ZÁPIS
ze 118. jednání Rady města Černošice ze dne 12. 3. 2018
Přítomni:

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

Hosté:
Omluveni:
Nepřítomni:
Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek, , 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

Mateřská škola v Husově ulici, Černošice- gastrozařízení kuchyně a drobný inventář - výběr
dodavatele

2.2

Žádost o vyjádření města ke stavbě vrtané studny na pozemku parc.č. 1682/173 v Jitřní
ulici žadatele Ing. P. F.

2.3

Žádost o vyjádření města k záměru odstranit rekreační objekt s číslem evidenčním 1245 na
pozemku parc.číslo 1327 v ulici Voskovcova žadatelů Mgr. K. H. a R. H.

2.4

Žádost o vyjádření města k záměru provedení stavebních úprav rodinného domu č.p. xxx v
ulici Poštovní na pozemku parc.číslo 425/1 dle projektové dokumentace zpracované Ing.
Karolem Böhmem v únoru 2018 žadatelky Mgr. J. S.

2.5

Žádost o stanovisko města k záměru umístit stavbu Paralelní RWY 06R/24L o délce 3100
m, letiště Praha, Ruzyně na pozemcích v katastrálním území Ruzyně, Hostivice, Litovice,
Dobrovíz, Přední Kopanina a Nebušice dle předložené projektové dokumentace pro územní
řízení zpracované společností METROPROJEKT Praha a.s. v prosinci 2017

3.

Z odborů - finanční odbor

3.1

Základní umělecká škola Černošice okres Praha-západ - rozdělení hospodářského
výsledku 2017

3.2

Finanční dar Mateřské škole Černošice, Karlická 1170, okres Praha-západ

3.3

Rozpočtové opatření č. 7 a změna rozpisu rozpočtu č. 13

4.

Z odborů - odbor technických služeb

4.1

Vyhodnocení - veřejná zakázka malého rozsahu - „Manažerské řízení přípravy a realizace
projektu na akci „Rekultivace bývalé skládky "U Dubu", Černošice““

4.2

Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 02.04.2012
CES 114/2012

5.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

5.1

Slavnostní vlajky

6.

Z odborů - odbor dům s pečovatelskou službou
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6.1

Řešení problému potřebné rodiny

7.

Z odborů - odbor informatiky

7.1

Obecná pravidla pro budování nových rozvodů sítí elektronických komunikací

8.

Z odborů - odbor vedení města

8.1

Žádost o schválení nájmu bistra PicNic třetí osobě, vyplývající z Pachtovní smlouvy mezi
městem Černošice a M. Stádníkem, čl. V, ze dne 12.5.2017

8.2

Návrh obchodní smlouvy Edenred Compliments, dárkové poukázky pro zaměstnance

9.

Dodatečně zařazené body programu

9.1

Žádost o spolupráci na akci "Jarní trhy se staročeskou zabijačkou"

10.

Různé

11.

Závěr

Zahájení:
K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Mateřská škola v Husově ulici, Černošice- gastrozařízení kuchyně a drobný inventář výběr dodavatele
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Rada města na svém zasedání dne 15. 1. 2018 schválila vyhlášení výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Mateřská škola v Husově ulici, Černošice –
gastrozařízení kuchyně a drobný inventář“. Otevírání a hodnocení nabídek proběhlo ve dvou
kolech dne 7. 2. 2018 od 8:00 hodin a dále 6.3.2018 od 8:00 hodin. Výběrového řízení se
účastnilo celkem 5 firem.
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla stanovena na základě kontrolního rozpočtu na
1 624 602,- Kč bez DPH.
Doručené nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to na základě
nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality v poměru váhy 80:20 (v procentech).
Pořadové
číslo
nabídky
1.
2.
3.

Název dodavatele

Celkový
bodů
GASTRONOMIK KV s.r.o., IČ: 29099528, 93,19
Závodu míru 208/46, 360 17 Karlovy Vary
HOSPIMED, spol. s r.o., IČ: 00676853, 60,45

součet Pořadí
1.
5.

Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3
TeS, spol. s r.o. Chotěboř, pobočka Praha, 84,26
IČ: 60934395, Čsl. exilu 4, 143 00 Praha 4
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2.

InterGast a.s., IČ: 62917153, Na Vinobraní 64,85
1792/55, 106 00 Praha 10

3.

4.

4.

5.

MARCCRAB GASTRO CB s.r.o., IČ: 63,39
01984390, Sokolská 1605/66, 120 00
Praha 2

Tabulka s výpočtem bodového hodnocení nabídek dle stanovených kritérií je přílohou č. 1 této
důvodové zprávy.
Na základě dosaženého bodového hodnocení byla jako nejvýhodnější nabídka stanovena
nabídka č. 1 společnosti GASTRONOMIK KV s.r.o., IČ: 29099528, Závodu míru 208/46, 360 17
Karlovy Vary.
Po posouzení obsahu této nabídky Komise shledala, že předmětná nabídka splňuje podmínky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
Na základě výše uvedeného Komise doporučuje přijmout nabídku společnosti GASTRONOMIK
KV s.r.o., IČ: 29099528, Závodu míru 208/46, 360 17 Karlovy Vary za cenu 826 942,- Kč bez
DPH, jakožto nejvýhodnější. Cenová nabídka společnosti GASTRONOMIK KV s.r.o., IČ:
29099528, Závodu míru 208/46, 360 17 Karlovy Vary je přílohou č. 2 důvodové zprávy.
Návrh smlouvy byl schválen radou dne 15. 1. 2018. Byl použit vzor z databáze smluv města
doplněný dle požadavků poskytovatele dotace. Návrh smlouvy je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

826 942,- Kč bez DPH, 1 000 599,82 Kč včetně DPH (90 %
z výše uvedené částky bude hrazeno z dotace a 10% městem )
ANO
§ 3113 , pol. 6121, ORG 983

Usnesení č. R/118/16/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o veřejné zakázce pro výběr dodavatele gastrozařízení kuchyně a drobného
inventáře pro projekt Mateřská škola v Husově ulici, Černošice

II.

souhlasí
s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti GASTRONOMIK KV s.r.o., IČ: 29099528, se
sídlem Závodu míru 208/46, 360 17 Karlovy Vary na realizaci zakázky "Mateřská škola v
Husově ulici, Černošice - gastrozařízení kuchyně a drobný inventář" za celkovou cenu 826
942,- Kč bez DPH ( 1 000 599,82 Kč včetně DPH)

III. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo ( CES č. 32/2018) mezi společností GASTRONOMIK KV s.r.o., IČ:
29099528 a městem Černošice pro dodavatele gastrozařízení kuchyně a drobného inventáře
pro projekt Mateřská škola v Husově ulici, Černošice dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat dodavatele o výsledku veřejné zakázky
Termín: 19.3.2018
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2. zajistit uzavření smlouvy o dílo CES č. 32/2018 s vybraným dodavatelem
gastrozařízení kuchyně a drobného inventáře dle bodu III. tohoto usnesení
Termín: 30.4.2018
Přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
2.2

Žádost o vyjádření města ke stavbě vrtané studny na pozemku parc.č. 1682/173 v Jitřní
ulici žadatele Ing. P. F.
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Neveřejná vrtaná studna pro závlahu zahrady na pozemku parc.č.
1682/173 v Jitřní ulici
Ing. P. F. podal žádost o vyjádření k záměru vybudovat vrtanou studnu na pozemku 1682/173
v Jitřní ulici dle dokumentace zpracované RNDr. Zdeňkem Zelinkou. Studna jako vlastní zdroj
pro závlahu zahrady je stavbou trvalou a bude umístěna v severní části pozemku parc.č.
1682/173 v k.ú. Černošice ve vzdálenosti 2 m od hranice pozemku parc.č. 1682/172 a 18 m
od pozemku parc.č. 1682/7 v k.ú. Černošice.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=337
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s vybudováním vrtané studny.

Usnesení č. R/118/1/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním vrtané studny na pozemku parc.č. 1682/173 v Jitřní ulici podle předložené
dokumentace zpracované RNDr. Zdeňkem Zelinkou, v prosinci 2017

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 23.3.2018

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

Žádost o vyjádření města k záměru odstranit rekreační objekt s číslem evidenčním xxx na
pozemku parc.číslo 1327 v ulici Voskovcova žadatelů Mgr. K. H. a R.H.
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Odstranění rekreačního objektu číslo evidenční xxx na pozemku parc.
číslo 1327 v ulici Voskovcova
Mgr. K. H. a R. H. podali žádost o vyjádření města k jejich záměru odstranit rekreační objekt
číslo evidenční xxx na pozemku parc.číslo 1327 v ulici Voskovcova. Výše uvedený objekt je
ve špatném stavebním stavu a není způsobilý k dalšímu užívání. Objekt není napojen na
místní infrastrukturu (kanalizace, vodovod, elektro). Jedná se o jednoduchou dřevěnou stavbu
se sedlovou střechou s plechovou krytinou, která bude postupně rozebírána v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=338
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s odstranění rekreačního objektu číslo
evidenční 1245 na pozemku parc. číslo 1327 v ulici Voskovcova

Usnesení č. R/118/2/2018
Rada města Černošice
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I.

souhlasí
s odstraněním rekreačního objektu číslo evidenční xxx na pozemku parc.č. 13273 v ulici
Voskovcova podle předložené jednoduché dokumentace

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 23.3.2018

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.4

Žádost o vyjádření města k záměru provedení stavebních úprav rodinného domu č.p. xxx
v ulici Poštovní na pozemku parc.číslo 425/1 dle projektové dokumentace zpracované
Ing. Karolem Böhmem v únoru 2018 žadatelky Mgr. J. S.
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Stavební úpravy rodinného domu č.p. xxx v ulici Poštovní na pozemku
parc. číslo 425/1
Mgr. J. S., zastoupena Ing. Karolem Böhmem, podala žádost o vyjádření města k záměru
stavebních úprav rodinného domu č.p. xxx v ulici Poštovní na pozemku parc. číslo 425/1,
spočívající v provedení vikýře jako náhrada za 2 ks střešních oken, zateplení střešního
pláště a překládce stávající střešní krytiny. Dále projekt zpracovaný Ing. Karolem Böhmem
řeší dispoziční změny v 2. nadzemním podlaží. Stávající objekt bude po provedení
stavebních úprav stále sloužit jako rodinný dům o jedné bytové jednotce.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=339
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s provedením stavebních úprav rodinného
domu č.p. xxx v ulici Poštovní na pozemku parc. číslo 425/1 dle projektové dokumentace
zpracované Ing. Karolem Böhmem v únoru 2018.

Usnesení č. R/118/3/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s provedením stavebních úprav rodinného domu č.p. xxx v ulici Poštovní na pozemku parc.č.
425/1 v ulici Poštovní podle předložené projektové dokumentace zpracované Ing. Karolem
Böhmem

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 23.3.2018

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

Žádost o stanovisko města k záměru umístit stavbu Paralelní RWY 06R/24L o délce 3100
m, letiště Praha, Ruzyně na pozemcích v katastrálním území Ruzyně, Hostivice, Litovice,
Dobrovíz, Přední Kopanina a Nebušice dle předložené projektové dokumentace pro
územní řízení zpracované společností METROPROJEKT Praha a.s. v prosinci 2017
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Paralelní RWY 06R/24L o délce 3100 m, letiště Praha/Ruzyně
Společnost METROPROJEKT Praha a.s., která zpracovala předloženou projektovou
dokumentaci pro územní řízení, předložila žádost o stanovisko k umístění paralelní dráhy
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v délce 3100 m v katastrálním území Ruzyně, Hostivice, Litovice, Dobrovíz, Přední Kopanina
a Nebušice. Součástí řešení výstavby jsou související pojezdové dráhy, vybavení pro
zajištění leteckého provozu a pohybu letadel, zásobování energií, potřebné přeložky sítí a
komunikací a řešení návaznosti nové dráhy na plánované stavby v okolí letiště. Dále jsou
řešeny i podmiňující stavební objekty – stojánka pro motorové zkoušky, silniční tunely a
mosty. Město Černošice se katastrálním územím nachází dle předložené projektové
dokumentace v ochranném pásmu se ZÁKAZEM LASEROVÉHO ZAŘÍZENÍ.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=340
Vyjádření komise: V současné době se katastrální území Černošice nachází vzhledem ke
stávajícímu umístění mezinárodního letiště Praha/Ruzyně v okrajové části ochranného
pásma se zákazem laserového zařízení.
Záměrem vybudovat novou paralelní dráhu se situace s ochranným pásmem pro katastrální
území Černošice nemění. Plánovaná stavba paralelní dráhy svým dalším ochranným
pásmem provozních ploch letiště a ochranným pásmem vzletových a přistávacích prostorů
nebude zasahovat do katastrálního území Černošice.
Na základě tohoto zjištění nemá stavební komise námitek k umístění paralelní dráhy
mezinárodního letiště v délce 3100 m v katastrálním území Ruzyně, Hostivice, Litovice,
Dobrovíz, Přední Kopanina a Nebušice dle předložené dokumentaci pro územní řízení
zpracované společností METROPROJEKT Praha a.s. v prosinci 2017.
Usnesení č. R/118/4/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s ochranným pásmem se zákazem laserového zařízení pro stavbu Paralelní RWY 06R/24L o
délce 3100 m, letiště Praha, Ruzyně na pozemcích v katastrálním území Ruzyně, Hostivice,
Litovice, Dobrovíz, Přední Kopanina a Nebušice dle předložené projektové dokumentace pro
územní řízení zpracované společností METROPROJEKT Praha a.s. v prosinci 2017.

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 23.3.2018

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

Z odborů - finanční odbor

3.1

Základní umělecká škola Černošice okres Praha-západ - rozdělení hospodářského
výsledku 2017
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva: Radě města je předkládán návrh ředitelky ZUŠ na rozdělení
hospodářského výsledku za rok 2017, který činí 99.350,31 Kč a to následovně: 49.675,- Kč
do fondu odměn a 49.675,31 Kč do rezervního fondu. Návrh je v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podle kterého hospodaří i
městské příspěvkové organizace.
V žádosti ředitelky školy, která je přílohou důvodové zprávy, je také žádost o schválení účetní
závěrky za rok 2017, která bude radě města předložena samostatně.
Stavy fondů k 31. 12. 2017: rezervní 96.967,90 Kč; odměn: 103.488,- Kč.

Usnesení č. R/118/5/2018
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Rada města Černošice
I.

schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření Základní umělecké školy Černošice okres Praha-západ ve
výši 99.350,31 Kč a jeho rozdělení, a to 49.675,- Kč do fondu odměn a 49,675,31 Kč do
rezervního fondu školy

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. informovat ředitelku Základní umělecké školy Černošice okres Praha-západ o přijatém
usnesení
Termín: 20. 3. 2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

3.2

Finanční dar Mateřské škole Černošice, Karlická 1170, okres Praha-západ
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva: Ředitelka Mateřské školy Karlická žádá Radu města o souhlas s přijetím
finančního daru v celkové výši 3.000,- Kč. Žádost ředitelky školy je přílohou důvodové zprávy.

Usnesení č. R/118/6/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
přijetím finančního daru Mateřské škole Černošice, Karlická 1170, okres Praha-západ v
celkové výši 3.000,- Kč dle žádosti ředitelky školy

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. informovat ředitelku Mateřské školy Černošice, Karlická 1170, okres Praha-západ o
přijatém usnesení
Termín: 20. 3. 2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

3.3

Rozpočtové opatření č. 7 a změna rozpisu rozpočtu č. 13
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva: Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č. 7 obsahující
následující změny:
Změna č. 16 – OŠKRC – přesun z ODPA kultury na výdaje na vedení kroniky – úhrada
faktury vystavené na konzultační služby spojené s vedením kroniky města – 2.500,- Kč.
Změna č. 17 – OISM - zapojení všeobecné finanční rezervy na akci: výměna řídicího systému
měření a regulace v kotelně ZŠ Černošice včetně instalace datového připojení se systémem
měření a regulace ve výměníkové stanici ve sportovní hale (akce odsouhlasena Radou města
dne 4. 12. 2017) – 150.584,60 Kč.
Změna č. 20 – Hasiči - zapojení úhrady nákladů za zásahy SDH při dopravních nehodách od
kanceláře pojistitelů na nákup DDHM – 11. 200,- Kč
Radě města je dále předkládána změna rozpisu rozpočtu č. 13 obsahující následující změny:
Změna č. 25 – OISM – přesun prostředků z rezervy ODPA na protipovodňová opatření na
úhradu nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace k akci protierozní
opatření (úprava erozní rýhy a vybudování poldru) v lese mezi ulicemi Tyršova a Karlštejnská
– 104.060,- Kč.
Změna č. 26 – OISM – přesun prostředků z rezervy ODPA na protipovodňová opatření na 3
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akce v rámci projektu zadržování dešťových vod: hydrogeologický průzkum pro vsakování
srážkových vod v ulici V Habřinách; doplnění inženýrskogeologické rešerše o provedení
penetrační sondy v lokalitě Na Poustkách; provedení hydrogeologického průzkumu pro
vsakování srážkových vod v ulici Zvonková – 63.000,- Kč.
Výše uvedené změny zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 11.200,- Kč saldo rozpočtu se
nemění.
Usnesení č. R/118/7/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
rozpočtové opatření č. 7
2.
změnu rozpisu rozpočtu č. 13

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 7 a změnu rozpisu rozpočtu č. 13 do rozpočtu 2018
Termín: 20. 3. 2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

4.

Z odborů - odbor technických služeb

4.1

Vyhodnocení - veřejná zakázka malého rozsahu - „Manažerské řízení přípravy a realizace
projektu na akci „Rekultivace bývalé skládky "U Dubu", Černošice““
Předkladatel: Odbor technických služeb
Důvodová zpráva: V souvislosti s vyhlášením této veřejné zakázky malého rozsahu byli
osloveni 4 dodavatelé prostřednictvím e-mailu a datové schránky. V požadovaném termínu
byly do podatelny doručeny tři nabídky. V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebyla tato veřejná zakázka malého
rozsahu zadávána podle zákona o veřejných zakázkách.
Základním hodnotícím kritériem byla zvolena nejnižší nabídková cena. Podle tohoto kritéria
se na prvním místě umístila nabídka dodavatele ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH
o.p.s., Chrudim IV, Tovární 1112, IČ 28771648. Následně Komise přistoupila k hodnocení
této nabídky z hlediska splnění požadavků zadavatele stanovených v zadávací dokumentaci
a konstatovala, že všechny požadované parametry byly splněny. Komise se rozhodla
doporučit zadavateli uzavřít kupní smlouvu s dodavatelem ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH
ČECH o.p.s., Chrudim IV, Tovární 1112, IČ 28771648 za celkovou cenu 128.000,- Kč bez
DPH.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

128.000,- Kč bez DPH
ano
§ 3729, pol. 6121, případně ORG

Usnesení č. R/118/8/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
protokoly a doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu „Manažerské
řízení přípravy a realizace projektu na akci „Rekultivace bývalé skládky "U Dubu", Černošice““
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II.

rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s.,
Chrudim IV, Tovární 1112, IČ 28771648 za celkovou nabídkovou cenu 128.000,- Kč bez DPH

III. ukládá
1. Mgr. Ing. Monice Formáčkové, Úsek projektového řízení a komunikace
1. zajistit podpis kupní smlouvy č. CES 120/2018 dle předmětu veřejné zakázky
„Manažerské řízení přípravy a realizace projektu na akci „Rekultivace bývalé skládky
"U Dubu", Černošice““ mezi městem Černošice a dodavatelem ČISTÁ PŘÍRODA
VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s., Chrudim IV, Tovární 1112, IČ 28771648, dle bodu II.
tohoto usnesení
Termín: 30.3.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.2

Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 02.04.2012
CES 114/2012
Předkladatel: Odbor technických služeb
Důvodová zpráva: OTS předkládá radě města Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení ze dne 02.04.2012 č. CES 114/2012.
Tímto dodatkem dochází k úpravám v textu původní smlouvy, kdy dosavadní text se nově
nahrazuje textem:
„sběrný dvůr“ nově rozšířené „sběrný dvůr/sběrné místo“
„místo zpětného odběru elektrozařízení 1.,2.a 6.“ nově pouze „místo zpětného odběru
elektrozařízení“- odpadá specifikace skupin elektrozařízení

Usnesení č. R/118/9/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 02.04.2012 CES
114/2012 uzavřené s firmou Elektrowin a.s, se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140
00, IČ 272 57 843
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

5.1

Slavnostní vlajky
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Město nemá slavnostní prapor a již delší dobu uvažuje o jeho pořízení.
OŠKCR prověřil všechny relevantní firmy v oboru vyšívání slavnostních praporů a i díky
návštěvě ve výrobě firmy Velebný navrhuje výrobu svěřit právě této firmě. Firma Velebný má
v tomto oboru více jak 300 letou tradici a jako jediná v ČR vlajky ručně vyšívá. Zároveň
s touto zakázkou navrhuje objednat i slavnostní vlaky EU a ČR. Jsou ve výhodném balíčku a
pořídíme k tomu rovnou uzpůsobený stojan na tři vlajky. V nové radnici se budou tyto vlajky
dobře vyjímat a reprezentovat tak město Černošice. Druhou možností je nechat si ušít jen
vlajku města za 41 213 Kč. To nedoporučuji neb při přikoupení dalších vlajek bychom si
k tomu museli vždy koupit další stojan. Výhodnější je vše objednat najednou. Vše podstatné
k této zakázce najdete v Cenové nabídce v příloze a na webu http://www.velebny.cz/
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Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

74 124,- s DPH
Ne, ale pokud to schválíte tak bude RO
§ 3399, pol. 5137, případně ORG

Usnesení č. R/118/10/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
výrobou slavnostní vlajky města, EU a ČR za celkovou cenu 74 124 Kč včetně DPH od firmy
Velebný & Fam s. r. o.IČ: 25960709 se sídlem J. Nygrína 334, 562 01 Ústí nad Orlicí

II.

schvaluje
1.
kupní smlouvu CES 122/2018 mezi městem Černošice a firmou Velebny& Fam s.r.o.
Sídlem: J.Nygrína 334, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 25960709, dle přílohy tohoto
usnesení
2.
rozpočtové opatření č. 9 dle přílohy tohoto usnesení
3.
výjimku z vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek – výběr nabídky
jediného uchazeče

III. ukládá
1. Finančnímu odboru
1. realizovat RO č.9
Termín: 22.3.2018
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
6.

Z odborů - odbor dům s pečovatelskou službou

6.1

Řešení problému potřebné rodiny
Předkladatel: Odbor Dům s pečovatelskou službou, Komise sociální
Důvodová zpráva: Radě města je předložena darovací smlouva na zajištění obědů pro J. L.
Obědy činí částku 38 Kč denně (platí se měsíční záloha 700 Kč, na závěr probíhá vyúčtování
odebraných jídel). Jedná se o odebírání obědů v termínu od podpisu smlouvy do konce
školního roku 2017/2018. Celkem za celé období částka ve výši 3500 Kč. Částka bude
poukázána přímo na účet školky.
Dle zjištění paní Martiny Řehořové žádná z organizací, které zajišťují obědy do škol, není
ochotná zajistit obědy pro předškoláka, a to ani jako zprostředkovatel (kdyby částku
organizaci uhradilo město).
Navrhuje se, aby město uhradilo obědy pro xxx z rezervy rady. Pokud nějaké peníze zbydou,
budou poukázány školkou zpět městu.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
3.500,- s DPH
Kryto rozpočtem
ne
Rozpočtová skladba
§ 3111, pol. 5499, ORG 3111000000001

Usnesení č. R/118/11/2018
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Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
darovací smlouvu č. 121/2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení mezi městem Černošice
aj. L., nar. xxx, bytem xxx, Černošice a Mateřskou školou Černošice, Karlická 1170,
okres Praha – západ, příspěvková organizace, IČO: 75008190, sídlem Karlická 1170,
252 28 Černošice
2.
rozpočtové opatření č. 8 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení

ukládá
1. Odboru Domu s pečovatelskou službou
1. zajistit podpis darovací smlouvy č. 121/2018 dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 20.3.2018
2. Finančnímu odboru
1. realizovat rozpočtové opatření č. 8 dle bodu I. odst. 2 tohoto usnesení a platbu částky
dle darovací smlouvy č. 121/2018
Termín: 20.3.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

7.

Z odborů - odbor informatiky

7.1

Obecná pravidla pro budování nových rozvodů sítí elektronických komunikací
Předkladatel: Odbor informatiky
Důvodová zpráva: Jedná se o dopracování pravidel, za jakých podmínek bude město
umožňovat budování datových tras. Jedná se o požadavek 2 souběžných průchodek
položených s budovanou trasou převedených bezúplatně do vlastnictví města zakončených
krabicí pro pozdější použití (zafouknutí kabelů), kdy náklady pro investora se odvíjí od ceny
průchodky - požadovaný typ průchodky se pohybuje v ceně okolo 20 Kč za metr.

Usnesení č. R/118/12/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
obecná pravidla pro budování nových rozvodů sítí elektronických komunikací dle Přílohy 1

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat všechny žadatele o přijatých pravidlech
Termín: 30.3.2018

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.

Z odborů - odbor vedení města

8.1

Žádost o schválení nájmu bistra PicNic třetí osobě, vyplývající z Pachtovní smlouvy mezi
městem Černošice a M. Stádníkem, čl. V, ze dne 12.5.2017
Předkladatel: Ing. Petr Wolf, místostarosta
Důvodová zpráva: Pan M. Stádník, současný provozovatel bistra Pic Nic ve Sportparku
Berounka, žádá, vzhledem k plánované dlouhodobé zdravotní neschopnosti v průběhu roku
2018 a zájmu o zajištění fungování bistra PicNic, o souhlasné stanovisko k přenechání nájmu
provozu na rok 2018 třetí osobě. Povinnosti vyplývající z Pachtovní smlouvy nebudou jakkoliv
dotčeny.

Usnesení č. R/118/13/2018
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Rada města Černošice
I.

bere se souhlasem na vědomí
přenechání nájmu provozu bistra PicNic ve Sportparku Berounka, na rok 2018, třetí osobě

II.

ukládá
1. Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 20.3.2017

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 2 (FK, KM), mimo místnost: 0
8.2

Návrh obchodní smlouvy Edenred Compliments, dárkové poukázky pro zaměstnance
Předkladatel: Odbor vedení města
Důvodová zpráva: Radě města se předkládá návrh obchodní smlouvy – Edenred
Compliments o zprostředkování dárkových poukázek Edenred Compliments (CES č.
117/2018) uzavřené mezi městem Černošice, jako „odběratelem“ a společností Edenred CZ,
s r.o. jako „dodavatelem“.
Důvodem pro uzavření této obchodní smlouvy je potřeba zabezpečit objednávku dárkových
poukázek Edenred Compliments pro zaměstnance města Černošice. Nárok na odměnu ve
formě dárkových poukázek mají zaměstnanci, kteří v příslušném kalendářním roce dovršili 50,
60, 70 let věku nebo v organizaci odpracovali 20, 25, 30, 35 nebo 40 let – dle Dodatku č. 3 ke
kolektivní smlouvě ze dne 28.02.2018.
Poukázky budou hrazeny ze sociálního fondu.

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

10.350,90 Kč s DPH
Ano
§ 6171, pol. 5499, ORJ 0100

Usnesení č. R/118/14/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uzavřením obchodní smlouvy – Edenred Compliments o zprostředkování dárkových
poukázek Edenred Compliments (CES č. 117/2018) uzavřené mezi městem Černošice, jako
„odběratelem“ a společností Edenred CZ, s r.o. se sídlem Na Poříčí 1076/5, 110 00 Praha 1,
IČ 24745391, DIČ CZ24745391, jako „dodavatelem“ podle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

II.

ukládá
1. Odbor vedení města
1. zajistit uzavření obchodní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 31.3.2018

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
9.

Dodatečně zařazené body programu

9.1

Žádost o spolupráci na akci "Jarní trhy se staročeskou zabijačkou"
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Paní K. P. žádá o zajištění spolupráce s městem na akci Jarní trhy se
staročeskou zabijačkou konané v sobotu 7. dubna 2018 na náměstí Centra Vráž. Žádost
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včetně popisu akce je přílohou usnesení. Tato akce byla podpořena městem již v minulém
roce, avšak na rozdíl od loňského roku paní P. letos žádá odbor kultury o proplacení
divadelního představení.
Finanční náklady:
- z rozpočtu lze hradit finanční prostředky k proplacení honorářů v požadované výši.
- Městský sál není v den konání této akce rezervován k pronájmu, lze jej poskytnout
k volnému užití, avšak ze zkušeností z minulých let bude potřeba větší součinnost se
správcem sálu a zajištění následného úklidu.
- Součinnost pracovníků technických služeb – přesčasy, práce o víkendu, při úklidu.
-

V případě souhlasu se spoluprací města na této akci, bude na propagační materiály
akce přidáno logo města.

Usnesení č. R/118/15/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se spoluprací mezi městem Černošice a paní K. P. (xxx), xxx na akci Jarní trhy se
staročeskou zabijačkou konané dne 7. 4. 2018 na náměstí Centra Vráž, a to ve formě a)
inzerce v Informačním listu a výlepu plakátů na městských nástěnkách zdarma, b) poskytnutí
prostor městského sálu na Vráži v den akce zdarma, c) úklidu prostor pracovníky Technických
služeb, d) finančního příspěvku ve výši 5.900 Kč na divadelní vystoupení

ukládá
1. Mgr. Pavlu Blaženínovi, vedoucímu odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. zajistit podporu této akce dle bodu I. a žádosti v příloze tohoto usnesení
Termín: 7.4.2018
2. Odboru technických služeb
1. zajistit úklid po této akci dle bodu I. a žádosti v příloze tohoto usnesení
Termín: 7.4.2018
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 2, mimo místnost: 0
II.

10.

Různé

11.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek

Ing. Milena Paříková
radní
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