Usnesení č. 70 ze schůze Rady města Černošín dne 13.09.2021
Rada města
I. schvaluje:
1. program
2. žádost o rezervaci sálu KSC Vlčák pro Černošínské ženy z.s., IČ 09782753, se sídlem nám.
1. máje 62, 349 58 Černošín, dne 16. 10. 2021 za účelem uskutečnění akce „Sejdeme se u
tanečku, dechová hudba“
3. nabídku a následné objednání prací na vyčištění části koryta vodního toku před vzdouvacím
objektem nátoku ( situovaný na p. p. č. 2952/5 v k. ú. Černošín) do požární nádrže na p. p.
č. 2953/3 v k.ú. Černošín za cenu díla 20.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel akce: Jaroslav
Hřebík, IČ 72212497, Ctiboř 105, 348 16 Halže
4. ukončení Smlouvy o pronájmu prostor pro provozování výtvarného kroužku a rukodělných
aktivit dohodou ke dni 30.9.2021
5. ukončení Smlouvy o pronájmu prostor k provozování meditací a malování pro soukromé
účely dohodou ke dni 30.9.2021
6. Nájemní smlouvu bytu zvláštního určení č. 5 v domě s pečovatelskou službou Jiráskova
336, od 15.9.2021 do 14.9.2022
7. Nájemní smlouvu bytu zvláštního určení č. 21 v domě s pečovatelskou službou Jiráskova
337, od 15.9.2021 do 14.9.2022
8. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
Ostrovce, TC, č.p. E27 - kNN, IV - 12 - 0018233, spočívající v pokládce zemního kabelu
NN a osazení přípojkového pilíře, uzavřenou mezi Městem Černošín, IČ 00259772, nám.
1. máje 62, 349 58 Černošín, jako „budoucí povinnou“ a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035,
se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, zastoupena na základě plné
moci ze dne 12.4.2021 ev.č. PM – 147/2021 společností Elektromontáže Touš s.r.o., sídlo
Topolová 68, 330 23 Úherce, IČ 29089247, jako „budoucí oprávněnou“
9. zadávací podmínky pro výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky „Lokální výstražný
systém, digitální povodňový plán město Černošín “
10. jmenování hodnotící komise pro výběrové řízení dodavatele na akci „Lokální výstražný
systém, digitální povodňový plán město Černošín“ ve složení: Miroslav Plincelner, Jan
Grigar, Lukáš Mečl, náhradník Václav Myška
II. souhlasí:
1. s předloženou žádostí o souhlas s dalším pronájmem bytu č. 3, ul. Javorová 340, 349 58
Černošín
III. doporučuje:
1. zastupitelstvu města stanovit sazbu místního poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství ve výši 500,- Kč
Miroslav Plincelner
starosta

Hana Merglová
místostarostka

