ZÁPIS
z 98. jednání Rady města Černošice ze dne 10. 7. 2017
Přítomni:

Mgr. Filip Kořínek, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Milena
Paříková, Ing. Tomáš Kratochvíl, Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.
Ing. Bohumila Budková, tajemnice MěÚ
Ing. Petr Wolf

Hosté:
Omluveni:
Nepřítomni:
Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek, starosta, Ing. Milena Paříková, radní
Zapsal:
Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Jmenování nového člena stavební komise

2.2

Rekonstrukce silnice II/115 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na TDS a BOZP

2.3

Sportovní areál u ZŠ Černošice - výkon funkce technického dozoru investora a výkon
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

2.4

Nabídka na zpracování dopravní studie lokality Na Pískách

2.5

Oprava šnekového dopravníku v ČOV v Černošicích

2.6

Čištění čerpacích stanic kanalizace

2.7

Kupní smlouva č. 352/2017 na prodej štěrkodrti

2.8

Doplnění 3 ks dřevěných sedáků na poklopy kanalizačních šachet u cyklostezky v
Černošicích

2.9

Mateřská škola v Husově ulici, Černošice- úprava výzvy k podání nabídky pro výkon funkce
AD

2.10

Žádost o umístění reklamních tabulí na podporu politické strany v souvislosti s
parlamentními volbami v říjnu 2017

2.11

Žádost o odpuštění stočného

2.12

Žádost o vyjádření města k upravenému návrhu nového kabelové vedení NN v úsecích ulic
Bulharská, Srbská a Dr. Janského (žadatel ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o.) a Smlouva č.
372/2017 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IE-126006830/VB/01

2.13

Žádost o vyjádření města k nové přípojce el. energie pro pozemky parc.č. 2409 a 2410/1 u
Vrážské ulice (žadatel HG elektro, s.r.o.)

2.14

Žádost o vyjádření města k nové přípojce el. energie pro síť elektronických komunikací v
Kutnohorské ulici (žadatel CETIN, a.s.)

2.15

Žádost o vyjádření města k nové telekomunikační přípojce na pozemku parc.č. 396/29 a
výměně rozvodné skříně v Komenského ulici (žadatel CETIN, a.s.)
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2.16

Žádost o vyjádření města k vybudování nového vjezdu na pozemek parc.č. 5125/69 v
Topolské ulici (žadatel M. L.)

2.17

Žádost o vyjádření města k odstranění rekreační chaty č.e. xxx v Kladenské ulici (žadatelé
manželé H.)

2.18

Žádost o vyjádření města ke stavebním úpravám rekreační chaty č.e. xxx ve Slunečné ulici
(žadatelka H. Š.)

2.19

Žádost o vyjádření města ke stavbě studny na pozemku parc.č. 2753/12 v ulici Na Vápenici
(žadatel Z. M.)

2.20

Žádost o vyjádření města ke stavbě studny na pozemku parc.č. 4513/1 v osadě V Topolích
(žadatel F. M.)

2.21

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.č. 5615 a 5616
v Kyjevské ulici (žadatel J. Č.)

2.22

Projektová dokumentace pro realizaci stavby Odvodňovací potrubí pro povodňové vody - ul.
Radotínská podél ČOV

2.23

Žádost o vyjádření města ke změně užívání nebytových prostor - kanceláří v Centru Vráž
na ordinaci lékaře (žadatel Euresis, s.r.o.)

2.24

Smlouva č. 378/2017 o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, smlouva č. 379/2017 o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouva č. 380/2017 o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti pro akci " II/115 Černošice, rekonstrukce silnice, SO 410 a 411 - kabel pro
veřejné osvětlení včetně sloupu veřejného osvětlení", Vrážská, Dobřichovická ulice

2.25

Žádost o vyjádření města k novému kNN a zrušení vvNN v ulici Střední, smlouva č.
360/2017 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IE-126006797/01

2.26

Smlouva č. 377/2017 o zřízení věcného břemene - služebnosti IP-12-6009014/1, osada Na
Výslunní

2.27

Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4314/2 o výměře cca 4170m2 k.ú. Černošice, ul. U
Vodárny

2.28

Žádost o vyjádření města k novému kabelovému vedení v ulici Alešova

2.29

Oprava havarijního stavu splaškové kanalizace pod mokropeskou školou

2.30

Smlouva č. 386/2017 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
IV-12-6021182, Bezručova ulice

3.

Z odborů - úsek právní

3.1

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s obcí Řitka

4.

Z odborů - odbor informatiky

4.1

Pořízení VITA - Vyvlastňování

5.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

5.1

Finále České republiky Miss aerobic za účasti TV kamer v HVČ

5.2

Žádost o udělení výjimky z počtu dětí v MŠ Topolská na školní rok 2017/18

5.3

Odměny ředitelkám škol zřízených městem Černošice

5.4

Výpůjčka automobilu LDV pro ZŠ Černošice

5.5

Ochranný povrch pro halu VČ

5.6

Odkup dvou lednic pro Café Vera

5.7

Žádost o výjimku z ceny pronájmu Haly Věry Čáslavské pro SK Černošice na sezónu
2017/18
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5.8

Ozvučení Club Kino Černošice

6.

Z odborů - odbor technických služeb

6.1

Veřejná zakázka malého rozsahu - Nákup posypové průmyslové soli

7.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

7.1

smlouva CES 381/2017 o poskytování služeb k EZS pro město Černošice

7.2

Veřejná zakázka na nákup xeroxového papíru 2017 - 2018

8.

Z odborů - odbor vedení města

8.1

Smlouva o poskytování pracovně-lékařské služby uzavřené dle zák. 373/2011 Sb., o
specifických zdravotních službách a dle zákona 82/2012 Sb., § 1746 odst. 2 občanského
zákoníku

8.2

Žádost o dodatečné schválené dodavatele a ceny opravy vozu Toyota

9.

Z odborů - odbor životního prostředí

9.1

Zpracování lesních hospodářských osnov Černošice, zařizovací obvod Mníšek

10.

Z odborů - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

10.1

Zápis z 23. zasedání sociální komise dne 26. 6. 2017

11.

Dodatečně zařazené body programu

12.

Finanční odbor

12.1

Rozpočtové opatření č. 46 a změna rozpisu rozpočtu č. 27

13.

Z odborů - odbor životního prostředí

13.1

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z Havarijního fondu pro
ochranu jakosti vod Středočeského kraje

14.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

15.

Žádost iniciativy Na Nohou o udělení výjimky z nařízení ohledně regulace reklamy ve městě
- propagace akce "LETNÍ KINO 2017"

16.

Různé

17.

Závěr

Zahájení:

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení.

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Jmenování nového člena stavební komise
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku

Usnesení č. R/98/1/2017
Rada města Černošice
I.

jmenuje
pana Ing.Jana Faru členem stavební komise od 1.8.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.2

Rekonstrukce silnice II/115 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na TDS a BOZP
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku

Usnesení č. R/98/2/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 (CES 277/2017/1) ke smlouvě o dílo „II/115 Černošice, rekonstrukce
silnice TDS + BOZP“ na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP při provádění
rekonstrukce silnice II/115 mezi městem Černošice a Středočeským krajem jako objednateli a
poskytovatelem společností REINVEST, s.r.o., IČ 65410840, K Novému dvoru 897/66, 142 00
Praha 4 podle přílohy č. 1 tohoto usnesení, který se týká změn ve stanovení oprávněných
zástupců objednatele a uvedení interních předpisů pro stavby KSÚS Středočeského kraje,
podle kterých se dodavatel zavazuje postupovat

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření dodatku č. I
Termín: 21.7.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.3

Sportovní areál u ZŠ Černošice - výkon funkce technického dozoru investora a výkon
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Předkladatel: Bc. Petra Hlavičková, M.B.A., Odbor investic a správy majetku

Usnesení č. R/98/3/2017
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o výběrovém řízení na výkon funkce TDI a BOZP k akci Sportovní areál u ZŠ
Černošice

II.

souhlasí
s novou cenovou nabídkou společnosti Vejvoda, spol. s r.o. na výkon funkce TDI a BOZP pro
výše uvedenou akci za celkovou cenu 29.000,- Kč bez DPH měsíčně

III. schvaluje
uzavření příkazní smlouvy (CES 236/2017) mezi společností Vejvoda, spol. s r.o. a městem
Černošice na výkon funkce TDI a BOZP k akci "Sportovní areál u ZŠ Černošice" dle přílohy č.
1 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření příkazní smlouvy (CES 236/2017) se společností Vejvoda, spol. s r.o.
dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 21.7.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.4

Nabídka na zpracování dopravní studie lokality Na Pískách
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku

Usnesení č. R/98/4/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
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s cenovou nabídkou společnosti PPU spol. s.r.o., IČ 49613481, sídlem Vyžlovská 2243/36,
100 00 Praha 10, na zpracování dopravního řešení lokality Na Pískách za cenu 30 000,- Kč
bez DPH
II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. vystavit objednávku dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 21.7.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.5

Oprava šnekového dopravníku v ČOV v Černošicích
Předkladatel: Bc. Veronika Švecová, Odbor investic a správy majetku

Usnesení č. R/98/5/2017
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o poruše šnekového dopravníku u hrubých česlí v ČOV

II.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti VODA CZ, s.r.o., IČ: 25969692, sídlo: Pražská třída 799, 500
04 Hradec Králové na ododávku a montáž nové šnekovnice za cenu 40 307,50 Kč

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit objednávku dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 18.7.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.6

Čištění čerpacích stanic kanalizace
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku

Usnesení č. R/98/6/2017
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o pravidelném čištění čtyř čerpacích stanic kanalizační sítě

II.

souhlasí
s uhrazením faktury ve výši 38.737,- Kč vč. DPH za čištění čerpacích stanic kanalizace

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uhrazení faktury dle bodu I.2 tohoto usnesení
Termín: 14.7.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.7

Kupní smlouva č. 352/2017 na prodej štěrkodrti
Předkladatel: Bc. Veronika Švecová, Odbor investic a správy majetku

Usnesení č. R/98/7/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s prodejem stěrkodrti v objemu 325,22 t za cenu 69 694,65 Kč bez DPH společnost
TALLWIDE s.r.o., IČO: 01645072, sídlo: Chrudimská 768, 252 28 Černošice
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II.

schvaluje
kupní smlouvu č.352/2017 se společností TALLWIDE s.r.o. dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení dle bodu II
Termín: 21.7.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.8

Doplnění 3 ks dřevěných sedáků na poklopy kanalizačních šachet u cyklostezky v
Černošicích
Předkladatel: Bc. Veronika Švecová, Odbor investic a správy majetku

Usnesení č. R/98/8/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s doplněním 3 ks dřevěných sedáků na poklopy kanalizačních šachet u cyklostezky v
Černošicích
2.
s nabídkou PPZ - truhlářství, s.r.o., IČ: 27266567, sídlem Ploskovice 104, 41142
Ploskovice na výrobu, dopravu a montáž sedáků za celkovou cenu 78 515 Kč bez DPH
3.
s uzavřením smlouvy o dílo č. CES 354/2017 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem II
Termín: 14.7.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.9

Mateřská škola v Husově ulici, Černošice- úprava výzvy k podání nabídky pro výkon
funkce AD
Předkladatel: Magdalena Mutlová, Odbor investic a správy majetku

Usnesení č. R/98/9/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s úpravou textu výzvy k podání nabídky na výkon AD pro stavbu mateřská škola v Husově
ulici, Černošice

II.

schvaluje
nové znění výzvy k podání nabídky na výkon funkce AD k výše uvedené stavbě dle přílohy č.
1 k tomuto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat zadávací řízení pro výkon funkce AD dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 12.7.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.10 Žádost o umístění reklamních tabulí na podporu politické strany v souvislosti s
parlamentními volbami v říjnu 2017
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Usnesení č. R/98/10/2017
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Rada města Černošice
I.

nesouhlasí
s umístěním 11ks reklamních tabulí na podporu politické strany REALISTÉ v souvislosti s
parlamentními volbami v říjnu 2017 na veřejných prostranstvích, dle přílohy tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 14.7.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.11 Žádost o odpuštění stočného
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Usnesení č. R/98/11/2017
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
žádost o odpuštění části dlužné částky vzhledem k poruše vodovodního potrubí

doporučuje zastupitelstvu města
projednat a schválit prominutí stočného ve výši 45.826,36 Kč za dobu, kdy dům č.p. xx v
Radotínské ulici nebyl obýván a došlo k havárii vodovodního potrubí, za podmínky, že vodné
bude uhrazeno v plné výši 43.822,23 Kč
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

2.12 Žádost o vyjádření města k upravenému návrhu nového kabelové vedení NN v úsecích
ulic Bulharská, Srbská a Dr. Janského (žadatel ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o.) a Smlouva č.
372/2017 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IE-126006830/VB/01
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Usnesení č. R/98/12/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním nového kabelového vedení NN v Bulharské a Srbské ulici a v ulici Dr.
Janského podle upraveného návrhu zpracovaného společností ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o.,
IČ 25741101, Polní 450, 252 29 Lety doručeného dne 21.6.2017 za předpokladu dodržení
podmínek pro užívání veřejného prostranství stanovených usnesením rady města č. 2.1.11 ze
74. schůze konané dne 9.11.2009 a doplněných usnesením č. R/68/29/2012 ze dne
26.11.2012 a za podmínky, že rozebrání a zpětné zadláždění chodníku v ulici Dr. Janského
před domem č.p. 579 si realizační firma objedná u společnosti EKOSTAVBY Louny, s.r.o., z
důvodu trvání záruky za provedené dílo

II.

revokuje
usnesení č. R/90/16/2017 ze dne 27.3.2017

III. schvaluje
smlouvu č. 372/2017 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IE-126006830 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 pro vymístění vvNN a výměnu
2ks podpěrných bodů na pozemcích parc. č. 5694/2, 5694/3, 5722/2, 5722/3, 5774, 5779/1,
6176/4 všechny v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v ulici Srbská. Za
předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene 110m bude finanční náhrada
činit 68.000,-Kč bez DPH dle přílohy tohoto usnesení
IV. ukládá
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1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 21.7.2017
2. realizovat usnesení pod bodem III
Termín: 21.7.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.13 Žádost o vyjádření města k nové přípojce el. energie pro pozemky parc.č. 2409 a 2410/1 u
Vrážské ulice (žadatel HG elektro, s.r.o.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Usnesení č. R/98/13/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním nové přípojky el. energie pro pozemky parc.č. 2409 a 2410/1 podle upravené
situace vypracované společností HG elektro, s.r.o., IČ 05377536, Lobezská 1526/20, Plzeň,
doručené dne 19.6.2017 pod podmínkou, že přípojka bude vybudována dříve než plánovaný
chodník podél Vrážské ulice, a za předpokladu dodržení podmínek pro užívání veřejného
prostranství stanovených usnesením rady města č. 2.1.11 ze 74. schůze konané dne
9.11.2009

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 21.7.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.14 Žádost o vyjádření města k nové přípojce el. energie pro síť elektronických komunikací v
Kutnohorské ulici (žadatel CETIN, a.s.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Usnesení č. R/98/14/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním nové přípojky el. energie k novému rozvaděči sítě elektronických komunikací v
Kutnohorské ulici podle předložené situace zpracované společností CORMA International,
s.r.o., IČ 40615812, Roztylská 1860/1, Praha 4, v květnu 2017 pod podmínkou, že nový
rozvaděč bude umístěn v linii oplocení a že při položení zemní vedení nebude porušen
asfaltový povrch komunikace, a za předpokladu dodržení podmínek pro užívání veřejného
prostranství stanovených usnesením rady města č. 2.1.11 ze 74. schůze konané dne
9.11.2009

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 21.7.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.15 Žádost o vyjádření města k nové telekomunikační přípojce na pozemku parc.č. 396/29 a
výměně rozvodné skříně v Komenského ulici (žadatel CETIN, a.s.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Usnesení č. R/98/15/2017
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Rada města Černošice
I.

souhlasí
s provedením nové telekomunikační přípojky na pozemku parc.č. 396/29 a s výměnou
rozvodné skříně v oplocení pozemku parc.č. 12 pro sítě elektronických komunikací v
Komenského ulici podle upraveného návrhu zpracovaného společností První SaZ Plzeň, a.s.,
26329921, Wenzigova 8, Plzeň, v červnu 2016 za předpokladu dodržení podmínek pro
užívání veřejného prostranství stanovených usnesením rady města č. 2.1.11 ze 74. schůze
konané dne 9.11.2009

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 21.7.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.16 Žádost o vyjádření města k vybudování nového vjezdu na pozemek parc.č. 5125/69 v
Topolské ulici (žadatel M. L.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Usnesení č. R/98/16/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním nového vjezdu a s dopravním napojením pozemku parc.č. 5125/69 na
komunikaci v Topolské ulici podle situace zpracované Ing. Alešem Voženílkem v srpnu 2015

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 21.7.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.17 Žádost o vyjádření města k odstranění rekreační chaty č.e. xxx v Kladenské ulici
(žadatelé manželé H.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Usnesení č. R/98/17/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s odstraněním rekreační chaty č.e. xxx v Kladenské ulici podle předložené dokumentace
zpracované společností SPACE8, s.r.o., IČ 25146114, Americká 36, Praha 2, v červnu 2017

II.

požaduje
aby majitelé chaty oznámili zahájení demoličních prací alespoň 14 dní předem odboru investic
a správy majetku

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 21.7.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.18 Žádost o vyjádření města ke stavebním úpravám rekreační chaty č.e. xxx ve Slunečné
ulici (žadatelka H. Š.)
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Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Usnesení č. R/98/18/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se stavebními úpravami chaty č.e. xxx ve Slunečné ulici podle předložené dokumentace
zpracované Lucií Martínkovou, IČ 10210792, Akátová 725, Černošice, v červnu 2017

II.

požaduje
aby stavebník informoval nejméně 14 dní předem odbor investic a správy majetku o zahájení
stavebních prací

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatelku o přijatém usnesení
Termín: 21.7.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.19 Žádost o vyjádření města ke stavbě studny na pozemku parc.č. 2753/12 v ulici Na
Vápenici (žadatel Z. M.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Usnesení č. R/98/19/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním nové vrtané studny na pozemku parc.č. 2753/12 v ulici Na Vápenici podle
předložené dokumentace zpracované společností AQUA ENVIRO, s.r.o., IČ 26907909, Ječná
1321/29a, Brno, v únoru 2017 pod podmínkou, že bude umístěná min. 12 m od budoucí
komunikace Pod Ptáčnicí

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 21.7.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.20 Žádost o vyjádření města ke stavbě studny na pozemku parc.č. 4513/1 v osadě V
Topolích (žadatel F. M.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Usnesení č. R/98/20/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním nové vrtané studny na pozemku parc.č. 4513/1 v osadě V Topolích podle
předložené dokumentace zpracované Ing. Tomášem Melicharem, IČ 13138413, Verdunská
28/910, Praha 6, v dubnu 2017

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 21.7.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.21 Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.č. 5615 a
5616 v Kyjevské ulici (žadatel J. Č.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Usnesení č. R/98/21/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s odstraněním chaty č.e. xxx
2.
se stavbou rodinného domu na pozemcích parc.č. 5615 a 5616 v Kyjevské ulici podle
předložené dokumentace zpracované společností NOSCALE architects, s.r.o., IČ
05292352, Vratislavova 3/25, Praha 2, v květnu 2017,
3.
s vybudováním vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc.č. 5616 za
předpokladu dodržení podmínek pro užívání veřejného prostranství stanovených
usnesením rady města č. 2.1.11 ze 74. schůze konané dne 9.11.2009 a doplněných
usnesením č. R/68/29/2012 ze dne 26.11.2012,
4.
s dopravním napojením pozemku parc.č. 5616 na komunikaci v Kyjevské ulici,
5.
s uzavřením plánovací smlouvy (CES 374/2017) mezi městem Černošice a panem
MUDr. J. Č., xxxx, o poskytnutí příspěvku 40.000,- Kč na veřejnou technickou
infrastrukturu vzhledem k tomu, že stavbou vznikne nová bytová jednotka

II.

požaduje
aby stavebník oznámil nejméně 14 dní předem zahájení stavebních prací odboru investic a
správy majetku

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 21.7.2017
2. zajistit uzavření plánovací smlouvy dle bodu I.5 tohoto usnesení
Termín: 31.12.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.22 Projektová dokumentace pro realizaci stavby Odvodňovací potrubí pro povodňové vody ul. Radotínská podél ČOV
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Usnesení č. R/98/22/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s předloženou cenovou nabídkou na vyhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby
odvodňovacího potrubí pro povodňové vody společnosti Šetelík Oliva s.r.o., IČ: 28429036, se
sídlem Ostružinová 2105, 252 28 Černošice za celkovou cenu 30.250,- Kč s DPH

II.

schvaluje
rozpočtové opatření č. 47 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. vystavit objednávku dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 14.7.2017
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat RO č. 47 dle bodu II. do rozpočtu města
Termín: 21.7.2017
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přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.23 Žádost o vyjádření města ke změně užívání nebytových prostor - kanceláří v Centru Vráž
na ordinaci lékaře (žadatel Euresis, s.r.o.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Usnesení č. R/98/23/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se změnou užívání nebytových prostor – kanceláří ve 2.NP budovy A v Centru Vráž na
ordinaci lékaře podle předložené dokumentace zpracované Ing. arch. Vítem Polákem, IČ
48545058, U Sladovny 2, Praha 5, v lednu 2017

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 21.7.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.24 Smlouva č. 378/2017 o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, smlouva č. 379/2017 o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouva č. 380/2017 o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti pro akci " II/115 Černošice, rekonstrukce silnice, SO 410 a 411 - kabel
pro veřejné osvětlení včetně sloupu veřejného osvětlení", Vrážská, Dobřichovická ulice
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Usnesení č. R/98/24/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
uzavření smlouvy č. 378/2017 o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi městem
Černošice (budoucí oprávněný) a panem ****** ******, **** ***********, ****** *********,
******* ***, **** ***** * **** ******** ******, **** **********, ****** *********, ******* ***, ****
***** (budoucí povinný) pro umístění stavby " II/115 Černošice, rekonstrukce silnice,
SO 410 a 411 - kabel pro veřejné osvětlení včetně sloupu veřejného osvětlení" na
pozemku parc.č. 6166/5 v obci a k.ú. Černošice ve Vrážské ulici, dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
2.
uzavření smlouvy č. 379/2017 o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi městem
Černošice (budoucí oprávněný) a manželi panem ********* *********, **** ********** * ****
*********** ****** **** ***********, *** ****** ****** *********, ******* ****, **** ***** (budoucí
povinný) pro umístění stavby " II/115 Černošice, rekonstrukce silnice, SO 410 a 411 kabel pro veřejné osvětlení včetně sloupu veřejného osvětlení" na pozemku parc.č.
2253/1 v obci a k.ú. Černošice ve Vrážské ulici, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
3.
uzavření smlouvy č. 380/2017 o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi městem
Černošice (budoucí oprávněný) a ******* ************ ****** *****, ***** ********** *
************** ********** *****, ***** **********, *** ****** ******* ******* **, ***** **** *****,
****** *******, ****** ******* ********* ****, ***** *********, ***** ***********, ********* ******,
****** ******* ******** ****, ***** *********, ***** **********, ********* *****, ****** *******
******** ****, ***** *********, ***** ***********,********* ******* *****, ****** ******* ********
****, ***** *********, ***** ***********, ******** ******, ****** ******* ******** ****, *****
*********, ***** ***********, ******* ********** ****** *****, ***** ********** * ************ *****,
***** **********, *** ****** ******* ******** ****, ***** *********, ******* ********, ****** ******* **
******* ******, ***** ***** * ******, ***** ***********, *********** ********, ****** ******* ********
****, ***** *********, ***** **********, ********* ****** ****, ****** ******* ******** ****, *****
*********, ***** ***********, ******* **********, ****** ******* ******** ****, ***** *********, *****
***********, ******* ***** *******, ***** *********** * ******* *****, ***** ***********, *** ******
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******* ******** ****, ***** *********, *********** *****, ****** ******* ******** ****, *****
*********, ***** **********, ******* ****** *********, ***** *********** * ******** ****, *****
***********, *** ****** ******* ******** ****, ***** *********, *********** ******, ****** *******
******** ****, ***** *********, ***** ***********, ******* ******** ******, ***** **********, * ********
****, ***** **********, *** ****** ******* ********** *******, ***** ***** * ******, ****** *******
****, ****** ******* ********** ****, ***** *********, **** ***********, ******* ****** ******* ****,
***** **********, ****** ******* ******* ***, ***** ********* * ******** *******, ***** **********,
****** ******* ** ****** *******, ***** ***** * ******, *********** ******, ****** ******* ********
******, ***** ******* * ******* *********, ***** ***********, ******* ***** *********, **** ***********
* ***** *********, ***** ***********, *** ****** ******* ******** ****, ***** *********, *******
******** ***** ****, ***** *********** * ********** ****** ***, ***** ***********, *** ****** *******
********** ****, ***** ********* (budoucí povinný) pro umístění stavby " II/115 Černošice,
rekonstrukce silnice, SO 410 a 411 - kabel pro veřejné osvětlení včetně sloupu
veřejného osvětlení" na pozemku parc.č.6167 v obci a k.ú. Černošice v Dobřichovické
ulici, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
pověřuje
společnost AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Magistrů 1275/13, PSČ 140 00,
IČ : 47307218, DIČ: CZ 47307218, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 25005 k zastupování města Černošice ve věci uzavření smluv dle bodu
I
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

2.25 Žádost o vyjádření města k novému kNN a zrušení vvNN v ulici Střední, smlouva č.
360/2017 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti IE-126006797/01
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Usnesení č. R/98/25/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním nového kabelového vedení NN a s odstraněním stávajícího venkovního
vedení NN ve Střední ulici (úsek Gogolova – Čajkovského) podle předložené situace
zpracované společností KS Montáže, s.r.o., IČ 27861392, Pražská 92/4, Beroun - Závodí, v
březnu 2017 pod podmínkou, že přechody kabelového vedení pod komunikacemi ve Střední a
Čajkovského ulici budou provedeny bezvýkopovou technologií, a za předpokladu dodržení
podmínek pro užívání veřejného prostranství stanovených usnesením rady města č. 2.1.11 ze
74. schůze konané dne 9.11.2009

II.

schvaluje
smlouvu č. 360/2017 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti IE-126006797 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 pro zřízení nového kNN a zrušení
vvNN na pozemcích parc. č. 2279/4, 2522/4, 2522/11, 2522/8, 2522/10, 2522/15, 2507/33,
2507/34 všechny v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v ulici Střední. Za
předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene 170 m v nezpevněném
povrchu bude finanční náhrada činit 17.000,-Kč bez DPH dle přílohy tohoto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 21.7.2017
2. realizovat usnesení pod bodem II
Termín: 17.7.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.26 Smlouva č. 377/2017 o zřízení věcného břemene - služebnosti IP-12-6009014/1, osada Na
Výslunní
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Usnesení č. R/98/26/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
smlouvu č.377/2017 o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IP-12-6009014/1 se
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02 pro uložení kabelového vedení NN do pozemků parc.č. 5252/7 a parc. č. 5253/2
oba v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v osadě Na Výslunní za
jednorázovou úhradu ve výši 2.280,-Kč bez DPH dle přílohy tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 14.7.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.27 Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 4314/2 o výměře cca 4170m2 k.ú. Černošice, ul. U
Vodárny
STAŽEN
2.28 Žádost o vyjádření města k novému kabelovému vedení v ulici Alešova
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku, Mgr. Lucie Poulová,
Odbor investic a správy majetku
Usnesení č. R/98/27/2017
Rada města Černošice
I.

nesouhlasí
s umístěním nové rozvodné skříně na pozemku města parc.č. 981/29 mimo oplocení podle
předložené situace zpracované společností ELEKTROMONT MATĚJKA, a.s., IČ 25732633, J.
Šotky 445, Nové Strašecí, v červnu 2017

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 21.7.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.29 Oprava havarijního stavu splaškové kanalizace pod mokropeskou školou
STAŽEN
2.30 Smlouva č. 386/2017 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti IV-12-6021182, Bezručova ulice
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Usnesení č. R/98/28/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
smlouvu č.386/2016 o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
č.IV-12-6021182 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO:24729035 se sídlem Děčín IV-
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Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 pro uložení kabelového vedení kNN na pozemku
parc.č. 1052/3 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v Bezručově ulici. Za
předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene 2,5 m bude finanční náhrada
činit 1.500,-Kč bez DPH dle přílohy tohoto usnesení
II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 14.7.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.

Z odborů - úsek právní

3.1

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s obcí Řitka
Předkladatel: Právní odbor

Usnesení č. R/98/29/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků č. CES
375/2017, kterou se přenáší na město Černošice z obce Řitka, IČ: 00241644, sídlem Na
Návsi 54, 252 03 Řitka veškerá příslušnost k projednávání přestupků, a která je přílohou č. 1
tohoto usnesení

doporučuje zastupitelstvu města
schválit veřejnoprávní smlouvu dle bodu I tohoto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

4.

Z odborů - odbor informatiky

4.1

Pořízení VITA - Vyvlastňování
Předkladatel: Odbor informatiky

Usnesení č. R/98/30/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s pořízením sw VITA - Vyvlastňování, a to od společnosti VITA software s.r.o., Na Beránce
57/2, 160 00 Praha 6, IČ: 61060631 za celkovou cenu 27.894,- Kč bez DPH (33.751,74 Kč s
DPH)

II.

ukládá
1. Odboru informatiky
1. vystavit objednávku dle bodu I
Termín: 17.7.2017

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1
5.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

5.1

Finále České republiky Miss aerobic za účasti TV kamer v HVČ
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STAŽEN
5.2

Žádost o udělení výjimky z počtu dětí v MŠ Topolská na školní rok 2017/18
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Usnesení č. R/98/31/2017
Rada města Černošice
souhlasí
s udělením výjimky z počtu dětí v MŠ Černošice, Topolská 518, IČ: 75008173, na školní rok
2017/18 na požadovaný počet 16 dětí ve 2. třídě dle žádosti paní Kateřiny Mandové, ředitelky
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

5.3

Odměny ředitelkám škol zřízených městem Černošice
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta,PhDr. Lenka Kalousková, PhD., radní

Usnesení č. R/98/32/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
odměny ředitelkám příspěvkových organizací zřízených městem Černošice dle přílohy tohoto
usnesení

ukládá
1. Odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. informovat ředitelky příspěvkových organizací zřízených městem Černošice o
stanovení výše odměn
Termín: 22.7.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

5.4

Výpůjčka automobilu LDV pro ZŠ Černošice
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Usnesení č. R/98/33/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s občasným bezplatným zapůjčením dodávky LDV ZŠ Černošice

II.

schvaluje
smlouvu CES č.382/2017 o výpujčce automobilu mezi městem Černošice a Základní školou
Černošice se sídlem Černošice, Pod Školou 447, okres Praha-západ, PSČ 25228
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.5

Ochranný povrch pro halu VČ
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Usnesení č. R/98/34/2017
Rada města Černošice
bere na vědomí
zprávu OŠKCR a souhlasí se zařazením této investice do rozpočtu pro rok 2018
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

5.6

Odkup dvou lednic pro Café Vera
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Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Usnesení č. R/98/35/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s odkupem dvou starších lednic značky Goreje pro Café Vera za celkovou cenu 3000 Kč

II.

schvaluje
kupní smlouvu CES č.368/2017 mezi městem Černošice a společností U Zavinuté Emy s.r.o.
se sídlem: Sportovní 304, 252 03 Řitka IČ: 28240901 zapsaná v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze vložka C, oddíl 134691
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.7

Žádost o výjimku z ceny pronájmu Haly Věry Čáslavské pro SK Černošice na sezónu
2017/18
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Usnesení č. R/98/36/2017
Rada města Černošice
souhlasí
s udělením výjimky ve formě zvýhodněné ceny pronájmu Haly Věry Čáslavské v sezóně
2017/18 pro dětský oddíl kopané SK Černošice, z.s. se sídlem Fügnerova 1244, 252 28
Černošice, IČ: 47005246
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 2, mimo místnost: 0
I.

5.8

Ozvučení Club Kino Černošice
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Usnesení č. R/98/37/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s udělením výjimky z vnitřního předpisu č. 5 "Zadávání veřejných zakázek" dle bodu 4.1 z
počtu předložených nabídek pro nákup ozvučovacího systému do Club Kina

II.

schvaluje
1.
výběr dodavatele Vladimír Wildt, Za poštou 702/5, 100 00, Praha - Strašnice, IČ
15943828 na základě nabídky za celkovou cenu 383 115,- Kč bez DPH, 463 569,- s
DPH dle přílohy usnesení č. 1
2.
kupní smlouvu č. CES 383/2017 se společností Vladimír Wildt, Za poštou 702/5, 100
00, Praha - Strašnice, IČ 15943828, pro dodání ozvučení do Club Kina za celkovou
cenu 383 115,- Kč bez DPH, 463 569,- s DPH dle přílohy usnesení č. 2
3.
Změnu rozpisu rozpočtu č. 28

III. ukládá
1. Odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. realizovat usnesení dle bodu II
Termín: 31.7.2017
2. Finančnímu odboru
1. realizovat ZRR č. 28
Termín: 30.7.2017
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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6.

Z odborů - odbor technických služeb

6.1

Veřejná zakázka malého rozsahu - Nákup posypové průmyslové soli
Předkladatel: Odbor technických služeb

Usnesení č. R/98/38/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem "Nákup posypové
průmyslové soli"
2.
výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Nákup posypové průmyslové soli"
dle přílohy tohoto usnesení

II.

jmenuje
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení Renáta Petelíková,
Ivan Jerling, Monika Formáčková, náhradník Magdalena Košťáková
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
7.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

7.1

smlouva CES 381/2017 o poskytování služeb k EZS pro město Černošice
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí

Usnesení č. R/98/39/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
návrh smlouvy CES č. 381/2017 s p. Jaroslavem Svobodou IČ: 62989481, Kamýk nad
Vltavou 262 63

II.

souhlasí
s podepsáním smlouvy CES č. 381/2017 s p. Jaroslavem Svobodou IČ: 62989481, Kamýk
nad Vltavou 262 63

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajištění podspisu smlouvy CES č. 381/2017 s p. Jaroslavem Svobodou IČ: 62989481,
Kamýk nad Vltavou 262 63
Termín: 10.7.2017
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
7.2

Veřejná zakázka na nákup xeroxového papíru 2017 - 2018
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí

Usnesení č. R/98/40/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod názvem "Nákup xeroxového
papíru 2017 - 2018"
2.
Výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Nákup xeroxového papíru 2017 2018" dle přílohy tohoto usnesení
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II.

jmenuje
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení Václav Chalupecký, Danko Kaplan,
David Hušek, náhradníci Martin Šebek, Ondřej Gerstendörfer

III. pověřuje
komisi dle bodu II. posouzením kvalifikace uchazečů
IV. stanoví
že komise dle bodu II. je komisí pro otevírání obálek
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.

Z odborů - odbor vedení města

8.1

Smlouva o poskytování pracovně-lékařské služby uzavřené dle zák. 373/2011 Sb., o
specifických zdravotních službách a dle zákona 82/2012 Sb., § 1746 odst. 2 občanského
zákoníku
Předkladatel: Odbor vedení města

Usnesení č. R/98/41/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytování pracovně-lékařské služby uzavřené dle zák. 373/2011
Sb., o specifických zdravotních službách a dle zákona 82/2012 Sb., § 1746 odst. 2
občanského zákoníku (CES 363/2017) mezi městem Černošice, jako „objednatelem“ a
Soukromou ordinací Černošice – MUDr. Jiřím Poňkou, CSc. (poskytovatelem), IČ 616 46
580, Střední 368, 252 28 Černošice, podle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

II.

ukládá
1. Odbor vedení města
1.
zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 31.7.2017

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.2

Žádost o dodatečné schválené dodavatele a ceny opravy vozu Toyota
Předkladatel: Odbor vedení města

Usnesení č. R/98/42/2017
Rada města Černošice
souhlasí
s udělením výjimky z vnitřního předpisu č. 5 "„Zadávání veřejných zakázek" dle bodu 4.1. při
opravě vozu Toyota za celkovou cenu 43.927,- Kč včetně DPH firmou PIT LINE Radotín,
Výpadová 1335, Praha 5
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

9.

Z odborů - odbor životního prostředí

9.1

Zpracování lesních hospodářských osnov Černošice, zařizovací obvod Mníšek
Předkladatel: Ing. Stanislav Mihal, vedoucí oddělení zemědělství, lesnictví a myslivosti
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Důvodová zpráva:
Podle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, se
pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů v lesích o výměře menší než 50 ha,
pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán, zpracovávají lesní hospodářské osnovy
(LHO). Jejich zpracování zadává orgán státní správy lesů, tj. obecní úřad obce s rozšířenou
působností. Zpracování LHO hradí stát. Na základě následně uzavřené smlouvy o dílo bude
odbor ŽP prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje žádat o poskytnutí
příslušných finančních prostředků z rozpočtu Ministerstva zemědělství.
V daném případě se jedná o LHO pro nově vytvářený zařizovací obvod „Mníšek“ vznikající
sloučením dosavadních zařizovacích obvodů Dobříš a Strnady, který bude tvořen
katastrálními územími Buš, Kytín, Mníšek pod Brdy, Rymaně, Stříbrná Lhota, Zahořany u
Mníšku pod Brdy, Černolice, Černošice, Dobřichovice, Choteč, Chýnice, Jíloviště, Karlík,
Klínec, Kosoř, Lety u Dobřichovic, Líšnice u Prahy, Ořech, Roblín, Řevnice, Řitka, Trnová u
Jíloviště, Třebotov, Vonoklasy, Všenory, Zbuzany.
Ke sloučení dvou dosavadních zařizovacích obvodů dochází z toho důvodu, že původní
rozdělení lesů ve správním území ORP Černošice do pěti zařizovacích obvodů LHO není
opodstatněné ani účelné a ekonomicky udržitelné. Z tohoto důvodu již došlo k obdobnému
sloučení zařizovacích obvodů Mělník a Nižbor do jednoho zařizovacího obvodu Nižbor a
vyhotovení LHO s platností od roku 2017. Sloučením zařizovacích obvodů Dobříš a Strnady
do nového zařizovacího obvodu Mníšek bude proces redukce počtu zařizovacích obvodů
ukončen s cílovým počtem tří zařizovacích obvodů (Nižbor, Mníšek, Zbraslav). K postupnému
slučování zařizovacích obvodů přistoupil orgán státní správy lesů proto, že sloučení všech
pěti zařizovacích obvodů do jednoho najednou není možné z důvodu rozdílné platnosti
jednotlivých LHO, kdy předčasná obnova LHO se připouští až těsně před řádným koncem její
platnosti.
Podle ust. § 13 odst. 3 vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování,
vyhlašuje zadavatel záměr zadat zpracování LHO, ve kterém současně vlastníkům lesů
stanoví termín pro uplatnění jejich požadavků a záměrů.
finanční nároky
projednání vedení
města

0,- Kč
ne

Usnesení č. R/98/43/2017
Rada města Černošice
I.

revokuje
usnesení č. R/96/29/2017

II.

vydává
nařízení č. 2/2017 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov, dle přílohy č.1
tohoto usnesení

III. ukládá
1. Právní odbor
1. zaslat nařízení Krajskému úřadu
Termín: 14.7.2017
2. úseku asistentek
1. vyvěsit nařízení č. 2/2017 na úřední desce
Termín: 14.7.2017
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
10.

Z odborů - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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10.1 Zápis z 23. zasedání sociální komise dne 26. 6. 2017
Předkladatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Usnesení č. R/98/44/2017
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
zápis z 23. zasedání sociální komise dne 26. 6. 2017

souhlasí
s kompenzací výše daně z nemovitosti paní Marvanové
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

11.

Dodatečně zařazené body programu

12.

Finanční odbor

12.1 Rozpočtové opatření č. 46 a změna rozpisu rozpočtu č. 27
Předkladatel: Finanční odbor
Usnesení č. R/98/45/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
rozpočtové opatření č. 46 dle přílohy č. 1
2.

změnu rozpisu rozpočtu č. 27 dle přílohy č. 2

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 46 a změnu rozpisu rozpočtu č. 27 do rozpočtu 2017
Termín: 30. 7. 2017
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

13.

Z odborů - odbor životního prostředí

13.1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z Havarijního fondu pro
ochranu jakosti vod Středočeského kraje
Předkladatel: JUDr. Markéta Fialová, vedoucí odboru životního prostředí
Usnesení č. R/98/46/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace individuální účelové dotace z
Havarijního fondu pro ochranu jakosti vod Středočeského kraje se Středočeským krajem, se
sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČ 70891095

II.

pověřuje
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Mgr. Filipa Kořínka, starostu, podepsáním smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
14.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

15.

Žádost iniciativy Na Nohou o udělení výjimky z nařízení ohledně regulace reklamy ve
městě - propagace akce "LETNÍ KINO 2017"

Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Usnesení č. R/98/47/2017
Rada města Černošice
souhlasí
s umístěním oboustranných reklamních tabulí (formát A2) v období 10. - 28. 8. 2017 v počtu
60 ks dle žádosti iniciativy Na Nohou, IČ 5175500 se sídlem Strakonická 1601, 252 28
Černošice, pro akci Letní kino 2017 konané od 24. do 27. 8. 2017 ve Sportparku u Berounky,
na městském mobiliáři, a to za podmínek, že nebudou umístěny v blízkosti dopravních značek
a nejpozději do 30. 8. 2017 budou odstraněny
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

16.

Různé

17.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek
starosta

Ing. Milena Paříková
radní
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