole Cernošín, okres Tachov, příspěvková organizace, nám. l. máje 38, Cernošín,

IČO 70998736, pro školní rok 2021/2022, udělení výjimky z nejnižšího počtu dětí stanoveného
zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcím předpisem s tím, že budou uhrazeny
zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy a to nad výši stanovenou podle § 161 až 162
8. Základní škole Cernošín, okres Tachov, příspěvková organizace, nám. l. máje 38, Cemošín,
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Šablony III - Dokážeme víc - s realizací projektu
v období 1.9. 2021 až 30.6. 2023

9. posunutí termínu zahájení prací na přípravě stavebních parcel v Černošíně - II. etapa na
začátek roku 2022

10. posunutí termínu zahájení prací na realizaci akce - Výstavba 24 bytových jednotek na dobu
neurčitou

11. hospodaření města Cernošín a závěrečný účet města za rok 2020, včetně zprávy auditora

o výsledku hospodaření ÚSC Černošín za rok 2020, bez výhrad
12. účetní závěrku města Černošín, IČO: 00259772, sestavenou ke dni 31.12.2020
13. přechod na systém" Poplatku za obecní systém odpadového hospodářství" od roku 2022,
kdy poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba
a která je umístěna na území obce

14. Darovací smlouvu mezi Městem Černošín se sídlem nám. l.máje 62, 349 58 Černošín IČO:
00259772, jako obdarovaným a Plzeňským krajem se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň ,
IČO: 70890366, jako dárcem týkající se bezúplatného převodu vlastnictví p.p.č. 5192/6
o výměře 1592 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Cemošín
15. poskytnutí finančních darů obcím postižených tornádem v celkové výši 250 000,- Kč
z rozpočtu města Cernošín a pověřuje starostu města podpisem darovacích smluv
16. rozpočtové opatření č. 3/2021

III. Erpmíjí;

l. část dluhu dle §102 odst. 3 zákona o obcích paní Marii Tukové, 1C 06926754, bytem Zálezly
37, 349 Ol Stříbro - jedná se o stanovené pachtovné na základě uzavřené smlouvy ze dne
30.9.2020 o pachtu prostoru sloužícího k podnikání Kulturně společenské centrum restaurace
Vlčák - od 1.4.2021 do 31.5.2021. Pachtovné se sníží o částku 12.000,- Kč.
IV. pověru! e starostu města:

l. podpisem dohody o prominutí části dluhu od 1.4.2021 do31.5.2021 uzavřenou mezi Městem

Černošín, 1C 00259772, jako propachtovatelem a paní Marií Tukovou, 1C 06926754, bytem
Zálezly 37, 349 Ol Stříbro, jako pachtýřem - jedná se o stanovené pachtovné na základě
uzavřené smlouvy ze dne 30.9.2020 o pachtu prostom sloužícího k podnikání Kulturně
společenské centmm Vlčák. Pachtovné se sníží celkem o částku 12.000,- Kč

Miroslav Plincelner

Hana Merglová

starosta

místostarostka

