Usnesení č. 66 ze schůze Rady města Cernošín dne 14.07.2021
Rada města

I. schvaluje:
l. program

2. mimořádnou odměnu pro ředitelku Základní školy Čemošín, okres Tachov, příspěvková
organizace, 1C 70998736, nám. l. máje 38, 349 58 Černošín, ve výši jejího měsíčního platu,
za aktivní přístup při plnění mimořádných úkolů ve školství během jara 2021 a zvládnutí
úkolů vyplývajících z opatření přijatých v rámci nouzového stavu
3.

žádost ZŠ Čemošín o přijetí finanční částky ve výši 8.000,- Kč z grantového programu
Mikroregionu Konstantinolázeňsko „Haranti". Podpořena byla již realizovaná akce
s názvem „Den dětí od dětí"

4. nabídku a následné objednám malování společných prostor a sociálního zařízení ve školní

jídelně za cenu 22.869,- Kč celkem vč. DPH. Zhotovitel: Oto Hilf, malířské a stavební

práce, 1C 61806374, Vodičkova 639, 349 Ol Stříbro
5. Příkazní smlouvu na výkon technického dozom nad prováděním díla „Oprava kalové jímky

na ČOV v Čemošíně" mezi Městem Čemošín, 1C 00259772, nám. l. máje 62, 349 58
Cemošín, jako příkazcem a Radkem Ježkem, 1C 04813651, se sídlem Dušínova 1317/1,323
00 Plzeň - Severní předměstí, jako příkazníkem, za cenu 15.000,- Kč bez DPH
6. nabídku a následné objednání výsadby 3 ks dřeviny „Crataegus laev. Pauls Scarlet" na nám.
l . máje, Cemošín, za cenu 22.305,- Kč celkem. Zhotovitel: Marian Alaxin, 1C 70725390,
výškové práce a arboristika, Potoční 76, 354 91 Lázně Kynžvart
7. přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu Města Cemošín ve výši 26.000,Kč . Dotační titul: „2021 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy"
8. přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce ve výši 350.000,- Kč. Dotační
titul: „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2021",

Oprava kalové jímky CO V Čemošín

9. prodejní cenu publikace „Čemošín na starých pohlednicích" ve výši 340,- Kč s DPH/kus
10. přijetí finančního příspěvku do rozpočtu Města Cemošín na základě uzavřené Dohody o
výpomoci při zabezpečování požární ochrany prostřednictvím JSDH Cemošín, od Obce

Olbramov, 1C 00573728, ve výši 3.000,- Kč
11. přijetí finančního příspěvku na základě uzavřené Smlouvy o zajištění veřejného pohřebiště,

od Obce Olbramov, 1C 00573728, ve výši 3.000,- Kč
12. nákup městského mobiliáře za cenu do 20.000,- Kč
II. pověřuje:

l. starostu k jednání a prověření podmínek možnosti získání dotace na opravy lesních cest
v majetku Města Cemošín

III. doporučuje:

l. revitalizaci zahrady na pozemkové parcele č. 112/1 v k.ú. Čemošín u ZŠ Čemošín

2. vypracování cenové nabídky na nové oplocení víceúčelového hřiště p.p. 227/1 v k. u.
Cemošín

IV. bere na vědomí:

l. informaci společnosti EKO-KOM a.s., 1C 25134701, o výši odměny pro Město Čemošín za
I.Q roku 2021 ve výši 51.394,50 Kč

Miroslav Plincelner
starosta

Hana Merglová
místostarostka

