Usnesení č. 71 ze schůze Rady města Černošín dne 29. 09. 2021
Rada města
I. schvaluje:
1. program
2. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 202/2 (ostatní plocha) o výměře 140 m2
3. záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 202/2 (ostatní plocha) o výměře 28 m2
4. nabídku a následné objednání revitalizace zeleně zahrnující pokácení a rozřezání 6 ks
usychajících jehličnanů napadených kůrovcem, bezpečnostní řezy na 6 ks ořešáků a
zajištění bezpečnosti tlakového větvení 1 ks lípy na p.p.č. 30/1 v k.ú. Černošín za cenu
42.400,- Kč celkem. Zhotovitel: pan Kamil Sedlák, Výškové práce a arboristika, IČ
88316114, Růženy Svobodové 836, 347 01 Tachov
5. nabídku a následné objednání revitalizace zeleně zahrnující kompletní pokácení a rozřezání
usychajícího jedince smrku stříbrného napadeného kůrovcem, bezpečnostní řezy na 2 ks
ořešáků a úprava podchozí výšky, odfrézování 3 ks pařezů zbylých po předchozí výsadbě,
na pozemkové parcele č. 785/2 v k. ú. Černošín za cenu 12.900,- Kč celkem. Zhotovitel:
pan Kamil Sedlák, Výškové práce a arboristika, IČ 88316114, Růženy Svobodové 836, 347
01 Tachov
6. žádost o rezervaci sálu SDH Černošín, IČ 48329037, dne 4. 12. 2021 za účelem uskutečnění
akce „Mikulášská besídka“
7. žádost o bezplatné zapůjčení sálu KSC Vlčák SDH Černošín, IČ 48329037, dne 4. 12.
2021 za účelem uskutečnění akce „Mikulášská besídka“
8. Plán investic do vodohospodářské infrastuktury – aktualizace pro rok 2022 – vyhotovený
společností ČEVAK a.s., IČ 60849657, Severní 8/2264, České Budějovice
9. nabídku a následné objednání Osazení přechodu u Základní školy, dolní stupeň v rámci
zvýšení bezpečnosti pohybu osob výstražnými blikači, za cenu 56.781,- Kč vč. DPH.
Zhotovitel: Tomáš Vrba – AGELEKTRO, elektromontážní firma, IČ 74840169, Západní
415, 349 61 Kladruby
10. žádost o rezervaci sálu KSC Vlčák dne 9.10.2021 paní Marie Tukové, pachtýřky Motorestu
Vlčák, IČ 06926754, bytem Zálezly 37, 349 01 Stříbro, za účelem pořádání kulturní akce koncert kapely Agnes rock revival band, za podmínky úhrady za pronájem sálu
11. Smlouvu příkazní č.057-ZPR-21 uzavřenou mezi Městem Černošín, IČ 00259772, nám. 1.
máje 62, 349 58 Černošín, jako příkazcem a MAZEPPA s.r.o., IČ 27187039, se sídlem
Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň, jako příkazníkem, za sjednanou odměnu 39.500,- Kč bez
DPH. Předmětem této smlouvy je administrace zadávacího řízení na veřejnou zakázku na
stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek v platném znění „Infrastruktura pro zástavbu R.D. Černošín
p.č. 800/1, 800/17 + okolí“
12. Zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek v platném znění „Infrastruktura pro zástavbu R.D. Černošín p.č. 800/1, 800/17 +
okolí“. Zadavatel: Město Černošín, IČ 00259772, se sídlem nám. 1. máje 62, 349 58
Černošín, zástupce zadavatele: MAZEPPA s.r.o., IČ 27187039, se sídlem Barrandova
404/28, 326 00 Plzeň
13. Výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na
stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění
„Infrastruktura pro zástavbu R.D. Černošín p.č. 800/1, 800/17 + okolí“. Zadavatel: Město

Černošín, IČ 00259772, se sídlem nám. 1. máje 62, 349 58 Černošín, zástupce zadavatele:
MAZEPPA s.r.o., IČ 27187039, se sídlem Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň

II. bere na vědomí:
1. nabídku firmy FLEA Teplo s.r.o. , IČ 06121438, se sídlem Vilémovská 1602, 347 01
Tachov, týkající se dodávky tepelné energie pro Město Černošín

III. neschvaluje:
1. žádost o projednání možného termínu svatby - změna oddávacího termínu - z technických
důvodů
2. žádost o umístění do domu s pečovatelskou službou v Černošíně
3. žádost o umístění do domu s pečovatelskou službou v Černošíně

Miroslav Plincelner
starosta

Hana Merglová
místostarostka

