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Žádost o poskytnutí informace dle žák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím

Žádost o poskytnutí informace městem Cernošín, jako povinným subjektem dle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
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Žádám o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím o zápis z 81. schůze RM ze dne 26.1.2022.

Informaci prosím zašlete na uvedenou e-mailovou adresu.

Děkuji za vyřízení
S pozdravem
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posta@cernosin.cz
Od:

posta@cernosin.cz

Odesláno:

pátek 24. června 2022 8:42

Komu:

Předmět:

RE: Žádost o poskytnutí informace dle žák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

Přílohy:

81. Rada města ze dne 26.01.2022.pdf

informacím

Dobrý den,

na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím doručené dne 14.06.2022,
Vám v příloze zasíláme požadovaný zápis č. 81 ze schůze Rady města Cernošín konané dne 26.01.2022.
S pozdravem
Jana Marková

podatelna, ohlašovna, matrika
Městský úřad Cernošín
nám. l. máje 62
349 58 Černáš in
Tel. 374 692 109
e-mail: posta@cernosin.cz

https://www.cernosin.cz
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Prosram 81^ schůze rady Města Cernpsín dne 26.1.2022
l. Program
2. Kontrola usnesení

3. Kupní smlouva, LQ roku 2022, Arboles s.r.o.
4. Smlouva o dílo. Pěstební práce v lesích na rok 2022, Gaston WOODS s.r.o.
5. Podání žádosti o dotace Plzeňský kraj
6. Žádost o pronájem hasičárny Pytlov,
7. Žádost o dotaci z rozpočtu města - Cernošínské ženy z.s. + VPS

8. Žádost o dotaci z rozpočtu města - STP MO z.s. Černošín + VPS
9. Žádost o poskytnutí daru Hospic sv. Jiří + Darovací smlouva
10. Žádost o dar z rozpočtu města pro Hospic Sv. Lazara Plzeň + Darovací smlouva
11. Smlouvy o provedení uměleckých pořadů - Lenka Filipová, 21.5.2022
12. Smlouva o provedení uměleckého pořadu, Richard Nedvěd - 17.6.2022, ozvučení koncertu skupiny
Argema

13. Smlouva o provedení uměleckého pořadu, Richard Nedvěd-23.4.2022, ozvučení pouť
14. Smlouva o provedení uměleckého pořadu, Michal David a Sortiment, pouť
15. Nabídka přednáškového programu - Univerzita třetího věku

16. Zajištění akce „Srdíčkový den v Černošíně"
17. Nákup vybavení - výstavní drátěnný systém
18. Nákup vybavení - odpadkové koše do autobusových zastávek 5ks
19. Diskuze

Zápis z 81. schůze rady Města Cernošín dne 26.1.2022
na Městském úřadě v Cemošíně
Přítomni: Plincelner, Nedvěd, Merglová
Omluven: Grigarová, Myška
Zahájeno ve 14.30 hod.
l. Program jednání
Návrh usnesení:

TÍM schvaluje program 81. schůze rady města Cernosín
Hlasování: Pro- 3, Proti - O , Zdržel se - O
2. Kontrola usnesení

Úkoly plněny průběžně - trvají :
- pověření starosta: respiratory a dezinfekce - úkol trvá dle potřeb
-ceny stavebních pozemků, pověření finančnímu výboru - starosta

-oprava schody MS a celý vchod k MS-přizván k posouzení pan |B|^B, objevuje se jako zápis v BOZP u

MS- přizván pan f^^ stavební dozor, bude potřeba zpracovat projekt na celou část vchodu do MS včetně
nájezdů, pan starosta oslovi po dovolené pana B^B^ ^tery zpracoval projekt na umývárny pro MS-probíhá
-nafocení nemovitostí - ^^^^^^B - informovat zpravodaj, oslovena, nyní vytížena, podzim —
nezaúkolujeme pracovnici p. B^^B?

3. Kupní smlouva, LQ roku 2022, Arboles s.r.o.
cca 500m3

Vláknina SM 650,- Kč/m3 na OM
Vláknina BOR 670,- Kč/m3 na OM
Dřevovina SM 750,- Kč/m3 na OM
Listnanté tvrdé 800,- Kč/m3 na OM
Listnané měkké 500,- Kč/m3 na OM bez DPH
Výkupní ceny ceny se mění k lepšímu, palivové dřevo na doporučení OLH - nechat cenu stanovenou na
lednové RM, buďme rádi, že se prodá.
Návrh usnesení:

KM schvaluje Kupní smlouvu /[.Q./2022 mezi Městem Černosín, nám. l. máje 62, 349 58 Černosín, 1C
90259772, jako prodávajícím a firmou ARBOLES s.r.o., 1C 28045301, se sídlem Májová 1196, 349 Ol
Stříbro, jako kupujícím, na prodej dřeva vláknina SM za cenu 650,-Kc/m3, vláknina BOR za cenu 670,Kc/m3, dfevovinaSMw cenu 750,-Kc/mS, listnaté tvrdé za cenu 800,- Kc/m3, listnaté měkké za cenu 500,Kč/m3 bez DPH na odvozním místě v množství cca 500 m3.
Hlasování: Pro - 3 , Proti - O , Zdržel se - O

4. Smlouva o dno. Pěstební práce v lesích na rok 2022, Gaston WOODS s.r.o.
Pokračující spolupráce - smlouva na pěstební práce v lesích na rok 2022 obsahující pěstební činnost, těžbu
dřeva s fímiou Gaston Woods s.r.o. zastoupenou panem Livařem na rok 2022.Přiložen aktuální ceník prací na
rok 2022.
Návrh usnesení:

RM schvaluje Smlouvu o dílo na „Pěstební práce v lesích na rok 2022" mezi Městem Cernosín, 1C

00259772, nám. l. máje 62, 349 58 Černosín, jako objednatelem a firmou Gasíon WOODS s.r.o., 1C
07669640, zastoupeno u panem Pavlem Livarem, se sídlem Malovice 19, 349 Ol Erpužice,jako zhotovitelem.
Hlasování: Pro - 3 , Proti - O , Zdržel se - O

5. Podání žádosti o dotace Plzeňský kraj
Informace z KU PK - vyhlášen tradiční krajský program „Program stabilizace a obnovy venkova PK
s rozpočtem 94 mil. Kč. O dotaci mohou žádat obce do 2000 obyvatel - místní komunikace, chodníky,
rekonstrukce VO, opravy kapliček, pořízení bezdrátového rozhlasu, odbahnění nebo oprava rybníka, úprava
hřbitova atd. Připraveno je na další etapu výměny VO, hotový je projekt na rybník Záhoří. Je potřeba
rozhodnout, kam se podá žádost.
Návrh usnesení:

RM bere na vědomí informace k vyhlášenému tradičnímu krajskému dotačnímu programu pro obce Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.
Hlasování: Pro - 3 , Proti - O , Zdržel se - O

6. Žádost o pronájem hasičárny Pytlov,
Paní ^^BBB^^B žádá o pronájem hasičámy č.p. 22 v Pytlově za symbolickou l,- Kč měsíčně. Občané
Pytlová se zde schází, hasičáma je centrem jejich kulturního a společenského života. Byla předjednána

výpůjčka pro OS Pytlov, jen zápis se vzhledem ke zdravotnímu stavu po úrazu pana ^^^^ dosud
neuskutečnil.
Návrh usnesení:

R^í sch vatuje záměr pronájmu stavby občanského vybavení č.p. 22 - bývalá hasičárna, na stavební parcele
č. 27 o výměre 25m2 v k u. Pyílov.
Hlasování: Pro - 3 , Proti - O , Zdržel se -O

7. Žádost o dotaci z rozpočtu Města Černošín - Černošínské ženy z.s.
Spolek Cemošínské ženy žádá o dotaci z rozpočtu města. Předsedkyní spolku je nadále paní Jarmila
Jungbauerová. Účel poskytnutí dotace - taneční odpoledne pro seniory, pečení perníků a koláčů na pouť,
tematické zájezdy, návštěva divadla, pohádkový les - MDD, Drakijáda, Masopust, Slavnosti vína a slavnosti
brambor.
Návrh usnesení:

KM schvaluje žádost spolku Černošínské ženy z.s., 1C 09782753, se sídlem nám. l. máje 62, 349 58
Černosín o dotaci z rozpočtu Města Černosín na rok 2022 na činnost ve výši 40.000,- Kč.
Hlasování: Pro - 3 , Proti - O , Zdržel se - O
Návrh usnesení:

KM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. 1/2022 uzavřenou mezi Městem

Černosín, 1C 00259772, jako poskytovatelem a spolkem Černosínské ženy z.s., 1C 09782753, se sídlem
nám. l. máje 62, 349 58 Cernosín, jako příjemcem, na částku 40.099,- Kč.
masování: Pro - 3 , Proti - O , Zdržel se - O

8. Žádost o dotaci individuální na rok 2022 - STP v ČR z.s. MO Černošín
Spolek žádá o dotaci ve výši 40.000,-Kč. Účel dotace: doprava na zájezd do Prahy, příspěvek na hudební
produkci na obou členských schůzích, dopravu na další kulturní akce pořádané organizací. Rekondiční pobyty,
průvodcovské služby, příspěvek na vstupné při návštěvě kulturních akcí.
Návrh usnesení:

RM schvaluje žádost spolku Svazu tělesně postižených v ČR z.s. MO Černosín, 1C 71172246, se sídlem
Zádub 21, o dotaci z rozpočtu Města Cernosín na činnost , ve výši 40.000,- Kč.
Hlasování: Pro - 3, Proti-O .Zdržel se-O
Návrh usnesení:

RM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. 2/2022 mezi Městem Černosín,
1C 00259772, nám. l. máje 62, 349 58 Černošín, jako poskytovatelem a Svazem tělesně postižených v ČR
Z.s. MO Cernosín, 1C 71172246, se sídlem Zádub 21, jako příjemcem, na částku 40.000,- Kč.
Hlasování: Pro - 3, Proti-O .Zdržel se - O

9.Žádost o poskytnutí daru Hospic sv. Jiří
Pravidelně se každoročně opakující žádost o finanční příspěvek Hospice Sv. Jiří Tachov - na činnost pro rok
2022, na provoz hospicových služeb. Příspěvek byl poskytnut i v letech minulých.
Návrh usnesení:

RM schvaluje žádost o poskytnutí daru pro Hospic Sv. Jiří, o.p.s., 1C 22729909, se sídlem Písečná 677/3,
350 02 Cheb, provozovna náměstí Republiky čp. 70, 347 Ol Tachov, ve výši 5.000,- Kč.
Hlasování: Pro - 3 , Proti - O , Zdržel se - O
Návrh

usnesení:

RM sch valuje Darovací smlouvu mezi Městem Černosín, jako dárcem a Hospicem sv. Jiří, o.p.s., se sídlem
Písečná 677/3, 350 02 Cheb, provozovna Tachov, náměstí Republiky čp. 70, 347 Ol Tachov, 1C 22729909,
jako obdarovaným, na částku 5.000,- Kč.
Hlasování: Pro - 3 , Proti - O , Zdržel se - O
10. Žádost o dar z rozpočtu města pro Hospic Sv. Lazara Plzeň

Palitativní péče o pacienty v terminálních stavech zhoubných onemocnění, nezisková organizace
Návrh usnesení:

JifM schvaluje žádost o poskytnutí daru z rozpočtu Města Černosín pro Hospic Sv. Lazara Plzeň z.s., 1C
66361508, se sídlem Sladkovského 2472/66a, 326 09 Plzeň, ve výši 5.000,- Ke.
Hlasování: Pro - 3 , Proti - O , Zdržel se - O
Návrh usnesení:

KM schvaluje darovací smlouvu mezí Městem Černosín, IČO 90259772, jako dárcem a Hospicem svatého
Lazara, z.s., IČO 66361508, Sladkovského 2472/66a, 326 00 Plzeň, jako obdarovaným, na částku 5.000,Kč.
Hlasování: Pro - 3 , Proti - O , Zdržel se - O

11. Smlouvy o provedení uměleckého pořadu — Lenka Filipová, jarní koncert
Adventní plánovaný koncert se díky opatřením neuskutečnil. Paní Filipová nabídla nový termín 21.5.2022
kostel sv. Jiří v Cemošíně od 18.00 hodin. Cena 57.500,- Kč celkem Thonorář, ozvučení, světla a doprava/
Návrh usnesení :

KM schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého výkonu „Jarní koncert Lenky Filipové + hosté" dne

21.5.2022 uzavřenou mezi Lenkou Filipovou, 1C 14945592, Na Ořechovce 48, 162 00 Praha 6, jako
umělkyní a Městem Černosín, 1C 00259772, nám. L máje 62, 349 58 Černosín, jako objednatelem, za cenu
57.500,-Kč celkem.
Hlasování: Pro - 3 , Proti - O , Zdržel se - O

12. Smlouva o provedení uměleckého pořadu, Richard Nedvěd -17.6.2022, ozvučení koncertu skupiny
Argema

Pan Nedvěd byl zasmluvněn i na předcházející termín koncertu skupiny Argema, který byl nakonec díky
opatřením zrušen.
Návrh usnesení:

RM schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého poradu mezi Městem Černosín, IČO 00259772, jako
pořadatelem a panem Richardem Nedvědem, 1C 61805742, bytem Záchlumí 76, Stříbro, na zajištění
uměleckého pořadu „ozvučení koncertu skupiny Argema" dne 17.6.2022, w cenu celkem 17.000,- Kč.
Hlasování: Pro-3 , Proti-O .Zdržel se-O

13. Smlouva o provedení uměleckého pořadu, Richard Nedvěd - 23.4.2022, ozvučení pouť
Každoročně se opakující akce města /vyjma doby koronavirových opatření/, zajištění ozvučení.
Návrh usnesení:

R][f schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého pořadu mezi Městem Černosín, IČO 09259772, jako
pořadatelem a panem Richardem Nedvědem, 1C 61895742, bytem Záchlumí 76, Stříbro, na zajištění
uměleckého pořadu „Pouť sv. Jiří - odpolední program, ozvučení produkce" dne 23. 4.2022, za cenu celkem
14.000,-Kč.
Hlasování: Pro - 3 , Proti - O , Zdržel se -O

14. Smlouva o provedení uměleckého pořadu, Michal David a Sortiment, pouť
Každoročně se opakující akce města, zajištění programu poutě.
Návrh usnesení :

RM schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého pořadu mezi Městem Černosín, IČO 00259772, Jako
pořadatelem a kapelou Michal David revival + Sortiment, zastoupenou panem Romanem Dobrevem, bytem
U svobodárny 6, 190 00 Praha 9, na zajištění uměleckého pořadu „Pouťsv. Jiří - program" dne 23.4.2022,
za cenu celkem 27.000,- Ke.
Hlasování: Pro - 3 , Proti - O , Zdržel se -O

15. Nabídka přednáškového programu - Univerzita třetího věku
Přednáškový pořad Akademie třetího věku, cyklus multimediálních přednáškových programů s různým
zaměřením. Není omezen věkem. Orientační cena jednotlivého poraduje 4235,- Kč včetně DPH. Téma pořadu
dne 4.4.2022 Zábavná historie medicíny a dne 6.6.2022 Zábavná historie ta-iminalistiky. Pořad byl díky
opatřením a kovidu již jednou plánován a následně zrušen.
Návrh usnesení:

RM schvaluje nabídku a následné objednání přednáškového programu Akademie třetího věku dne
4.4.2022, téma pořadu „Zábavná historie medicíny" a dne 6.6.2022 téma pořadu „ Zábavná historie
kriminalistíky" - lektor Ing. Petr Sika, služby firmy Jaroslava Troubová, 1C 40027601, Trojská 576, 273
09 Kladno, za cenu 4235,- Kčs DPH/realízace jednoho poradu.
Hlasování: Pro -3 , Proti - O , Zdržel se - O

16. Zajištění akce „Srdíčkový den v Černošíně"
Oslava svátku sv. Valentýna v Cemošíně na náměstí, soutěžní úkoly, výzva k zaslání básní, příběhů, vyznání,
malování srdíček na asfalt nebo do sněhu, dle aktuálního počasí, vypouštění lodiček štěstí na koupališti neformální setkání.
Návrh usnesení:

RM schvaluje nákup potřeb a drobných cen na zajištění akce „Srdíčkový den v Černošíně" dne 13.2.2022
ve výši 3.000,- Kč celkem.
Hlasování: Pro - 3 , Proti - O , Zdržel se - O

17. Nákup vybavení - výstavní drátěnný systém
Doplnění o další kus výstavního drátěnného systému pro muzeum a infocentrum Cemošín, příp. výstavní
prostory na č.p.333, využitelný pro prezentace, výstavy. Osvědčil se v době koronavirové, nyní je v průjezdu
MU. V létě je plánována akce k oslavám založení Spolku pro záchranu Volfštejna - 30.výročí, kde může být
systém využit.
Návrh usnesení:

RM schvaluje nákup drátěného výstavního systému pro využití muzea a infocentra v Cernosíne do výše
7.000,-Kč.
Hlasování: Pro - 3 , Proti - O , Zdržel se -O

18. Nákup vybavení - odpadkové koše do autobusových zastávek 5ks
Zastávky: Lažany, Ostrovce, Krásné Údolí 2x, Pytlov.
Kolem zastávek se množí nepořádek.
Návrh

usnesení:

RM schvaluje nákup 5 ks závěsných odpadkových kosu do autobusových zastávek -přilehlé vesnice.
Hlasování: Pro - 3 , Proti - O , Zdržel se - O
19. Diskuze

-pan ^^^^ žádá o prodej pozemku - domluva zněla úplně jinak. Paní ^^^^^B, jako bývalá
nájemkyné, neměla problém s dohodou o ukončení nájmu. Je pravda, že se zmínila o možností pronajmout si
nějaký kousek u zahrady. Domluva zněla, že se zastaví a ujasníme si o jakou část by měla případně zájem. Nic
jsem jí neslíbil.
[ - spolky a dotace. Jsem pro klíč 1000,- na občana, požadavky se mi zdají silné přestřelené

Vycházel by mi Víchov spolek 86.000,-Kč, Krásné Údolí 37.000,- Sokol - 200.000, SDH - 431.521,- Kč. U
hasičů jsem si ověřoval ceny hasičských mašin a pokud chceme koupit nějakou lepší, tak se opravdu dostáváme
na jejich cenu. Pokud chceme, aby nám tady pracovaly malé děti, tak je musíme podpořit dobrým vybavením
a nejen si na něco hrát.
- Ukončení pečovatelské služby města Touškov. Informace získané na KU od

týkající se ukončení jejich činnosti v DPS v Černošíně, se niktera nerozchází s naším postojem. Zdá se jim to
logické a pokud se zajistí pro klienty náhrada, která se jim nebude vnucovat a povede je k samostatnosti při
rozhodování, tak jdeme tou nejlepší cestou. Nemají s tím žádný problém. Je opravdu hloupost si hrát na
pečovatele, když o tuto službu je minimální zájem.

- otevření WC na náměstí. Byl by tento prostor využitý a sloužil by částečně jako čekárna.
- stane se z toho jen místo pro setkávání naší zlaté mládeže. Nikdy se nepočítalo s tím, že tohle
zařízení bude ponecháno bez dozoru. Bude se muset zajistit několikrát denně kontrola a úklid. Nastavit
omezení kouření a požívání návykových látek. Jsem v podstatě proti tomuto využití, ale na druhé straně se to
dá uzavřít den ze dne a pokud se to nevyzkouší tak se vlastně neví a budu opravdu rád, kdybych se pletl.
- v každém případě by se musely osadit platební zámky na WC.
-podává informace k Flee — aktuální zjištěné ceny od přímých dodavatelů energií
Oslovena Plzeňská teplárenská - společnost / firmu Flea vůbec neznají, 400 odběrných míst je „kapkou
v moři".

- Oslavy spolku Voljstejn — rozpočet se bude pohybovat kolem 40.000,- Kč,. Jedná se o
navýšení z důvodu sloučení oslav- nebude Svaatojánsky večer jako samostatná tradiční akce a pokusíme se
kulturu vhodně zkumulovat.

- opakuje se nám zde také kolumbáríum, budeme v tom dělat nějaké kroky ? Márnice je ve
špatném stavu, zasloužila by si opravu. Možná by to byl dobrý námět na dotaci.
l - máme hotový projekt s vydaným stavebním povolením. Pokud nebudeme opravdu jen improvizovat,
tak se dle výkazu výměr, který je dva roky starý, dostáváme na částku 1.300.000,-Kč. Dneska nebudu daleko
od pravdy s tím, že se dostaneme po přepočtu na aktuální ceny na 2 miliony. A předpokládám, že dotace nám
nepokreje ani třetinu. A navíc není žádná dotace nároková. Jako nejvhodnější kam směrovat žádost je
Zahradní ulice a její V.O. Tak zvažme.

