ZÁPIS
z 119. jednání Rady města Černošice ze dne 26. 3. 2018
Přítomni:

Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, Ing. Milena Paříková, Ing.
Tomáš Kratochvíl, Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.
Hosté:
Ing. Bohumila Budková, tajemnice MěÚ
Omluveni:
PhDr. Lenka Kalousková, PhD.
Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek,
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 - herní prvky - opakovaný výběr dodavatele

2.2

Mateřská škola v Husově ulici, Černošice - Dodatek č. 1 k SoD č. 328/2017 ze dne
21.12.2017

2.3

Zateplení fasády vily Tišnovských, Karlštejnská č.p.259 - zahájení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr dodavatele stavby

2.4

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice - dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

2.5

Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - bezbariérové řešení - cenová nabídka na
úpravu PD a zpracování výkazu výměr

2.6

Záměr změny správce městské pláže a záměr prodloužení pachtu části pozemku parc.č.
5474/1, ul. Na Drahách

2.7

Žádost o odkup pozemku parc.č. 3024 k.ú. Černošice, ul. Slunečná

2.8

Smlouva č.136/2018 o zřízení služebnosti, komunikační vedení "16010-030100, DIZP PH
západ, Černošice, Duroň E268", ul. Topolská

2.9

Smlouva č. 127/2018 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
IZ-12-6000678/VB/01, ul. Táborská

2.10

Žádost o vyjádření města k záměru připojit pozemek parc.číslo 2031 v ulici Hradecká na
pozemní komunikaci na pozemku parc.číslo 2029/7 dle PD zpracované společností Acreo
s.r.o. - Ing. Martinem Kubátem v prosinci 2017.

2.11

Žádost o vyjádření města k záměru stavebních úprav a přístavby prodejny na pozemku
parc.číslo 1581, 1582/1, 1582/2, 1582/3 a 1583/1 v ulici Dobřichovická dle PD zpracované
Ing. Miroslavou Neubertovou v prosinci 2017.

2.12

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.číslo 248, 249,
250/1 a 250/2 v ulici V Horce dle PD zpracované společností stempel & tesar architekti v
prosinci 2017.

3.

Z odborů - finanční odbor

3.1

Nařízení odvodu příspěvkovým organizacím - MŠ Barevný ostrov, MŠ Karlická a ZŠ do
rozpočtu města

3.2

Rozpočtové opatření č. 10
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3.3

Základní škola Černošice, příspěvková organizace - rozdělení hospodář. výsledku 2017,
vyřazení majetku

4.

Městská policie

4.1

Prolongace osvědčení měřiče rychlosti ProLaser III/PL-DOK II

5.

Z odborů - úsek právní

5.1

Dodatek č. 2 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb ke smlouvě s
Českou poštou č. 428/2014

6.

Z odborů - odbor vedení města

6.1

Dopisy radě města Černošice

6.2

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu

7.

Z odborů - odbor dům s pečovatelskou službou

7.1

Zajištění dopravy pro seniory z Černošic - pobyt na horách

8.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

8.1

Oprava vozu Škoda Fabia 2SY 0133 - škodní událost u České pojišťovny č. 6442003

8.2

Zakoupení nového zabezpečovacího systému pro pracoviště Podskalská 19 - serverovna

9.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

9.1

Souhlas s vyřazením majetku z evidence MŠ Topolská

9.2

Královský průvod 2018

10.

Dodatečně zařazené body programu

10.1

Socha Sv. Václava

10.2

Žádost cirkusu o udělení výjimky z nařízení ohledně regulace reklamy ve městě propagace akce

11.

Různé

12.

Závěr

Zahájení:
Pan starosta úvodem všechny členy rady města přivítal a seznámil je s návrhem programu dnešní
schůze. Návrh byl přijat hlasy všech přítomných. Zápis předchozí rady ověřila paní Paříková
K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Mateřská škola v Husově ulici, Černošice - herní prvky - opakovaný výběr dodavatele
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Rada města na svém zasedání dne 26.2.2018 schválila výběr dodavatele herních prvků pro
Mateřskou školu v Husově ulici. Následně bylo městem odesláno oznámení o výběru, na
které vítězná firma reagovala dne 20.3.2018 dopisem s oznámením o odstoupení od plnění
veřejné zakázky z důvodu nemožnosti dodržet nabídkovou cenu.
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Na základě výše uvedeného provedla komise hodnocení nabídky druhé v pořadí a dne
21.3.2018 po posouzení obsahu nabídky komise doporučuje radě města přijmout nabídku
společnosti Hřiště hrou s.r.o., IČ: 03673073 za cenu 691 941,- Kč bez DPH (837 248,61 Kč
včetně DPH).
OISM již v průběhu ledna řešilo problém s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky, která
byla v rámci kontrolního rozpočtu značně podhodnocena. V rámci administrace dotačního
projektu bude nutné požádat o změnu projektu a navýšení uznatelných nákladů na realizaci
zakázky herních prvků přesunem volných finančních prostředků z jiné části projektu (úspora
vznikla například u sadových úprav či gastrozařízení kuchyně).
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

691 941,- Kč bez DPH, 837 248,61 Kč s DPH
ano
§ 3113, pol. 6121, ORG 983

Usnesení č. R/119/1/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o veřejné zakázce pro výběr dodavatele herních prvků pro projekt Mateřská škola v
Husově ulici, Černošice

II.

souhlasí
s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti Hřiště hrou s.r.o., IČ: 03673073, se sídlem
Sobotecká 810, 511 01 Turnov, na realizaci zakázky "Mateřská škola v Husově ulici,
Černošice- herní prvky" za celkovou cenu 691 941,- Kč bez DPH (837 248,61 Kč včetně DPH)

III. schvaluje
návrh a uzavření smlouvy o dílo (CES č. 33/2018) mezi společností Hřiště hrou s.r.o., IČ:
03673073 a městem Černošice pro dodavatele herních prvků 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: 28.3.2018
2. zajistit uzavření smlouvy o dílo CES č. 33/2018 s vybraným dodavatele herních prvků
dle bodu III. tohoto usnesení
Termín: 6.4.2018
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.2

Mateřská škola v Husově ulici, Černošice - Dodatek č. 1 k SoD č. 328/2017 ze dne
21.12.2017
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
OISM předkládá radě města ke schválení návrh dodatku č. 1 k SoD CES č. 328/2017 na
stavbu Mateřské školy v Husově ulici, Černošice. Dodatek řeší úpravu přílohy č. 4 - výkaz
výměr.
Při práci s výkazem výměr bylo zjištěno, že slepý výkaz výměr dodaný projektantem a
poskytnutý zhotoviteli k nacenění v rámci výběrového řízení obsahoval chybná zadání
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matematických vzorců pro stanovení výše DPH, které se následně propsaly také do dílčích
cen včetně DPH.
Tato chyba naštěstí neměla dopad na výpočet celkové ceny bez DPH, která byla kritériem pro
hodnocení obdržených nabídek. Výše celkové ceny díla dle SoD č. 328/2017 se tedy nemění,
ale vzhledem k tomu, že je oceněný výkaz výměr nedílnou součástí smlouvy o dílo a
fakturace, je nutné tuto chybu napravit a uzavřít dodatek č. 1 k SoD.
Postup byl konzultován a odsouhlasen poskytovatelem dotace IROP.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

Bez nároků
-------

Usnesení č. R/119/2/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s úpravou přílohy č. 4 - výkaz výměr k SoD CES č. 328/2017 na stavbu Mateřské školy v
Husově ulici, Černošice, kterou se mění údaje o výši daně z přidané hodnoty (DPH) a
návazně také údaje o dílčích cenách včetně DPH. Tyto úpravy nemají vliv na celkovou cenu
díla uvedenou v SoD č. 328/2017

II.

schvaluje
návrh znění a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo CES č. 328/2017 ze dne 21.12.2017 se
společností CL-EVANS s.r.o., IČ: 26768607, se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa,
kterým se mění příloha č. 4- výkaz výměr

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 328/2017 dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 30.3.2018
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Zateplení fasády vily Tišnovských, Karlštejnská č.p.259 - zahájení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr dodavatele stavby
ODLOŽEN
2.3

2.4

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice - dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V souvislosti s prováděním rekonstrukce komunikace v úseku od Dobřichovic po křižovatku
ul. Dobřichovická a V Habřinách akce „II/115 Černošice, rekonstrukce silnice“ došlo ke
zjištění skutečně zastižené třídy horniny. Projekt předpokládal třídu těžitelnosti 4, ale ve
skutečnosti byla zastižena třída horniny 6.
Na uvedenou akci byla dne 13. 6. 2017 uzavřena Smlouva o dílo mezi objednateli
Středočeským krajem a Městem Černošice a zhotovitelem společností M-SILNICE, a.s.
Město Černošice (jako objednatel č. 2) je smluvní stranou výše uvedené smlouvy o dílo na
základě plánované výstavby nové dešťové kanalizace, která je součástí rekonstrukce silnice
v úseku ul. Vrážská.
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Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr, který byl odsouhlasen objednatelem č. 1
Středočeským krajem. Původní cena díla 46 317 244,80 Kč bez DPH se mění na základě
změnového listu č.1 v hodnotě 302 154,20 Kč bez DPH a změnového listu č.2 v hodnotě
445 227,48 Kč bez DPH.
Nová cena díla činí 47 064 626,48 Kč bez DPH.
Dodatek č. 2, který se týká změn v č. III, odstavec 3.1 a 3.2, byl předložen objednatelem č.1 –
Středočeským krajem ke schválení a podpisu všem zúčastněným smluvním stranám.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
Pro Město Černošice obsah dodatku nemá vliv na finanční plnění.
Dodatek byl vypracován zástupci Středočeského kraje a bude schvalován Radou kraje.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

ŽÁDNÉ !!!!
ano – ne
§ 0000, pol. 0000, případně ORG

Usnesení č. R/119/4/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
zjištěné skutečnosti související s prováděním rekonstrukce komunikace II/115 Černošice, v
úseku od Dobřichovic po křižovatku ul. Dobřichovická a V Habřinách

II.

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo objednatele č. 1 : S-0877/DOP/2017, číslo
objednatele č.2: 259/2017 a číslo zhotovitele: 25-SOD-2016-047-D2 mezi Středočeským
krajem a Městem Černošice jako objednateli a zhotovitelem společností M-SILNICE a.s,
IČO: 42196868, sídlem: Pardubice, Husova 1697, PSČ: 530 03, (CES č. 259/2/2017) dle
přílohy č. 1 k tomu usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem II
Termín: 13.4.2018
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.5

Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - bezbariérové řešení - cenová nabídka na
úpravu PD a zpracování výkazu výměr
Předkladatel: Magdalena Mutlová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V souvislosti s pozitivním hodnocením projektu stavebních úprav odborných učeben,
bezbariérového řešení a konektivity v ZŠ Černošice v rámci dotačního titulu ITI je velká
pravděpodobnost, že bude projekt dotačně podpořen a bude možné jej v letošním roce
realizovat. Tento projekt byl připravován již před dvěma lety. Nezávisle na tomto projektu
vznikl v loňském roce projekt dvoupatrové přístavby kmenových učeben u nejstarší budovy
ZŠ. Tento projekt je již v realizaci a je spolufinancován ze zdrojů MFČR. Projekt přístavby řeší
vybudování výtahu pro bezbariérové spojení přízemí a prvního patra přístavby a nejstarší
budovy školy.
V případě realizace obou projektů je nutné zajistit jejich provázanost. Ta souvisí především
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s úpravou řešení slaboproudu pro zajištění funkční konektivity a dále zrušení 1. patra
schodolezu u hlavního schodiště staré budovy školy, kde bude nově bezbariérová obslužnost
zajištěna výtahem budovaným v rámci druhého projektu. Další úpravy jsou nutné u výkazu
výměr, který musí odpovídat požadavkům dotačního orgánu.
Zvlášť budou ještě řešeny úpravy PD od společnosti MANUS na vlastní úpravu schodišťové
plošiny.
Úpravy projektové dokumentace by měly být k dispozici do konce dubna 2018, tak aby se
dalo co nejdříve zahájit výběrové řízení na zhotovitele. V případě získání dotačních
prostředků je plánována realizace stavby během těchto letních prázdnin.
OISM předkládá radě města ke schválení cenovou nabídku ing. arch. Ivany Němcové za
celkovou cenu 40.000,- Kč bez DPH na úpravu řešení návaznosti tohoto projektu na projekt
přístavby ZŠ.

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

40.000,- Kč bez DPH, 48 400,- Kč s DPH
Ano, součástí rozpočtu 2018
§ 3113, pol. 6121, ORG 1020

Usnesení č. R/119/5/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o plánované realizaci výše uvedeného projektu a nutnosti řešit návaznost tohoto
projektu na projekt přístavby ZŠ v realizaci

II.

souhlasí
s cenovou nabídkou ing. arch. Ivany Němcové, IČ: 13210165, Nad Trojou 787/5, 182 00
Praha 8 ze dne 15. 3. 2018 na revizi datových rozvodů (část konektivita), revizi stavebních
výkresů v návaznosti na úpravu projektu posuvné plošiny (část bezbariérovost) a úpravu
výkazu výměr za celkovou cenu 40 000,- Kč bez DPH (48 400,- Kč včetně DPH)

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
realizovat objednávku na projektové práce dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 27.3.2018
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.6

Záměr změny správce městské pláže a záměr prodloužení pachtu části pozemku parc.č.
5474/1, ul. Na Drahách
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Město Černošice je oprávněno užívat pozemky městské pláže na základě smlouvy o výpůjčce
ze dne 19. 12. 2014. Propachtovaná část pozemku je ve vlastnictví Města Černošice, přičemž
pozemek je situovaný v ulici Na Drahách. Na pozemku je umístěný stánek s občerstvením. V
květnu 2015 byla uzavřena Pachtovní smlouva a smlouva o správě městské pláže mezi
městem Černošice a správcem MgA. V. Š.
Vzhledem k plánovaným investicím požádal pan Š. město o postoupení shora uvedené
smlouvy na společnost Rekrea PRAHA s.r.o., IČO: 06598358, jejímiž jednateli jsou pan
Šimek a pan Mališ. Spolu s postoupením pachtovní smlouvy a smlouvy o správě městské
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pláže z pana Šimka na společnost Rekrea PRAHA s.r.o. má město záměr prodloužit stávající
termín konce platnosti zmíněné smlouvy č. 235/2015, který je do 30.9.2019 o dva roky, tj.
trvání postoupené smlouvy bude prodlouženo do 30.9.2021.
Ostatní ustanovení pachtovní smlouvy a smlouvy o správě městské pláže č. 235/2015
zůstanou beze změny.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=346
Usnesení č. R/119/6/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
záměr změny správce městské pláže z MgA. V. Š. na společnost REKREA Praha s.r.o., IČO:
06598358, sídlem: Černošice, Dr. Janského 607, PSČ: 252 28 včetně prodloužení doby trvání
smlouvy o správě městské pláže a se záměrem změny pachtýře a prodloužení doby trvání
pachtu, části pozemku parc.č. 5474/1 v obci a k.ú. Černošice dle pachtovní smlouvy a
smlouvy o správě městské pláže č. 235/2015 která je platná do 30.9.2019, o dva roky dle
přílohy tohoto usnesení

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zveřejnit záměr dle bodu I na webových stránkách a úřední desce města Černošice
Termín: 13.4.2018
2. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 9.4.2018
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

2.7

Žádost o odkup pozemku parc.č. 3024 k.ú. Černošice, ul. Slunečná
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Dne 13.3.2018 požádal pan F. o možnost odkoupit sousední pozemek parc. č. 3024 v obci a
k. ú. Černošice. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se ve Slunečné ulici a přímo
sousedí s pozemkem ve vlastnictví pana F.. Dle územního plánu se pozemek nachází v ploše
BR–1, plochy bydlení – v rodinných domech, dle katastru nemovitostí je veden jako ostatní
plocha, jiná plocha.
Pan F. by rád tuto parcelu od města koupil a využil pro rozšíření své zahrady a pro stavbu
garáže.
OISM s prodejem pozemku nesouhlasí a to z důvodu, že se na výše uvedeném pozemku
nachází funkční propojení spodního a horního tlakového pásma vodovodu.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=342

Usnesení č. R/119/7/2018
Rada města Černošice
I.

nesouhlasí
s prodejem pozemku parc.č. 3024 v obci a k.ú. Černošice v Slunečné ulici z důvodu, že se na
pozemku nachází funkční propojení spodního a horního tlakového pásma vodovodu

II.

ukládá
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1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 6.4.2018
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.8

Smlouva č.136/2018 o zřízení služebnosti, komunikační vedení "16010-030100, DIZP PH
západ, Černošice, Duroň E268", ul. Topolská
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Společnost ARANEA NETWORK a.s., IČO: 24126039, sídlem: Praha 4 – Hodkovičky,
Modřanská 307/98, PSČ: 147 00 požádala o uzavření Smlouvy vedené pod č. 136/2018 o
zřízení služebnosti mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ:04084063
a městem Černošice. Komunikační vedení veřejné komunikační sítě „DIZP PH západ,
Černošice, Duroň E268“ zasahuje 17,6 m do pozemku parc.č. 5126/25 v obci a k.ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice v ul. Topolské. Finanční náhrada za zřízení
věcného břemene je stanovena na cenu ve výši 1.760,- Kč bez DPH.
Použit vzor smlouvy společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=343

Usnesení č. R/119/8/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
smlouvu č.136/2018 o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., IČO: 04084063, sídlem: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2681/6, PSČ: 130 00 pro uložení
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě označené č."16010-030100, DIZP PH západ,
Černošice, Duroň E268" do pozemku parc.č. 5126/25 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice v Topolské ulici. Za předpokladu celkového maximálního rozsahu
služebnosti 17,6 m v nezpevněném povrchu bude finanční náhrada činit 1.760,-Kč bez DPH
dle přílohy tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 6.4.2018

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.9

Smlouva č. 127/2018 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti IZ-12-6000678/VB/01, ul. Táborská
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Společnost Elektromontáže, s.r.o., IČ: 25741101, sídlem: Lety u Dobřichovic, Polní 450, PSČ:
252 29 požádala o uzavření Smlouvy vedené jako č. 127/2018 budoucí o zřízení věcného
břemene - služebnosti č. IZ-12-6000678 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035
(budoucí oprávněný) a městem Černošice (budoucí povinný). Kabelové vedení kNN zasahuje
do pozemku parc. č. 1840/1 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice
v Táborské ulici. Finanční náhrada bude stanovena dohodou smluvních stran Vlastní
smlouvy. Za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene 3 m
v nezpevněném povrchu bude finanční náhrada činit 300,-Kč bez DPH.
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Použitý schválený vzor smlouvy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., který nelze měnit.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=341

Usnesení č. R/119/9/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
smlouvu č.127/2018 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.
IZ-12-6000678 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 se sídlem Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 pro uložení kabelového vedení kNN na pozemku
parc. č. 1840/1 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v Táborské ulici. Za
předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene 3 m v nezpevněném
povrchu, bude finanční náhrada činit 300,- Kč bez DPH dle přílohy tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 6.4.2018

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.10 Žádost o vyjádření města k záměru připojit pozemek parc. číslo 2031 v ulici Hradecká na
pozemní komunikaci na pozemku parc. číslo 2029/7 dle PD zpracované společností
Acreo s.r.o. - Ing. Martinem Kubátem v prosinci 2017.
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Připojení pozemku parc. číslo 2031 v ulici Hradecká na pozemní
komunikaci na pozemku 2029/7
P.G., zastoupen společností Mikrat s.r.o., podal žádost o vydání povolení města k připojení
pozemku parc. číslo 2031 v ulici Hradecká na pozemní komunikaci na pozemku 2029/7. Dle
předložené projektové dokumentace zpracované společností Acreo s.r.o. – Ing. Martinem
Kubátem bude vybudován sjezd o šířce 5 m, navržená zpevněná plocha bude provedena
z kamenné dlažby.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=344
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí se záměrem vybudovat sjezd na pozemek
parc. číslo 2029/7 v k.ú. Černošice v Hradecké ulici o šířce 5 m dle projektové dokumentace
zpracované společností Acreo s.r.o. - Ing. Martinem Kubátem v prosinci 2017.
Usnesení č. R/119/10/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s připojením pozemku parc. číslo 2031 v ulici Hradecká na pozemní komunikaci na pozemku
parc. číslo 2029/7 dle projektové dokumentace zpracované společností Acreo s.r.o. - Ing.
Martinem Kubátem v prosinci 2017

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 13.4.2018

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.11 Žádost o vyjádření města k záměru stavebních úprav a přístavby prodejny na pozemku
parc. číslo 1581, 1582/1, 1582/2, 1582/3 a 1583/1 v ulici Dobřichovická dle PD zpracované
Ing. Miroslavou Neubertovou v prosinci 2017.
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Stavební úpravy a přístavba prodejny na pozemku parc. číslo 1581,
1582/1, 1582/2, 1582/3 a 1583/1 v ulici Dobřichovická
V. K. podal žádost o souhlas města se záměrem stavebních úprav a přístavby prodejny na
pozemku parc. číslo 1581, 1582/1, 1582/2, 1582/3 a 1583/1 v ulici Dobřichovická. Dle
předložené projektové dokumentace zpracované Ing. Miroslavou Neubertovou spočívají
stavební úpravy a přístavba v propojení stávající prodejny a skladu. Přístavba bude
provedena jako zděná přízemní stavba s pultovou střechou.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=345
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí se záměrem stavebních úprav a přístavby
prodejny na pozemku parc. číslo 1581, 1582/1, 1582/2, 1582/3 a 1583/1 v ulici Dobřichovická
dle projektové dokumentace zpracované Ing. Miroslavou Neubertovou v prosinci 2017.
Usnesení č. R/119/11/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s provedením stavebních úprav a přístavby prodejny na pozemku parc.číslo 1581, 1582/1,
1582/2, 1582/3 a 1583/1 v ulici Dobřichovická dle projektové dokumentace zpracované Ing.
Miroslavou Neubertovou v prosinci 2017

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 13.4.2018

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.12 Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.číslo 248,
249, 250/1 a 250/2 v ulici V Horce dle PD zpracované společností stempel & tesar
architekti v prosinci 2017.
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Novostavba rodinného domu na pozemcích parc. číslo 248, 249, 250/1 a
250/2 v ulici V Horce
Ing. I. K. podal žádost o souhlas města se stavbou nového rodinného domu na pozemcích
parc. číslo 248, 249, 250/1 a 250/2 v ulici V Horce. Dle předložené projektové dokumentace
zpracované společností stempel & tesar architekti se jedná o novostavbu rodinného domu a
přestavbu garáže s původním ustoupením půdorysu 0,6 m od uliční čáry. Dům o jedné
bytové jednotce je jednopodlažní s plochou střechou, s přístupem na terasu a zahradu. Vstup
do domu je osobním výtahem z úrovně přízemí garáže a venkovním přístupem přes terasu.
Garáž je patrová s výškou 5 m, s parkováním pro dvě vozidla a úložným prostorem.
Připojení na technickou infrastrukturu je stávající.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=347
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí se stavbou nového rodinného domu na
pozemcích parc. číslo 248, 249, 250/1 a 250/2 v ulici V Horce dle projektové dokumentace
zpracované společností stempel & tesar architekti v prosinci 2017.
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Usnesení č. R/119/12/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
se stavbou nového rodinného domu na pozemcích parc.číslo 248, 249, 250/1 a 250/2 v
ulici V Horce dle projektové dokumentace zpracované společností stempel & tesar
architekti v prosinci 2017
2.
s uzavřením smlouvy (CES č. 145/2018) o poskytnutí příspěvku 40 000,- Kč na
veřejnou technickou infrastrukturu vzhledem k tomu, že stavbou vznikne jedna nová
bytová jednotka

II.

požaduje
aby stavebník alespoň 14 dní předem informoval odbor investic a správy majetku o zahájení
stavebních prací a zároveň provedl pasportizaci přístupových komunikací a zavázal se uhradit
jejich případné poškození v souvislosti s prováděnými pracemi (doprava na staveniště)

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 13.4.2018
2. zajistit uzavření smlouvy dle bodu I.2 tohoto usnesení
Termín: 31.3.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.

Z odborů - finanční odbor

3.1

Nařízení odvodu příspěvkovým organizacím - MŠ Barevný ostrov, MŠ Karlická a ZŠ do
rozpočtu města
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Zřizovatel má právo uložit příspěvkové organizaci odvod do svého rozpočtu podle § 28, odst.
9), pís. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
V rámci projednávání hospodaření škol v září 2017 byly ředitelky škol informovány o záměru
nařídit výše zmíněný odvod. Při stanovení výše jednotlivých odvodů se vycházelo
z konečného stavu fondu investic k 31. 12. 2017. Příspěvky do tohoto fondu v roce 2018
obdrží příspěvkové organizace v plné výši.
Radě města je předloženo uložení odvodů do rozpočtu zřizovatele: MŠ Barevný ostrov ve
výši 2.000.000,- Kč; MŠ Karlická ve výši 500.000,- Kč; ZŠ Černošice ve výši 5.000.000,- Kč, a
to na účet 388063349/0800. Odvedené prostředky budou přesunuty do investiční rezervy
města a použity na spolufinancování významných investičních akcí (výstavba MŠ Husova,
dostavba radnice a další). Termín odvodu je stanoven na 30. 4. 2018.
V příloze této důvodové zprávy je návrh rozpočtového opatření č. 11, kterým se odvod
z fondů škol zapojuje do rozpočtu města. Toto RO je Radě dáváno na vědomí, protože jeho
schválení spadá do pravomoci zastupitelstva.
Příjmy a výdaje rozpočtu se tímto zvýší o 7.500.000,- Kč, saldo rozpočtu se nemění.

Usnesení č. R/119/13/2018
Rada města Černošice
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I.

ukládá
1. Mateřské škole Barevný ostrov, Černošice
1. odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 2.000.000,- Kč
Termín: 30.4.2018
2. Mateřské škole Černošice, Karlická 1170, okres Praha-západ
1. odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 500.000,- Kč
Termín: 30.4.2018
3. Základní škola Černošice, okres Praha-západ
1. odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 5.000.000,- Kč
Termín: 30.4.2018
4. Finančnímu odboru
1. informovat ředitelky mateřských škol A. Červenkovou a A. Janovskou a ředitelku školy
Ludmilu Zhoufovou o rozhodnutí rady města
Termín: 6.4.2018
2. předložit rozpočtové opatření č. 11 k projednání zastupitelstvu města
Termín: 30.4.2018

bere se souhlasem na vědomí
rozpočtové opatření č. 11 dle přílohy
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

3.2

Rozpočtové opatření č. 10
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č. 10 obsahující následující změny:
Změna č. 21 – OSPOD – pěstounská péče – přijetí neinvestiční dotace na výkon pěstounské
péče podle rozhodnutí Úřadu práce č. j. 54361/18/PB (v příloze této důvodové zprávy) –
44.000,- Kč.
Změna č. 22 – OŠKRC - oddíl kultura a sdělovací prostředky se nemění, změna ODPA navýšení finančních prostředků na knihařské služby: vazba informačních listů – 5.004,- Kč a
kroniky - 3.627,- Kč.
Výše uvedené změny zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 44.000,- Kč, saldo rozpočtu se
nemění.

Usnesení č. R/119/14/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
rozpočtové opatření č. 10 dle přílohy č. 1

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 10 do rozpočtu 2018
Termín: 6.4. 2018

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.3

Základní škola Černošice, příspěvková organizace - rozdělení hospodář. výsledku 2017,
vyřazení majetku
Předkladatel: Finanční odbor
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Důvodová zpráva:
Radě města je předkládán návrh ředitelky ZŠ Černošice na rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2017. Návrh je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, které podle kterého hospodaří i městské příspěvkové
organizace. Podle tohoto zákona lze zlepšený výsledek hospodaření rozdělit do fondu odměn
v maximální výši 80% a zbytek do rezervního fondu. Příděl do fondu odměn se vždy
zaokrouhluje na celé koruny, protože prostředky na platy se dají čerpat pouze v celých
korunách. Hospodářský výsledek školy činí 478.975,94 Kč, jeho rozdělení navrhuje ředitelka
školy následovně: 80 % rezervní fond, tj. 383.180,94 Kč a 20 % fond odměn, tj. 95.795,- Kč.
Dále je předkládána žádost o vyřazení starého, rozbitého a neopravitelného majetku z
evidence v celkové hodnotě 315.302,86 Kč na základě provedené inventarizace ke dni 31. 1.
2018.
Žádosti ředitelky školy a jejich zdůvodnění jsou v přílohách důvodové zprávy.
Stav fondů k 31. 12. 2017:
rezervní fond:
fond odměn:

803.031,16 Kč
861.478,- Kč

Usnesení č. R/119/15/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
zlepšený výsledek hospodaření Základní školy Černošice, příspěvkové organizace, IČ
61385158 ve výši 478.975,94 Kč a jeho rozdělení a převod, a to 383.180,94 Kč do
rezervního fondu a 95.795,- Kč do fondu odměn školy
2.
vyřazení majetku z evidence v celkové hodnotě 315.302,86 Kč

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. informovat ředitelku Základní školy Černošice, příspěvková organizace o přijatém
usnesení
Termín: 6.4.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

4.

Městská policie

4.1

Prolongace osvědčení měřiče rychlosti ProLaser III/PL-DOK II
Předkladatel: Městská policie
Důvodová zpráva: Dne 29.3.2018 vyprší platnost stávajícího povinného ověření měřiče
rychlosti ProLaser III/PL-DOK II, které jedle vyhlášky MPO ČR č. 345/2002 Sb., v platném
znění platné 1 rok. V případě, že Městská policie Černošice bude toto zařízení chtít i nadále
užívat pro měření rychlosti projíždějících vozidel a přispívat tak k bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích i po shora uvedeném datu, je nutné stávající ověření výše
uvedeného měřiče prolongovat.
Cena za tuto prolongaci je uvedena v přiloženém ceníku společnosti Sorneco s.r.o., se sídlem
Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1, IČO: 24304778, který je přiložen jako příloha této důvodové
zprávy.
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Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

25.960,- Kč bez DPH
ano
§ 5311, pol. 5169, případně ORG

Usnesení č. R/119/16/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s povinnou prolongací osvědčení měřiče rychlosti ProLaser III/PL-DOK II dle přiloženého
ceníku společností Sorneco s.r.o. IČO: 24304778, který je výhradním výrobcem tohoto
zařízení. Celková cena za ověření měřidla je stanovena na 25.960,- Kč bez DPH. Cena
nezahrnuje dopravu zařízení do servisního střediska firmy. Bude zabezpečeno městskou
policií

II.

ukládá
1. Městská policie
1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
Termín: 15.4.2018

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.

Z odborů - úsek právní

5.1

Dodatek č. 2 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb ke smlouvě s
Českou poštou č. 428/2014
Předkladatel: Právní odbor
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládán dodatek č. 2 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních
služeb číslo 982807-4388/2014, E2018/03651/D2 s Českou poštou, s. p. Dodatek je zaslán
ze strany České pošty,
a to z důvodu zachování poskytovaných služeb.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

0.000.000,- Kč bez DPH, 0.000.000,- s DPH
ano
§ 6171, pol. 5161, OVV

Usnesení č. R/119/17/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
Dodatek č. 2 k Dohodě o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb číslo 9828074388/2014, E2018/03651/D2, CES 428/2018 s Českou poštou, s. p., se sídlem Politických
vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO 47114983

II.

ukládá
1. Právní odbor
1. Zajistit podpis dodatku
Termín: 29.3.2018
2. Odboru vnitřních věcí
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1. Zajistit plnění smlouvy
Termín: průběžně
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
6.

Z odborů - odbor vedení města

6.1

Dopisy radě města Černošice
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
Důvodová zpráva: Ředitelky ZUŠ Řevnice a ZUŠ Dobřichovice adresovaly Radě města
Černošice dopis na podporu paní ředitelky ZUŠ Černošice Ludmily Plzákové.

Usnesení č. R/119/18/2018
Rada města Černošice
bere na vědomí
dopisy paní ředitelky ZUŠ Řevnice a paní ředitelky ZUŠ Dobřichovice adresovaný radě města
Černošice
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

6.2

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského
zájmu
Předkladatel: Mgr. Ing. Monika Formáčková, Úsek projektového řízení a komunikace
Důvodová zpráva:
Činnosti pečovatelské služby jsou poskytovány mj. na základě Smlouvy o pověření
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, CES 57/2017 (dále „Pověření“),
usnesení Rady R-85/22/2017, jejíž aktuální verzi smluvní strany (město a Středočeský kraj)
uzavřely 16. 2. 2017. Pečovatelská služba, zajišťovaná Domem s pečovatelskou službou, je
zařazena do krajské sítě sociálních služeb. V síti byly původně zahrnuty 3 úvazky
(pečovatelky). Postupem času došlo na základě potřebnosti a příslušných schválených
organizačních změn k navýšení tohoto stavu na 4,5 úvazku. Při aktualizaci krajské sítě
sociálních služeb v roce 2017 byl uveden aktuální stav, tj. že pečovatelskou službu reálně
vykonává 4,5 úvazku. Krajský úřad tuto změnu reflektoval a v aktualizované síti krajských
služeb bylo zahrnuto (akceptováno) toto navýšení. Na základě této skutečnosti vyhotovil
Středočeský kraj Dodatek č. 1 k Pověření, kde navyšuje rozsah poskytované sociální služby
z 3 jednotek (úvazků) na 4,5 jednotek (úvazků).
Vzhledem k vyrovnání skutečného a v síti zahrnutého počtu úvazků jsou dotace směřované
na platy zaměstnanců pečovatelské služby nárokovány ve výši odpovídající 4,5 úvazku,
zatímco doposud bylo možné žádat o dotace pouze na 3 úvazky. Město proto obdrželo pro
rok 2018 vyšší příspěvek na poskytování sociální služby než v roce 2017.

Usnesení č. R/119/19/2018
Rada města Černošice
bere se souhlasem na vědomí
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu č.
S-16716/SOC/2016/1 mezi městem Černošice a Středočeským krajem, IČ 70891095, sídlem
Zborovská 11, Praha 5, týkající se změny rozsahu pečovatelské služby z původního počtu tří
úvazků na počet 4,5 úvazku zařazených v krajské síti sociálních služeb s účinností od
1.1.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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7.

Z odborů - odbor dům s pečovatelskou službou

7.1

Zajištění dopravy pro seniory z Černošic - pobyt na horách
Předkladatel: Odbor Dům s pečovatelskou službou
Důvodová zpráva:
Předkládáme radě města ke schválení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku ( 9ti místné
vozidlo) pro zajištění týdenního pobytu seniorů z Černošic na horách v termínu od 9.6. do
17.6.2018. Důvodem zapůjčení vozidla je vysoký počet přihlášených seniorů a s ohledem na
zajištění provozu pečovatelské služby v Černošicích po dobu pobytu je tato varianta
nejvýhodnější. Zvolená půjčovna nezapočítává tzv. nájezdné km a vozidlo je kompletně
pojištěné, včetně všech sedadel ve voze. Výhodou zvolené půjčovny je možnost vyzvednutí
vozidla již den před započítání nájmu a odevzdání též o den později.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

11610,- Kč bez DPH, 14048,- s DPH
ano
§ 4379, pol. 5169, případně ORG

Usnesení č. R/119/20/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
smlouvu o pronájmu dopravního prostředku CES 128/2018 mezi městem Černošice a firmou
Jiří Hruška, sídlem: Libovice 53, 273 79, IČ: 71966633 v celkové ceně 14.048,- Kč, dle přílohy
tohoto usnesení v termínu 9. - 17.6.2018 pro zajištění týdenního pobytu seniorů z Černošic na
horách

II.

souhlasí
souhlasí
s podpisem smlouvy po oboustranném schválení návrhů a doplnění jejich znění (formálních
údajů vyznačených v textu, tj. čísla usnesení, stav vozidla, počet kilometrů apod.) osobou
tímto zmocněnou statutárním zástupcem, a to zaměstnancem městského úřadu, Miroslavem
Strejčkem, nar. 4.12.1982

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

Z odborů - odbor vnitřních věcí

8.1

Oprava vozu Škoda Fabia 2SY 0133 - škodní událost u České pojišťovny č. 6442003
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva:
Z důvodu dopravní nehody ze dne 1.2.2018, kdy bylo poškozeno služební vozidlo značky
Škoda Fabia 2SY 0133 řízené v té době zaměstnancem městského úřadu Ladislavem
Mužíkem při výkonu svých pracovních úkonů. Odbor vnitřních věcí dodatečně žádá radu
města o schválení pro vystavení objednávky na opravu služebního vozu dle II. Kategorie
vnitřního předpisu Zadávání veřejných zakázek.
Důvodem pro výjimku je zajištění záruky u dodavatele vozu a rychlé jednání při vyřízení
opravy.
Nehoda byla včas nahlášena pověřenému vedoucímu odboru vnitřních věcí a zaměstnanci
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odboru investic a správy majetku, paní Roubíčkové, která škodní událost nahlásila České
pojišťovně a je vedena pod číslem 6442003. Do této doby byla pojišťovnou proplacena částka
56.238,- Kč. Likvidace byla provedena rozpočtem dle ceníků a norem výrobce s případným
využitím ceníků dílů od
náhradních dodavatelů. Zbytek ceny (spoluúčast 5.000,- Kč) bude řešen na nejbližší schůzce
škodní komise.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

50.610,- Kč bez DPH, 61.238,- s DPH
ano
§ 6171, pol. 5171,

Usnesení č. R/119/21/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
postup podle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných
zakázek)
2.
rozpočtové opatření č. 12

II.

rozhoduje
o výjimce z počtu předložených nabídek dle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o
zadávání veřejných zakázek)

III. souhlasí
s opravou vozidla Škoda Fabia 2SY 0133 od firmy FEMAT Radotín s.r.o., Vrážská 1562/24a,
15300 Praha 5 s IČO: 17048818, za 50.610,- Kč bez DPH
IV. ukládá
1. Odboru vnitřních věcí
1. zaslat objednávku na opravu vozu Škoda Fabia 2SY 0133 od firmy FEMAT Radotín
s.r.o., Vrážská 1562/24a, 15300 Praha 5 s IČO: 17048818, za 50.610,- Kč bez DPH
Termín: 19.3.2018
2. Finančnímu odboru
1. realizovat rozpočtové opatření č. 12
Termín: 26.3.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.2

Zakoupení nového zabezpečovacího systému pro pracoviště Podskalská 19 - serverovna
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva:
Odborem informatiky byl vznesen požadavek pro nákup nového zabezpečovacího systému
pro užívání prostor serverovny v budově Podskalská 19, Praha 2. Stávající systém již
v listopadu hlásil chybovost. Jedná se zařízení starší výroby a není možnost opravy/údržby.
Odbor vnitřních věcí proto oslovilo o kalkulaci firmu Jaroslav Svoboda IČO: 62989481, Kamýk
nad Vltavou 151, 262 63, který spravuje stávající zabezpečovací systém městského úřadu.
Nabídka je 20.485,95 Kč bez DPH (nabídka je přílohou tohoto usnesení). Tento systém je
možné napojit na pult centrální ochrany (smlouva města s Westpoint s.r.o.) přes síť GSM.
V případě narušení prostor či při vzniku požáru (zabezpečeno kouřovými čidly) bude zajištěna
kontrola stavu pracovníky OI, nebo vrátnými v budově MPSV a zajištěno spojení s JPO.
OVV žádá radu města o schválení vystavení objednávky zabezpečovacího systému
v rozsahu II. Kategorie vnitřního předpisu Zadávání veřejných zakázek, s firmou Jaroslav
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Svoboda IČO: 62989481, Kamýk nad Vltavou 151, 262 63 Kamýk nad Vltavou, za 20.485,95
Kč bez DPH.

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

20.485,95 Kč bez DPH, 24.788,- s DPH
ano
§ 6171, pol. 5137, případně ORG

Usnesení č. R/119/22/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
postup podle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek)

II.

souhlasí
s nákupem EZS od firmy Jaroslav Svoboda IČO: 62989481, Kamýk nad Vltavou 151, 262 63
za 20.485,95 Kč bez DPH

III. ukládá
1. Odboru vnitřních věcí
1. odeslat objednávku na firmu Jaroslav Svoboda IČO: 62989481, Kamýk nad Vltavou
151, 262 63 za 20.485,95 Kč bez DPH
Termín: 26.3.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
9.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

9.1

Souhlas s vyřazením majetku z evidence MŠ Topolská
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva:
Ředitelka MŠ Černošice, Topolská 518 paní Kateřina Mandová žádá radu města o souhlas
s vyřazením žehlicího prkna, dvou elektrických vařičů a kráječe (DHMK), tlakového hrnce a
zahradní sedací soupravy (DDHM) z evidence majetku. Žádost, společně se seznamem věcí
k vyřazení, je přílohou usnesení.

Usnesení č. R/119/23/2018
Rada města Černošice
souhlasí
s vyřazením 6 ks drobného majetku z evidence MŠ Černošice, Topolská 518 dle žádosti paní
Kateřiny Mandové, ředitelky, v příloze tohoto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

9.2

Královský průvod 2018
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva:
Stejně jako v minulých letech, i letos se první víkend v červnu uskuteční akce Královský
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průvod.
Královský průvod je cesta královské družiny Karla IV. s korunovačními klenoty na hrad
Karlštejn, která se od roku 2007 pravidelně koná na přelomu května a června. Dvoudenní
slavnost přibližuje návštěvníkům průvodu krásy našeho regionu podél řeky Berounky i
jednotlivé obce.
Akci pořádá město Dobřichovice, zastoupené Ing. Petrem Hamplem. Technická organizace
průvodu: Ing. Josef Kutílek.
V loňském roce byl příspěvek na zajištění zastávek v Černošicích (tj. ve Sportparku u
Berounky a na Masopustním náměstí) 20.000 Kč. Stejná částka je v rozpočtu 2018.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

20.000 Kč
ano
§ 3399, pol. 5321

Usnesení č. R/119/24/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s poskytnutím dotace ve výši 20.000 Kč městu Dobřichovice se sídlem Vítova 61, 252 29
Dobřichovice, IČ: 00241181 za účelem organizace akce Královský průvod 2018 dle žádosti v
příloze č. 1 tohoto usnesení

II.

schvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace CES č. 144/2018 mezi městem Černošice a městem
Dobřichovice (adresa: Vítova 61, 252 29 Dobřichovice, IČ: 00241181) za účelem organizace
akce Královský průvod 2018 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

III. ukládá
1. Mgr. Pavlu Blaženínovi, vedoucímu odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 16.4.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
10.

Dodatečně zařazené body programu

10.1 Socha Sv. Václava
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Vedení města změnilo názor na základě znaleckého posudku, který
ocenil sochu Sv. Václava zhotoveného Ak. mal. J. A. na 500 000 Kč a souhlasí s umístěním
repliky sv. Václava ze sklolaminátu v nice Mokropeské kapličky. Tuto repliku ze sklolaminátu
si město od manželů A. koupí až v roce 2019, ale repliku do niky Mokropeské kapličky umístí
již v tomto roce. Město zaplatí i polovinu ceny znaleckého posudku vyhotoveného PhDr.
Kateřinou Dvořákovou. Dřevěný originál bude umístěn z důvodu ochrany před povětrnostními
vlivy v prostorách nové radnice a do doby než se tak stane, bude uschován na základě
smlouvy o úschově xxx.
Usnesení č. R/119/25/2018
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Rada města Černošice
I.

ruší
usnesení R/115/29/2018 ve kterém nesouhlasí s umístěním repliky Sv. Václava v nice
Mokropeské kapličky

II.

schvaluje
1.
smlouvu CES 141/2018 mezi městem a manželi J. aj. J. A. bytem xxx na nákup repliky
sochy Sv. Václava za 83 000 Kč, dle přílohy tohoto usnesení
2.
smlouvu CES 142/2018 mezi městem a manželi J.a J. A. xxx o úchově originálu sochy
Sv. Václava, dle přílohy tohoto usnesení

III. souhlasí
se zaplacením poloviny ceny znaleckého posudku ve výši 3000 Kč
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
10.2 Žádost cirkusu o udělení výjimky z nařízení ohledně regulace reklamy ve městě propagace akce
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva:
Pan N. L., majitel cirkusu Prince se obrátil na radu města se žádostí o povolení k umístění 15
ks poutačů za účelem propagace hostování v Dobřichovicích.
Usnesení č. R/119/26/2018
Rada města Černošice
souhlasí
s umístěním reklamních poutačů (rozměr 100 x 70), v období 27. 3. 2018 - 30. 3. 2018, v
počtu 15 ks dle žádosti pana Norberta Lagrona, IČ 47105500, se sídlem Náchodská 149, 193
00 Praha 9, pro akci hostování Cirkusu Prince, na městském mobiliáři, a to za podmínek, že
nebudou umístěny v blízkosti dopravních značek a nejpozději do 30. 3. 2018 budou
odstraněny
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

11.

Různé

12.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek
starosta

Ing. Petr Wolf
místostarosta
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