ZÁPIS
ze 100. jednání Rady města Černošice ze dne 19. 7. 2017
Přítomni:
Hosté:
Omluveni:
Ověřovatelé:
Zapsal:

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

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Čištění zanesené splaškové a dešťové kanalizace po extrémních deštích

2.2

Oprava Waldhauserovy ulice poničené následky extrémních dešťů

2.3

Odvodnění komunikace Pod Višňovkou - cenová nabídka na zpracování projektové
dokumentace

2.4

ZŠ Černošice - geologický průzkum pro stavby nástavba objektu A, přístavba objektu B a
opěrná stěna za objektem C a stavebně technický průzkum zdiva objektu A

2.5

Žádost o vyjádření města k rekonstrukci a přístavbě objektu sokolovny ve Fügnerově ulici
(žadatel TJ Sokol Černošice)

2.6

Žádost o vyjádření města k dopravnímu napojení nového pozemku na komunikaci (J. K.)

2.7

Žádost o vyjádření města k nové vodovodní přípojce k domu č.p. 667 ve Slunečné ulici
(žadatelka D. K.)

2.8

Žádost o povolení vjezdu vozidel nad 3,5 t do ulice V Dubině (žadatel STEP, s.r.o.)

2.9

Elektrické rozvody pro ovládání žaluzií v budově "A" ZŠ Černošice - Mokropsy - cenová
nabídka

3.

Z odborů - odbor vedení města

3.1

Žádost o schválení nákupu protizáplavových zábran BoxWall

4.

Z odborů - finanční odbor

4.1

Rozpočtové opatření č. 52

5.

Různé

6.

Závěr

Zahájení:
K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení
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2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Čištění zanesené splaškové a dešťové kanalizace po extrémních deštích
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V souvislosti s extrémními dešti, které město zasáhly na přelomu června a července letošního
roku došlo k zanesení některých stok a přípojek splaškové i dešťové kanalizace. Společně
s pracovníky VaK, společnosti Aquaconsult a technických služeb byla vytipována místa, která
je nezbytné nechat vyčistit. Kanalizace na mnoha místech neodtéká, její profil je zúžený a
může tak při každém větším průtoku dojít k zaplavování nemovitostí. Je proto nutné přistoupit
k odstranění nastalého havarijního stavu. Z tohoto důvodu jsme oslovili tři společnosti
zabývající se prováděním čištění kanalizací tlakosacími vozy žádostí o předložení cenové
nabídky na vyčištění určených míst. Ta jsou uvedena v přiložené tabulce. Celkem se jedná o
5 000 m kanalizačních stok. Rozsah je odhadován dle průzkumu stok v terénu a orientačně
změřen v našem systému. Může se lišit v závislosti na skutečném stavu jednotlivých míst.
Některé stoky je potřeba zároveň zmonitorovat kamerou, neboť existují důvodná podezření o
tom, že jsou porušeny. Nasvědčuje tomu jednak propadlá komunikace v okolí stoky či velké
množství naplaveného materiálu v některých šachtách. Zároveň jsme informovali našeho
pojišťovacího makléře o vzniklých škodách a o navrženém postupu jejich odstranění. Náklady
spojené s čištěním kanalizace budeme uplatňovat jako pojistnou událost.
Nabídky předložily tyto společnosti:
Firma

Cena bez DPH

1.

Herčík a Kříž spol. s. r. o., Živcových 251/20, Praha 5

1 114 260,- Kč

2.

AC Servis, Fantova 1785, Praha 5

1 298 600,- Kč

3.

CHJ, spol. s. r. o., Hněvkovského 1379/8, Praha 4

1249 900,- Kč

Navrhujeme vybrat nejvhodnější nabídku firmy Herčík a Kříž spol. s. r. o. která nabízí
provedení potřebných prací za celkovou částku 1 114 260,- Kč bez DPH
Byla po užita smlouva z databáze smluv, a to smlouva o dílo – malá.

Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem

Rozpočtová skladba

1 114 260,- Kč bez DPH, 1 348 255,- s DPH
Ne, součástí bodu je rozpočtové opatření č.50; finanční
prostředky budou přesunuty z rozpočtu na rek.dešť.kanalizace
ve Vrážské ul. (3,1 mil. Kč), náklady bude OISM uplatňovat jako
pojistnou událost
§ 2321, pol. 5171
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Usnesení č. R/100/1/2017
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
informace o nezbytném vyčištění zanesené splaškové a dešťové kanalizace po extrémních
deštích

II.

souhlasí
s výběrem nejvýhodnější nabídky společnosti Herčík a Kříž spol. s.r.o., IČO: 49356607, se
sídlem Živcových 251/20, 155 00 Praha 5, na čištění zanesených stok a přípojek dešťové
kanalizace za celkovou částku 1 114 260 Kč bez DPH

I I I . s c h va l u j e
1.
uzavření smlouvy o dílo CES č.402/2017 na provedení čištění kanalizace a likvidace
odpadu dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
2.
rozpočtové opatření č. 50 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu III
Termín: 21.7.2017
2. uplatnit náklady dle bodu 2 jako pojistnou událost z pojištění majetku
Termín: 21.7.2017
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat RO č. 50 do rozpočtu
Termín: 31.7.2017
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.2

Oprava Waldhauserovy ulice poničené následky extrémních dešťů
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Vlivem extrémních dešťů na přelomu června a července letošního roku došlo ke značnému
poškození Waldhauserovy ulice. Ulice je v úseku cca 300 m zcela podemletá. Je znatelné i
poškození dešťové kanalizace vedoucí ulicí, která se zřejmě protrhla a voda tak natekla do
konstrukčních vrstev komunikace, která kvůli tomu zcela degradovala. Rozsah poškození,
hloubka kaverny, která se vytvořila, bude zřejmý až po odhalení poškozeného asfaltového
souvrství. Je nezbytné přistoupit k opravě komunikace a dešťové kanalizace tak, aby se
předešlo vzniku dalších škod. V současné době totiž veškerá dešťová voda zatéká do podloží
komunikace, kterou tak dále ničí a rozšiřuje směrem po spádu její poškození. Oslovili jsme za
tímto účelem několik staveních firem zabývajících se výstavbou či rekonstrukcí komunikací,
s kterými máme z minulosti dobré zkušenosti. Nabídku však nabídly a dílo jsou schopny
realizovat pouze některé z nich. Nabídku předložila společnost Ekostavby Louny, s. r. o. a
Šlehofer stavební, s. r. o. Pojišťovně jsme nahlásili vznik této pojistné události a provedli
potřebnou dokumentaci s tím, že budeme uplatňovat nároky na náhradu škody z našeho
pojištění majetku.
firma

Cena bez DPH

1.

Ekostavby Louny, s. r. o.

960 976,81 Kč bez DPH

2.

Šlehofer Stavební, s. r. o.

1 213 833 Kč bez DPH
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Navrhujeme vybrat nejvýhodnější nabídku, a to od společnosti Ekostavby Louny, s. r. o. za
cenu 960 976,81 Kč bez DPH, 1 162 782,- Kč s DPH
Byla po užita smlouva z databáze smluv, a to smlouva o dílo – malá.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

960 976,81 Kč bez DPH, 1 162 782,- s DPH
Ne, součástí je rozpočtové opatření
§ 2312, pol. 5171

Usnesení č. R/100/2/2017
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
informace o značném poškození úseku Waldhauserovy ulice v důsledku extrémních dešťů

II.

souhlasí
s výběrem nejvýhodnější cenové nabídky společnosti EKOSTAVBY Louny, s.r.o., IČ:
10442481, se sídlem Václava Majera 573, Louny 440 01, za celkovou cenu 960 976,81 Kč
bez DPH, 1 162 782,- Kč s DPH

I I I . s c h va l u j e
1.
smlouvu o dílo číslo CES 405/2017 mezi městem Černošice a společností
EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČ: 10442481, se sídlem Václava Majera 573, Louny 440
01, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
2.
rozpočtové opatření č. dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit realizaci usnesení dle bodu III. 1
Termín: 20.7.2017
2. uplatnit náklady dle bodu 2 jako pojistnou událost z pojištění majetku
Termín: 20.07.2017
2. Odboru investic a správy majetku, Finančnímu odboru
1. zahrnout rozpočtové opatření do rozpočtu roku 2017
Termín: 21.7.2017
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.3

Odvodnění komunikace Pod Višňovkou - cenová nabídka na zpracování projektové
dokumentace
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Vzhledem k extrémním dešťům, které město zasáhly na přelomu června a července letošního
roku došlo k sesuvu části svahu v ulici Pod Višňovkou. Příčinou byla s největší
pravděpodobností prasklá kanalizace vedoucí z Mokropeské ulice do ulice Pod Višňovkou a
velké množství dešťové vody stékající z okolního kopce. Velké množství vody zaplavilo
komunikaci a její okolí. V nejnižším místě komunikace pak voda stekla po svahu k železniční
trati, kde podemlela svah. Aby se tato situace nemohla opakovat, je nezbytné provést
výstavbu nové dešťové kanalizace v ulici Pod Višňovkou, a to od jejího nejnižšího místa (v
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místech utrženého svahu) až do příkopu dešťové kanalizace na pozemku č. parc., která je
sveden do propustku pod tratí a do nedávno vybudované kanalizace v ulici Dr. Janského.
Toto řešení bylo navrženo při schůzce pracovní skupiny konané dne 12. 7. 2017 řešící
následky a potřebná opatření po silných deštích. S žádostí předložení cenové nabídky jsme
oslovili firmu Šetelík & Oliva, s kterou máme v oblasti vodohospodářských staveb předešlé
dobré zkušenosti. Uvedená společnost nabízí zpracování projektové dokumentace za
44 000,- Kč bez DPH.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

44 000,- Kč bez DPH, 53 240,- s DPH
ano
§ 2212, pol. 6121

Usnesení č. R/100/3/2017
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
informace o naléhavosti řešení odvodnění komunikace Pod Višňovkou

II.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti Šetelík & Oliva, s. r. o., IČ: 28429036 se sídlem Heleny
Malířové 11, 169 00 Praha 6 pro zpracování projektové dokumentace odvodnění komunikace
Pod Višňovkou za cenu 44 000,- Kč bez DPH

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit objednání projektové dokumentace dle bodu II
Termín: 20.7.2017
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.4

ZŠ Černošice - geologický průzkum pro stavby nástavba objektu A, přístavba objektu B a
opěrná stěna za objektem C a stavebně technický průzkum zdiva objektu A
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku, Magdalena Mutlová, Odbor investic a správy
majetku
Důvodová zpráva:
OISM předkládá radě města ke schválení cenovou nabídku na realizaci průzkumu základové
půdy v areálu ZŠ Černošice pro účely konečného statického posouzení možné realizace
nástavby objektu A ZŠ Černošice. Součástí cenové nabídky jsou také geologické sondy za
objektem B, které je nutno realizovat pro návrh statického řešení přístavby objektu B, která
bude stavebně zasahovat do svahu za objektem B a která bude navazovat na probíhající
stavbu odstranění zemní vlhkosti u objektu B. Další část geologického průzkumu souvisí
s návrhem zpevnění svahu za budovou C opěrnou zdí. V souvislosti se stavebními pracemi
na objektu C došlo k odebrání části svahu a byla zde zřízena dočasná přístupová
komunikace. Vzhledem k rozhodnutí zachovat komunikaci pro budoucí využití je nutné
stabilizovat svah opěrnou zdí. Nabídková cena geologického průzkumu činí 98.500,- Kč bez
DPH a je přílohou č. 1 důvodové zprávy. Realizace bude řešena formou smlouvy o dílo, která
je přílohou č. 1 usnesení.
Pro posouzení možné nástavby objektu A je dále nutné realizovat stavebně technický
průzkum stávajícího zdiva, který je možné objednat u ČVÚT v Praze, Kloknerova ústavu.
Nabídková cena stavebně technického průzkumu činí 28.490,- Kč bez DPH a je přílohou č. 2
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důvodové zprávy. Realizace bude řešena objednávkou.
Finanční prostředky na výše uvedené průzkumy budou zajištěny převodem volných
finančních prostředků z ORGu sportovní haly, které byly původně určeny pro výměnu mlatu
v prostoru před sportovní halou. Vzhledem k tomu, že se v letošním roce tato akce nebude
realizovat, požádali jsme o použití těchto prostředků pro geologický a stavebně technický
průzkum v areálu ZŠ Černošice.
Byla po užita smlouva z databáze smluv, a to smlouva o dílo – malá.

Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

126.990,- Kč bez DPH, 153.657,90 Kč včetně DPH
ano
§ 3113, pol. 6121, ORG 1021

Usnesení č. R/100/4/2017
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
informaci o požadovaném průzkumu základové půdy pro objasnění geologických,
hydrogeologických a základových poměrů v území uvažovaných staveb nástavby budovy A,
přístavby budovy B a opěrné stěny za budovou C v areálu ZŠ Černošice

II.

souhlasí
1.
s cenovou nabídkou RNDr. Pavla Podpěry HUPO-IGS, IČ: 13120697, Na Ostrohu
43/1797, 160 00 Praha 6 na realizaci výše uvedených průzkumných prací za celkovou
cenu 98.500,- Kč bez DPH
2.
s cenovou nabídkou ČVÚT v Praze Kloknerova ústavu, IČ: 68407700, Šolínova
1903/7, 166 08 Praha 6 na realizaci stavebně technického průzkumu zdiva objektu A
ZŠ Černošice za celkovou cenu 28.490,- Kč bez DPH

I I I . s c h va l u j e
1.
postup dle části III. odst. 4 vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek a
přímé oslovení RNDr. Pavla Podpěry HUPO-IGS k realizaci výše uvedených
inženýrskogeologických prací v areálu ZŠ Černošice
2.
návrh SoD (CES č. 407/2017) a její uzavření mezi RNDr. Pavlem Podpěrou HUPOIGS, IČ: 13120697, Na Ostrohu 43/1797, 160 00 Praha 6 a městem Černošice na
realizaci průzkumu základové půdy pro stavby nástavba budovy A, přístavba budovy B
a opěrná zeď za budovou C areálu ZŠ Černošice dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
3.
postup dle části II. odst. 3 vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek a
realizaci stavebně technického průzkumu zdiva objektu A formou přímé objednávky u
ČVÚT v Praze Kloknerova ústavu
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření smlouvy o dílo (CES č. 407/2017) s vybraným dodavatelem dle bodu
III.1 a III. 2 tohoto usnesení
Termín: 20.7.2017
2. zajistit realizaci objednávky s vybraným dodavatelem dle bodu III. 3 tohoto usnesení
Termín: 24.7.2017
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.5

Žádost o vyjádření města k rekonstrukci a přístavbě objektu sokolovny ve Fügnerově
ulici (žadatel TJ Sokol Černošice)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Tělocvičná jednota by ráda provedla stavební úpravy a přístavbu
sokolovny. Důvodem je stav a uspořádání sociálního zařízení a šaten, které již neodpovídá
dnešním standardům, požadovaná změna využití vnitřních prostor ve 2.NP a podkroví,
nevyhovující technický stav přístaveb (nářaďovny a zázemí pro účinkující) a potřebná výměna
některých dosloužilých prvků budovy. Dojde k odstranění některých vnitřních příček v 1.NP,
2.NP a podkroví a na jejich místě budou vybudovány nové místnosti s jinou dispozicí: v 1.NP
bude realizován nový vstup a nová přístavba nářaďovny a šatny pro účinkující v Club kině a
WC, sprchy a šatny u tělocvičny, ve 2.NP nové klubovny se zázemím a v podkroví nový
cvičební sál (plocha 194 m²) se sociálním zařízením. Současně budou vyměněna okna a
střešní krytina a budova bude zateplena. Vzhledem k poruchovému provozu kanalizační
přípojky v minulém období bude nově technicky jinak provedena. Výška budovy zůstává
stejná. Sokolovna se nachází v oblasti OS-1: plochy občanského vybavení – sportu a
rekreace. Zastavěná plocha budovou se zvýší z 12,94% na 14,77%, což je stále v souladu
s ÚP.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=210

Usnesení č. R/100/5/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se stavebními úpravami a přístavbou sokolovny ve Fügnerově ulici podle předložené
dokumentace zpracované společností Starý a partner, s.r.o., IČ 27197395, Senovážná 6,
Praha 1, v květnu 2017

II.

p o ža d u j e
aby stavebník ohlásil zahájení 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: 8.9.2017
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.6

Žádost o vyjádření města k dopravnímu napojení nového pozemku na komunikaci (J. K.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: S dělením pozemků parc.č. 3116 a 3117 rada vyslovila souhlas na svém
jednání 5.6.t.r. (R/95/7/2017). Žadatel plánuje rozdělit své pozemky tak, aby v budoucnu
prodávaný pozemek měl přístup z ulice Pod Slunečnou, a žádá o vyjádření k tomuto
dopravnímu napojení.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=212

Usnesení č. R/100/6/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s dopravním napojením nového pozemku vzniklého sloučením částí pozemků parc.č. 3116 a
3117 na komunikaci v ul. Pod Slunečnou

II.

ukládá
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1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 8.9.2017
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.7

Žádost o vyjádření města k nové vodovodní přípojce k domu č.p. 667 ve Slunečné ulici
(žadatelka D. K.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: K domu č.p. 667 ve Slunečné ulici vede původní vodovodní přípojka, tj.
jistě přes 80 let stará, jejíž stav již není vyhovující. Majitelé domu se rozhodli vybudovat
přípojku novou, aby se předešlo její případné havárii. Přípojka bude vedena přes celou šířku
komunikace v délce 9 m od vodoměrné šachty. Podle projektanta není vhodné použít pro její
realizaci protlak, protože jsou v trase uloženy všechny další inženýrské sítě včetně
plynovodního potrubí.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=213

Usnesení č. R/100/7/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním nové vodovodní přípojky k rodinnému domu č.p. 667 ve Slunečné ulici za
podmínky použití bezvýkopové technologie, aby nedošlo k porušení asfaltového povrchu ulice
Slunečná

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatelku o přijatém usnesení
Termín: 8.9.2017

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.8

Žádost o povolení vjezdu vozidel nad 3,5 t do ulice V Dubině (žadatel STEP, s.r.o.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V ulici V Dubině je povoleno odstranění starého rodinného domu a na
jeho místě povolena výstavba nového. Město se k demolici (R/117/7/2014) i ke stavbě
(R/62/6/2016) vyjádřilo kladně. Firma, která bude stavbu provádět, žádá o udělení výjimky pro
vjezd vozidel a techniky těžší než 3,5 t. K místu stavby je možné přijíždět dvěma přístupovými
trasami: buď od stadionu ulicemi V Boroví, V Horce, Libušinou do ul. V Dubině, nebo ulicemi
Komenského, Jansovou (Waldhauserova není použitelná), Libušinou do ul. V Dubině. První
trasa je rizikovější s ohledem na stav opěrných zdí v ul. V Horce, druhá trasa je výrazně
komplikovanější pro nákladní automobily a těžkou techniku (křižovatkou Libušina x V Dubině
se nevytočí a ulice Jansova má prudký sklon), navíc by bylo problematické dohlížet nad
dodržováním této stanovené trasy, řidiči volí raději kratší a jednodušší trasu ulicí V Horce.
Vzhledem k nutnému provozu stavební techniky požadovalo město ve svém vyjádření ze dne
5.5.2016, aby nejpozději před zahájením stavby byl pořízen podrobný pasport, geodetické
zaměření a příčný řez příjezdových komunikací (V Dubině, V Horce).
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=214

Usnesení č. R/100/8/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
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s udělením výjimky k vjezdu vozidel nad 3,5 t a maximálně do 30 t zásobujících plánovanou
stavbu rodinného domu na pozemcích parc.č. 181, 182 a 183 v ulici V Dubině podle návrhu
společnosti STEP, s.r.o., IČ 00674672, Malletova 1141, Praha 9, a to po trase V Boroví, V
Horce, Libušina a V Dubině za předpokladu, že bude splněna podmínka II.2 vyjádření města
ze dne 5.5.2016, že bude nejpozději před zahájením stavby pořízen podrobný pasport,
geodetické zaměření a příčný řez příjezdových komunikací (V Dubině, V Horce) vzhledem k
očekávanému provozu těžké stavební techniky; v případě poškození komunikací bude město
nárokovat jejich opravu
II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 28.7.2017

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.9

Elektrické rozvody pro ovládání žaluzií v budově "A" ZŠ Černošice - Mokropsy - cenová
nabídka
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V průběhu letošního roku bylo opakovaně vyhlášeno výběrové řízení na obnovu vnějšího
nátěru oken a dodávku a montáž elektricky ovládaných venkovních žaluzií na jižním a
západním průčelí budovy „A“ ZŠ Černošice – Mokropsy. Vzhledem k tomu, že ani na třetí
výzvu a následné oslovení firem zabývajících se dodávkou žaluzií poptávkovým dopisem
nebyla pro tento požadovaný rozsah prací podána žádná nabídka, bylo rozhodnuto pouze o
obnově nátěrů oken, které v současném prázdninovém období probíhá.
Z výše uvedených důvodů a nutnosti stínění učeben na jižním a západním průčelí budovy „A“
navrhuje OISM realizovat samostatně elektročást pro elektrické ovládání žaluzií (úprava
v rozvaděči, vlastní elektrorozvody, ovládací prvky, ukončení vývodů u jednotlivých oken atd.)
ještě nyní v období školních prázdnin a vlastní dodávku a montáž žaluzií z vnější stany
objektu realizovat jako samostatnou zakázku v pozdějším termínu bez nutné návaznosti na
prázdniny. V případě, že bude realizována příprava elektrických rozvodů v předstihu, bude
pak možné přikročit k montáži žaluzií kdykoliv v průběhu roku a nikterak to neomezí provoz
školy.
Z toho důvodu jsme oslovili několik elektrikářských firem. Nabídku podala nakonec jen jedna
z nich. Ostatní (p. Rábl, p. Jánský a p. Majer) se omluvili, neboť nemají v období prázdnin
volné žádné kapacity. Nabídku podal p. František Klaus, jehož firma v subdodávce prováděla
veškeré elektrikářské práce v centrálních šatnách a nástavbě budovy „B“ pro firmu Chládek &
Tintěra. S touto firmou máme dobré zkušenosti z průběhu realizace zmiňovaných staveb.
Tato firma je také jako jediná schopna z pohledu kapacitních důvodů realizovat potřebnou
elektročást ještě v období letošních školních prázdnin.
Na základě shora uvedeného předkládá OISM radě města ke schválení pouze jednu nabídku,
firmy Klaus ve výši 130 241,75 Kč bez DPH a navrhuje s touto firmou uzavřít na specifikovaný
rozsah prací smlouvu o dílo s termínem dokončení do 31.8.2017.
Byla použita smlouva z databáze smluv, a to smlouva o dílo – malá.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
130 241,75 Kč bez DPH, 157 592,50 s DPH,- s DPH
Kryto rozpočtem
Částečně (80 897,- Kč) a na zbývající část (76 696 Kč) budou
použity prostředky z akce zateplení ZŠ formou změnou rozpisu
rozpočtu
Rozpočtová skladba
§ 3113, pol. 6121, ORG 1026
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Usnesení č. R/100/9/2017
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
1.
informace k potřebné realizaci nových elektrických rozvodů pro ovládání žaluzií v
budově "A" ZŠ Černošice - Mokropsy
2.
informaci, že na akci bude převedena část nevyčerpaných prostředků z akce
"Zateplení budovy C ZŠ Černošice-Mokropsy"

II.

souhlasí
1.
s navrhovaným postupem realizovat samostatně o letošních školních prázdninách
pouze elektrorozvody pro ovládání venkovních žaluzií budovy „A“ ZŠ
2.
s cenovou nabídkou firmy František Klaus, IČ. 12793621 se sídlem Liběšice 188, 412
01 Litoměřice ve výši 130 241,75 Kč bez DPH

I I I . s c h va l u j e
1.
výjimku z vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek – výběr nabídky
jediného uchazeče
2.
návrh smlouvy o dílo č. CES 409/2017 s firmou František Klaus dle přílohy č. 1 k
tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení dle bodu III
Termín: 26.7.2017
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.

Z odborů - odbor vedení města

3.1

Žádost o schválení nákupu protizáplavových zábran BoxWall
Předkladatel: Odbor vedení města
Důvodová zpráva:
SDH města Černošice žádá radu města Černošice o schválení nákupu 12 metrů
protizáplavových zábran BoxWall. Tento druh zábrany tvoří plastový „L“ profil, ze kterého
snadným spojením vzniká stěna, která umožní usměrnění proudu vody tekoucího po
komunikaci. Tento systém se velmi snadno instaluje pomocí dvou hasičů. 6 metrů je
předurčeno k použití na křižovatce ulic Dr. Janského x Školní a 6 metrů na křižovatku ulic
Slunečná x Mokropeská.
Osloveni byli 2 dodavatelé, které požadovaný materiál dodávají. Odpověděla nám pouze 1
firma. Jejich nabídku předkládám.
Přehled podaných nabídek:
pořadí společnost se sídlem

Cena nabídky vč.
DPH

1

Požární bezpečnost s.r.o. Jihlava

nereagovali

2

Probo – Petr Machara, Nový Bor

62.678,- Kč

Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
62.678,- Kč s DPH
Kryto rozpočtem
ano
Rozpočtová skladba
§ 3744, pol. 5137
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Usnesení č. R/100/10/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s udělením výjimky z vnitřního předpisu č. 5 "Zadávání veřejných zakázek" dle bodu 4.1. při
nákupu protizáplavových zábran BoxWall za celkovou cenu 62.678,- Kč včetně DPH firmou
PROBO - Petr Machara, Nový Bor

II.

s c h va l u j e
změnu rozpisu rozpočtu č. 30 dle přílohy tohoto usnesení

III. ukládá
1. Finančnímu odboru
1. změnu rozpisu rozpočtu č. 30 do rozpočtu
Termín: 2.8.2017
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.

Z odborů - finanční odbor

4.1

Rozpočtové opatření č. 52
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č. 52 obsahující následující změnu:
Změna č. 99 – OŽP – přijetí průtokové neinvestiční dotace na činnost odborného lesního
hospodáře za 1. čtvrtletí 2017 podle avíza č. j. 047114/2017/KUSK (v příloze této důvodové
zprávy) – hrazeno ze zákona.
Změna č. 100 – OSPOD – pěstounská péče – přijetí neinvestiční dotace na výkon
pěstounské péče podle rozhodnutí Úřadu práce č. j. 131094/17/PB (v příloze této důvodové
zprávy).
Výše uvedené změny zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 290 463 Kč, saldo rozpočtu se
nemění.

Usnesení č. R/100/11/2017
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
rozpočtové opatření č. 52 dle přílohy č. 1

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 52 do rozpočtu 2017
Termín: 30. 7. 2017

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.

Různé

6.

Závěr
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Závěr:

Mgr. Filip Kořínek
starosta

Ing. Petr Wolf
místostarosta
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