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Vážené dámy, vážení pánové,
rád bych vám u příležitosti vydání dalšího
čísla Bulletinu ORP Černošice popřál všechno
nejlepšího do roku 2019! Zároveň opožděně
blahopřeji všem novým i již zkušeným starostům a starostkám ke zvolení. Těším se, že se
i já ve svém třetím volebním období s řadou
z vás budu opět setkávat.
Dále chceme také vydávat tento Bulletin jako
nepravidelné elektronické periodikum, které přináší informace pro starosty/starostky
79 obcí spadajících pod správní území ORP
Černošice.
V našem území stále roste počet obyvatel (již
dosáhl cca 145 tisíc, tj. o cca 10 tisíc více než
před 5 lety), s čímž se zvětšují i nároky na náš
úřad a počet jeho pracovníků. Nejvýraznější
změnou v minulém roce bylo spuštění nové
agendy závazných stanovisek na odboru
územního plánování, které si vyžádalo navýšení kapacity jen na tomto odboru postupně
o 5 pracovníků. Zvyšujícími se nároky a zejména plošným navyšováním platových tarifů se již nějakou dobu zvyšují naše náklady
na výkon státní správy výrazně rychleji než
příjmy (státní příspěvek a správní poplatky).
Tuto situaci jsme nuceni řešit s Ministerstvem
vnitra, aby se naše město na státní správě pro
celé území nedostalo do dlouhodobé výrazné ztráty.

Záleží nám na tom, abychom mohli i nadále zajišťovat profesionální výkon nám svěřených činností. Městský úřad Černošice se
snažíme řídit a rozvíjet jako klientsky orientovaný, vstřícný a otevřený. Doufám, že je
tak Vámi i Vašimi občany převážně vnímán,
přestože dosud působí v nepříliš vyhovujících prostorách. Černošická část našeho úřadu (kam v rámci státní správy spadá i odbor
územního plánování a větší část stavebního
úřadu) se bude stěhovat do nově rekonstruovaných prostor koncem letošního roku. To
větší, pražské působiště v Podskalské ulici
na Praze 2 (a sociální odbor ve Václavské) je
zatím beze změny, ale jistě během tohoto
roku budeme znovu jednat s příslušnými
úřady o možném budoucím přesunu do
modernějších a vhodnějších prostor, protože v současné budově jsme jen v časově
omezené výpůjčce.
Na závěr dovolte jednu důležitou personální informaci: od 10. ledna 2019 se novou
tajemnicí Městského úřadu Černošice stala
paní Mgr. Terezie Jenisová. Kontakt na ni,
stejně jako na všechny vedoucí jednotlivých
odborů i další naše pracovníky kdykoliv najdete na naší webové stránce pod odkazem
Kontakty.
S pozdravem
Filip Kořínek, starosta města Černošice
filip.korinek@mestocernosice.cz
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Informace odboru územního
plánování
Odbor územního plánování se novelou stavebního zákona stal od 1. 1. 2018 dotčeným
orgánem při umísťování záměrů v území.
Touto novelou došlo k výraznému nárůstu objemu práce, který měl za následek
dlouhé, několikaměsíční lhůty pro vyřízení
žádostí o vydání závazného stanoviska. Během roku 2018 se podařilo zajistit navýšení
počtu úředníků a tím postupné zkracování
lhůt.
Snahou odboru je zkrátit lhůtu pro vydání
stanoviska na dva měsíce. Odbor územního
plánování připravil na leden mimořádný
„bojový plán“ (mj. práce o sobotách), aby
do konce měsíce zpracoval všechny žádosti
o závazná stanoviska doručené před koncem listopadu, a od této chvíle dále aby se
lhůta pro vyřízení zkrátila z dosavadních
4-5 měsíců na max. 2 měsíce. Tabulka s aktuálním stavem žádostí je uvedena níže.
Rychlejší vyřizování žádostí také komplikuje
nekvalitní a neúplná projektová dokumentace posuzovaných záměrů. Úřad v takovém případě musí žadatele vyzývat k doplnění projektů a dokumentaci opakovaně
kontrolovat.
Dále upozorňujeme, že „staré“ územní plány obcí nebo sídelních útvarů platí do
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konce roku 2022, do té doby je potřeba
pořídit nový územní plán, který původní
dokumentaci nahradí.
Od 30. 6. 2018 by také všechny obce měly
mít zveřejněno úplné znění územního plánu obce nebo územního plánu sídelního
útvaru, aby byla dokumentace veřejnosti
běžně dostupná.
Odbor územního plánování je k dispozici
všem obcím i občanům pro případné dotazy
a podrobnější vysvětlení postupů podle novely stavebního zákona. Vzhledem k velké
přetíženosti odboru máme dočasně úřední
hodiny pouze ve středu.
Helena Ušiaková, vedoucí Odboru územního
plánování

		

Poděkování za spolupráci
Rádi bychom poděkovali za spolupráci
v rámci projektů IROP týkajících se rekonstrukce ZŠ Černošice obcím, které s námi
uzavřely smlouvy / memoranda o spolupráci. Spolupráce školských zařízení je součástí podmínek projektu. V případě dalšího
zájmu o organizaci aktivit v rámci dotací do
škol, nebo v případě zájmu o setkání a výměnu „dobré praxe“ se nám můžete ozvat:
monika.formackova@mestocernosice.cz.
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Vydávání závazných stanovisek orgánu územního plánování
z toho ke dni 17. 1. 2019
přijato odesláno

rozpracováno

vyzváno
k doplnění

předáno
kraji

zbývá
k zahájení

(tj. v %)

leden 18

134

134

0

0

0

0,0%

únor 18

185

182

3

1

0

0,0%

březen 18

252

178

4

1

69

0

0,0%

duben 18

198

149

4

1

45

0

0,0%

květen 18

195

178

11

5

6

0

0,0%

červen 18

205

178

24

5

1

2

1,0%

červenec 18

159

111

42

5

3

3

1,9%

srpen 18

143

79

39

6

3

22

15,4%

září 18

117

51

42

8

0

24

20,5%

říjen 18

135

49

42

4

0

44

32,6%

listopad 18

117

36

44

3

0

37

31,6%

prosinec 18

103

5

1

0

0

97

94,2%

CELKEM

1940

1330

256

128

229

průměr/měs

161,9

Poznámka: Tabulka neudává počet stanovisek, která Odbor územního plánování vydal v daném měsíci,
ale kolik žádostí přijatých úřadem v daném měsíci bylo ke dni zpracování tabulky zpracováno.

Monika Formáčková, projektová manažerka

Očekávané změny zákonů
Prakticky na každém obecním úřadě poskytujete službu CzechPointu a ověřování.
V návaznosti na tyto činnosti jsou vybírány
správní poplatky, a v návaznosti na to považujeme za nutné vás upozornit, že v Poslanecké sněmovně je projednáván návrh
zákona, kterým se mění některé zákony na
úseku vnitřní správy, která může mít nemalý
dopad do těchto prováděných činností.

by mělo dojít také k podstatnější změně
úpravy.

Předpokládaná účinnost u níže uvedených
zákonů by měla být od 16. 2. 2019. Z tohoto důvodu doporučujeme sledovat aktuální
znění novelizovaných předpisů, abyste se
seznámili se změnami, které z novelizací
plynou, a nedopustili jste se nešťastného
porušení zákona.

- zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (č. 300/2008
Sb.)

Obdobné platí také pro matriční úřady, kde

Jedná se zejména o tyto zákony, vždy ve
znění pozdějších předpisů:
- zákon o matrikách (č. 301/2000 Sb.)
- zákon o správních poplatcích (č. 634/2004
Sb.)
- zákon o ověřování (č. 21/2006 Sb.)

- zákon o základních registrech (č. 111/2009
Sb.)
Radek Haugvic, vedoucí Správního odboru

Oznámení o výběru
dodavatele ve zjednodušeném
podlimitním řízení a dodržení
zásady transparentnosti
Níže uvedené informace se zaměřují na problematiku výkladu ustanovení § 50 ZZVZ
ve světle nových rozhodnutí ÚOHS (SO148,
SO312). Podrobněji popisují nový pohled
ÚOHS na obsah Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním
řízení.
Oznámení o výběru dodavatele je základní
povinností zadavatele nejen ve zjednodušeném podlimitní řízení. Zadavatel doručuje oznámení všem účastníkům zadávacího
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řízení v době před podpisem smlouvy, a to
následně po vyžádání si a doručení dokumentů prokazujících kvalifikaci vybraného
dodavatele. Nejdříve tedy zadavatel vybere
dodavatele, poté jej vyzve k předložení dokumentů prokazujících kvalifikaci a až po jejich doručení zadavatel pošle všem účastníkům zadávacího řízení Oznámení o výběru
dodavatele.

výslovného znění zákona. Dochází tak ke
zpřísnění podmínek řízení, a na zadavatele
jsou kladeny další povinnosti, které podstatně zvyšují jeho administrativní zátěž.
Rozhodnutí jdou proti filozofii, v duchu které byl vypracováván dnes již ne nový zákon
ZZVZ, a to zjednodušit postupy zadávacího
řízení.
Zuzana Bacíková, vedoucí Právního odboru

A co tedy má Oznámení o výběru dodavatele obsahovat?
ZZVZ stanovuje, že povinnou náležitostí
Oznámení jsou identifikační údaje vybraného dodavatele a odůvodnění výběru dodavatele. Výše citovaná rozhodnutí ÚHOZ se
pak dotýkají zejména splnění druhé povinnosti, a to odůvodnění výběru dodavatele.
ÚHOZ dovozuje, že Odůvodnění výběru
musí být dostatečně určité a podrobné, aby
měli dodavatelé dostatek podkladů pro případné podání námitek proti postupu zadavatele v souvislosti s provedeným výběrem
dodavatele a současně, aby byla zachována
zásada transparentnosti zadávacího řízení.
Z odůvodnění Oznámení musí být seznatelné, na základě jakých skutečností a podkladů zadavatel rozhodl právě o výběru dodavatele vybraného také na základě posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
a hodnocení nabídek. Nelze se tedy spokojit
s tím, že zadavatel v oznámení uvede větu:
„Nabídka byla nejvýhodnější, veškeré podmínky byly splněny“, aniž by zadavatel uvedl proč, tj. z jakého konkrétního důvodu, na
základě jakých skutečností a dokladů, byla
daná nabídka vyhodnocena jako nejvýhodnější. Proto je pro zadavatele nejvýhodnější,
pokud na profilu zadavatele zveřejní společně s oznámením také písemnou zprávu
o hodnocení nabídek, kde je bezezbytku
popsáno, jak probíhal výběr dodavatele.
Další, a pro zadavatele překvapivější, povinností týkající se Oznámení o výběru dodavatele je skutečnost, že ÚHOZ v předmětných
rozhodnutích dále dovozuje, že dodavatelům nesmí být upřeno právo zhlédnout, že
vybraný dodavatel byl vybrán jako kvalifikovaný po právu. A to z důvodu, aby dodavatel nebyl upřen na svém právu, mít detailní
přehled o celém zadávacím řízení, a mohl
tak účelně brojit proti tvrzení zadavatele, že
vybraný dodavatel kritéria kvalifikace splnil.
V Oznámení je třeba označit také konkrétní
doklady, ze kterých plyne splnění podmínek účasti v zadávacím řízení vybraného
dodavatele.
Při vyhotovování Oznámení o výběru dodavatele je vzhledem k uvedeným rozhodnutím ÚHOZ třeba postupovat i nad rámec

Elektronizace zadávání
veřejných zakázek
Od 18. 10. 2018 platí povinnost elektronického zadávání veřejných zakázek zadávaných
v zadávacích řízeních pro všechny zadavatele. Povinnost zadávat elektronicky platila
pro část zadavatelů již od 18. 4. 2017 (Česká
republika, organizační složky státu, centrální zadavatelé). Nyní již platí i pro všechny
ostatní, včetně územních samosprávných
celků a jejich příspěvkových organizací.
Elektronizace zadávání veřejných zakázek
je proces, při kterém je vyžadována plně
elektronická komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem. V tomto procesu je
povinností zadavatelů přijímat elektronicky
samotné nabídky prostřednictvím elektronického nástroje (dále také předběžné nabídky (jednací řízení s uveřejněním), žádosti
o účast (užší řízení, jednací řízení s uveřejněním), žádosti o zařazení do systému kvalifikace podle § 166 odst. 5 (sektoroví zadavatelé), žádosti o účast nebo návrhy v soutěži
o návrh, aukční hodnoty, pokud se v zadávacím řízení provádí elektronická aukce. Pro
podání elektronické nabídky je nutné, aby
se dodavatelé v příslušném elektronickém
nástroji registrovali, není však nutné, aby si
pořizovali zvláštní programové vybavení.
Většinu dalších právních úkonů je také
nutné provádět elektronicky (až na výjimky uvedené v § 211 odst. 3). Platí to např.
pro vysvětlování nabídky, výzvy k předkládání dokumentů, oznámení o výběru
dodavatele.
Povinně elektronicky probíhá písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího řízení. Povinnost
se tedy nevztahuje na komunikaci s jinými
subjekty (například komunikace mezi zadavatelem a administrátorem, interní komunikace u zadavatele) a na komunikaci před

zahájením (průzkum trhu, předběžné tržní
konzultace) a po ukončení zadávacího řízení (při plnění smlouvy). Není vyloučena také
ústní komunikace tam, kde ji zákon o zadávání veřejných zakázek připouští (jednání
v jednacích řízeních).
Pro elektronické zadávání je nejvýhodnější
používat certifikované elektronické nástroje. Seznam certifikovaných elektronických
nástrojů lze nalézt na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj: http://portal-vz.cz/
cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/
Elektronicke-zadavani-verejnych-zakazek/
Seznam-certifikovanych-el-nastroju-dle-zakona-c-134-2016-Sb. Kromě certifikovaných
nástrojů může zadavatel používat i elektronické nástroje necertifikované, ty však musí
být v souladu s technickými požadavky stanovenými zákonem o zadávání veřejných
zakázek a vyhláškou č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících
se elektronických nástrojů, elektronických
úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Na zadavateli potom je, aby
v případě sporu byl schopen tento soulad
s citovanou vyhláškou prokázat.
Magdalena Košťáková, referentka veřejných
zakázek, Právní odbor

Projekty v rámci
Integrovaných teritoriálních
investic Pražské metropolitní
oblasti (ITI PMO)
V rámci dotací ITI PMO, které zpracovává
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy,
jsou některé informace o nově vyhlášených
výzvách apod. zasílány městu Černošice
(jakožto ORP) k další redistribuci do jednotlivých obcí. Velice vás prosíme, abyste
nám dali na vědomí případnou změnu kontaktního mailu, pokud by k ní došlo. Rozesílání informací má na starost projektová
manažerka. V případě nejasností či změn
v kontaktech se neváhejte ozvat na email
monika.formackova@mestocernosice.cz.
Monika Formáčková, projektová manažerka
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Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb pro ORP
Černošice
Na projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Černošice (SPRSS)
se začalo pracovat v lednu 2018. V únoru
proběhlo setkání s poskytovateli terénních
a pobytových sociálních služeb, kteří působí
na území Prahy–západ. Účastníkům setkání
byl stručně představen Projekt SPRSS, očekávané výstupy a cíle. V březnu proběhla
schůzka se zástupci obcí. Zde byl podán
obecný vhled do problematiky plánování
sociálních služeb – financování, síť služeb,
registrace apod.
Účastníci schůzek byli požádáni o zapojení
do pracovních skupin, skládající se ze zástupců laické veřejnosti, obcí a poskytovatelů služeb. Zájemci o spolupráci se přímo
na místě zapsali do skupin, které je zajímají.
V následujících měsících proběhl sběr dat
formou dotazníkového šetření. Dotazníky
byly zaslány na obce a poskytovatelům služeb. Od července do října 2018 jsme osobně navštívili velkou část obcí Prahy–západ
a doplnili si informace, které nám chyběly
k jasnějšímu obrazu o situaci v regionu.
Zajímala nás především témata bydlení, komunitního života, bezdomovectví, kapacita
školek a škol, spolufinancování, působení
poskytovatelů služeb v obcích.
V listopadu byla svolána schůzka všech zájemců o účast v pracovních skupinách. Na
setkání jsme shrnuli a vyhodnotili dosavadní
práci a projednali další postupy. Byla předložena k diskusi SWOT analýza, k posouzení
a připomínkám stručný výtah z připravovaného Adresáře poskytovatelů sociálních
služeb, mluvilo se o možnosti interaktivní
mapy sociálních služeb v regionu.
Nutným předpokladem úspěšného rozvoje
sociálních služeb v regionu je především
úzká spolupráce mezi všemi zainteresovanými (uživateli, obcemi, poskytovateli sociální
služeb). Proto jsme si vytkli za cíl především
zvýšit informovanost, navázat spolupráci
a komunikaci napříč celou triádou, neboť ta
je v současné době na velmi nízké úrovni.
Další pracovní schůzka proběhne v únoru
2019. Na jaro 2019 se plánuje sběr dat do-

tazníkovou formou, zaměřenou na skupinu
uživatelů sociálních služeb.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek se můžete obrátit na Bc. Janu Blehovou
- vedoucí Oddělení sociální pomoci Města
Černošice (jana.blehova@mestocernosice.
cz; tel.: 221 982 249), nebo Bc. Janu Hybnerovou - asistentku projektu (jana.hybnerova@mestocernosice.cz; tel.:221 982 302).
Jana Hybnerová, odborná asistentka
projektu plánování sociálních služeb

Světelná tabule / sportovní
časomíra / ukazatel skóre
k odprodeji
Nová, dosud nevyužitá, časomíra je vhodná
pro halové sporty i v nejvyšších soutěžích především házená, basketbal, florbal, volejbal, futsal a další.

Světelná tabule zobrazuje v horní části tabule hrací čas a po obou stranách hracího
času jsou terčíky pro informaci o využitých
oddechových časech a držení míče. Třímístné znaky po stranách tabule slouží k zobrazování stavu utkání a jednomístné znaky
ve středu tabule slouží k zobrazování stavu
utkání v setech v odbíjené, resp. k zobrazení
celkového počtu osobních chyb v košíkové.
Ve spodní části tabule jsou zobrazovány čísla hráčů a odpočet trestných časů.
Součástí tabule je i ovladač s klávesnicí a LCD displejem a tabule je vybavena
klaksonem.
Zobrazení: 	skóre, hrací čas, perioda,
sety, výsledky setů,
fauly, čísla hráčů, trestný
čas, podání, držení míče,
time out
Výška číslic: 	23 cm skóre, hrací čas
16 cm perioda, sety,
fauly, čísla hráčů, trestný
čas, výsledky setů
(4 sety + 5 set jako
aktuální skóre)
Rozměr: 		

195x135 cm

Barva zobrazení:

červená, zelená, žlutá

Další popis: 	řízení jasu celé tabule,
vysoce svítivé LED
diody, samostatný
ovládací panel s LCD
displejem - editace
zobrazovaných údajů,
možnost upgrade SW
Možnosti hry: 	basketbal, volejbal,
nohejbal, sálový
fotbal, florbal, házená,
badminton
Světelná tabule MULT 15A je osazena vysoce svítivými LED diodami, což zaručuje
ideální viditelnost i při slunečním svitu, mimořádně dlouhou životnost, bezúdržbový
systém, spolehlivost a mimořádně nízké
provozní náklady.
Nízká hmotnost této časomíry umožňuje
jednoduchou montáž a především dnes
také velmi žádanou mobilitu. Přiměřená
svému účelu je i odolnost proti běžnému
poškození.

Kupní cena:

102.300,- Kč bez DPH

Město Černošice nabízí tuto zcela novou,
nikdy nepoužitou multifunkční světelnou
tabuli pro halové sporty za cenu 51.000,Kč bez DPH. V případě zájmu se obraťte
na pana Ondřeje Gerstendörfera - tel. č.:
606 025 342, 221 982 225, email ondrej.gerstendorfer@mestocernosice.cz.
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