Usnesení č. 63 ze schůze Rady města Černošín dne 31.5.2021
Rada města
I. schvaluje:
1. program
2. žádost ZŠ Černošín, příspěvkové organizace, IČ 70998736, nám. 1. máje 38, 349 58
Černošín, o souhlas s podáním žádosti o grant a následnou realizací projektu s názvem „Den
dětí od dětí“, z grantového programu Mikroregionu Konstantinolázeňsko Haranti
3. žádost ZŠ Černošín, příspěvkové organizace, IČ 70998736, nám. 1. máje 38, 349 58
Černošín, o přijetí daru ve výši 272.722,50 Kč celkem (IC technika) od firmy
e m z Hanauer s.r.o., IČ 25203029, Lipová 330, 349 58 Černošín
4. účetní závěrku příspěvkové organizace: Mateřské školy Černošín, okres Tachov, IČ
70998744, sestavenou ke dni 31.12.2020 s tím, že hospodářský výsledek se převede do
investičního fondu a zřizovatel nařizuje odvod z investičního fondu na účet města Černošín
5. účetní závěrku příspěvkové organizace: Základní školy Černošín, okres Tachov, IČ
70998736, sestavenou ke dni 31.12.2020 s tím, že hospodářský výsledek se převede do
investičního fondu a zřizovatel nařizuje odvod z investičního fondu na účet města Černošín
6. vydání publikace „Černošín na starých pohlednicích“ v nákladu 250 ks za cenu do výše
85.000,- Kč s DPH. Autor publikace Mgr. Miroslav Cvrk
7. Smlouvu na vystoupení kapely EXTRA BAND REVIVAL dne 17.7.2021 uzavřenou mezi
Městem Černošín, IČ 00259772, jako pořadatelem a kapelou EXTRA BAND REVIVAL,
zastoupenou na základě plné moci Jaroslavem Soukupem, Na Průhonu 561, 332 03
Štáhlavy, za cenu 35.000,- Kč celkem
8. cenu vstupenky na koncert kapely EXTRA BAND REVIVAL dne 17.7.2021 ve výši 200,Kč
9. prodejní cenu reklamního předmětu „městské placky“ za 79,- Kč celkem
10. žádost p. Tomáše Hégra, IČ 47791446, bytem Dr. Václava Kůrky 2837, 438 01 Žatec, o
pacht p.p.č. 2153 (ostatní plocha, neplodná půda) v k.ú. Ostrovce o výměře 809 m2 za cenu
809,- Kč/rok celkem
11. Pachtovní smlouvu mezi Městem Černošín, jako propachtovatelem a panem Tomášem
Hégrem, IČ 47791446, bytem Dr. Václava Kůrky 2837, 438 01 Žatec, na pacht p.p.č. 2153
(ostatní plocha, neplodná půda) v k.ú. Ostrovce o výměře 809 m2 za cenu 809,- Kč/rok
celkem od 1.6.2021
12. Smlouvu o dílo „Oprava kalové jímky na ČOV v Černošíně“ uzavřenou mezi Městem
Černošín, IČ 00259772, nám. 1. máje 62, 349 58 Černošín, jako objednatelem a firnou
WOLF SYSTÉM spol. s r.o., IČ 45791571, se sídlem Únětická 885, 252 62 Horoměřice, za
cenu 962.200,47 včetně DPH
13. umístění reklamního poutače prodejny Jednota potraviny COOP na budově nákupního
střediska v Černošíně za podmínky úhrady nákladů na realizaci

II. neschvaluje:
1. žádost o dotaci z rozpočtu Města Černošín individuální na opravu a vyskružení studny

III. nařizuje:
1. příspěvkové organizaci: Základní škole Černošín, okres Tachov, IČ 70998736, převod
nevyčerpaného příspěvku od zřizovatele za rok 2020 ve výši 1.137.254,21 Kč na účet města
Černošín
IV. bere na vědomí:
1. oznámení ředitelky MŠ o uzavření mateřské školy v době od 19.7.2021 do 20.8.2021
2. protokol o likvidaci osobního vozu FABIA využívaný pro potřeby pečovatelské služby a
ukončení pojistné smlouvy
3. nabídku firmy REMA Systém, a.s. , IČ 64510263, se sídlem Budějovická 1667/64, 140 00
Praha 4, na zajištění zpětného odběru odpadních elektrozařízení
V. doporučuje:
1. znovuobnovení provozu kroužku keramiky od 1.9.2021
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