Usnesení č. 65 ze schůze Rady města Cernošín dne 29.06.2021
Rada města

I. schvaluje:
l. program
2. žádost OS Víchov z.s. o zapůjčení technického zázemí pro konání Sousedské - Jakoubkovy

poutě dne 24.7.2021 ve Víchově
3. žádost OS Víchov z.s. o zapůjčení techmckého zázemí pro konání denního dětského tábora
ve dnech 26.- 30.7.2021 ve Víchově
4. žádost o rezervaci sálu KSČ Vlčák dne 11.9.2021 za účelem pořádání kulturní akce koncert kapely Máťáci, za podmínky úhrady za pronájem sálu
5. Dodatek č. 16 ke smlouvě č. 3045 o převzetí a odstranění nebo využití odpadu uzavřený
mezi Městem Cemošín, 1C 00259772, jako objednatelem a EKODEPON s.r.o., 1C

49790927, Lažany 36, 349 01 Čemošínjako zhotovitelem
6. Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení uzavřenou mezi Městem Cemošín, 1C 00259772, nám. l . máje 62, 349 58
Čemošín a ELEKTROWIN a.s., 1C 27257843, se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha
4

7. nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 3, Javorová 340, Čemošín
8. smlouvu na vystoupení kapely ODYSSEA classic - Plzeň dne 17.7.2021 uzavřenou mezi
Městem Cemošín, 1C 00259772, jako pořadatelem a kapelou ODYSSEA classic - Plzeň,
zastoupenou na základě plné moci Václavem Bělavým, ODYSSEA rock Agency"jih" „na
statku", 388 Ol Pole, za cenu 35.000,- Kč celkem
9. cenu vstupenky na koncert skupiny Odyssea classic - Plzeň dne 17.7.2021 ve výši 200,- Kč

II. revokuje:
l. usnesení c.63/1/bod 7. ze dne 31.5.2021, kterým schválila smlouvu na vystoupení kapely

EXTRA BAND REVIVAL dne 17.7.2021 uzavřenou mezi Městem Čemošín, 1C
00259772, j ako pořadatelem a kapelou EXTRA BAND REVIVAL, zastoupenou na základě
plné moci Jaroslavem Soukupem, Na Průhonu 561, 332 03 Stáhlavy, za cenu 35.000,- Kč
celkem

2. usnesení c.63/1/bod 8. ze dne 31.5.2021, kterým schválila cenu vstupenky na koncert

kapely EXTRA BAND REVIVAL dne 17.7.2021 ve výši 200,- Kč

III. bere na vědomí:

l. protokol o kontrole matriční agendy Městského úřadu Cemošín ze dne 18.6.2021 se
závěrem, že matriční agenda je zajišťována matrikářkou na vynikající úrovni, a proto se
neukládají žádná nápravná opatření
2. informace Ministerstva spravedlnosti k dotazům týkajícím se případného nároku veřejných
funkcionářů na náhradu škody
3. oznámení o pořádání letních dětských táborů v období od 3.7.2021 do 15.8.2021.Poradatel:
YMCA Praha, 1C 26529122, Na Poříčí 12, 110 00 Praha l

4. Smlouvu o bezúplatném převodu družstevního podílu v bytovém družstvu

VI. neschvaluje:
l. žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro postiženou osobu v ulici Javorová před
č.p. 292

Miroslav Plincelner
starosta

Hana Merglová
místostarostka

