ZÁPIS
ze 121. jednání Rady města Černošice ze dne 23. 4. 2018
Přítomni:

Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek (přítomen od bodu 2.3. do bodu
3.2), PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Milena Paříková, Ing. Tomáš Kratochvíl, Doc.
PhDr. Karel Müller, PhD.
Ing. Bohumila Budková, tajemnice MěÚ

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

Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby v linkové dopravě v systému PID (linka PID
č. 313,315, 664, 665 a 951) pro rok 2018

2.2

Stavební úpravy a přístavba ZŠ v Černošicích- dodatečné zajištění stavební jámy podél
stávajícího hřiště pomocí technologie hřebíkování

2.3

Nový chodník na jižní straně ulice V Boroví - cenová nabídka na vypracování PD

2.4

Žádost o pronájem veřejného prostranství ve Sportparku Berounka

2.5

Žádost o vyjádření města k rekonstrukci vedení NN v úsecích ulic Domažlická a Školní

2.6

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.č. 5127 a 5128
v Topolské ulici (žadatelka V. H.)

2.7

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.č. 5542 a 5543
v Kubánské ulici (žadatel P. Z.)

2.8

Žádost o vyjádření města ke stavbě fitness, skladu a garáže na pozemku parc.č. 4101/17
ve Smetanově ulici (majitelé manželé R.)

2.9

Žádost o vyjádření města ke stavbě kanalizační přípojky k rodinnému domu č.p. xxx v ulici
Marie Fischerové-Kvěchové (žadatel O. Š.)

2.10

Žádost o vyjádření města ke stavbě vodovodního a kanalizačního řadu v ulici V Olšinách a
v Zátoce radosti (žadatel osada Zátoka radosti)

2.11

Žádost o vrácení částky 40.000,- Kč

2.12

Smlouva č. 189/2018 o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6020578, ul.
Waldhauserova

2.13

Smlouva č. 190/2018 o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6019616,
Komenského ulice

2.14

Smlouva č. 191/2018 o postoupení smlouvy

2.15

Smlouva č. 192/2018 o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti PID č. P4 (přívoz přes
řeku Berounku)
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3.

Z odborů - finanční odbor

3.1

Základní škola Černošice, příspěvková organizace, IČ: 61385158 - schválení účetní
závěrky za rok 2017

3.2

Mateřská škola Černošice, Topolská 518, příspěvková organizace, IČ: 75008173 schválení účetní závěrky za rok 2017

3.3

Mateřská škola Barevný ostrov, příspěvková organizace - rozdělení hospodářského
výsledku 2017

3.4

Rozpočtové opatření č. 14

3.5

Mateřská škola Barevný ostrov, příspěvková organizace, IČ: 72550929 - schválení účetní
závěrky za rok 2017

3.6

Základní umělecká škola Černošice, příspěvková organizace, IČ: 75008165 - schválení
účetní závěrky za rok 2017

3.7

Mateřská škola Černošice, Karlická 1170, okres Praha-západ, IĆ 75008190 - schválení
účetní závěrky za rok 2017

4.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

4.1

Uzavření MŠ Barevný ostrov ve dnech 30. 4., 4. a 7. 5. 2018

4.2

Uzavření Café Vera v době letních prázdnin 2018 a dodatek k nájemní smlouvě

5.

Z odborů - úsek právní

5.1

Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů

6.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

6.1

Veřejná zakázka malého rozsahu "Doplnění nábytku pro odbor přestupků"

7.

Z odborů - odbor informatiky

7.1

Smlouva č. 169/2018 o užití Ortofota České republiky

8.

Z odborů - odbor vedení města

8.1

Žádost o záštitu města nad pořádáním 4. ročníku závodu Černošický běh dne 22. 9. 2017

8.2

Výběr dodavatele zásahových ochranných pomůcek a příslušenství

8.3

Žádost o souhlas s akcí a užíváním místních komunikací při pořádání závodu horských kol
Bike Prague, konaného 19. května 2018

8.4

Výběr dodavatele elektrického kalového čerpadla

8.5

Změna organizační struktury MěÚ Černošice k 1.5.2018

9.

Dodatečně zařazené body programu

9.1

Odvolání Ředitelky ZUŠ Černošice, příspěvkové organizace

9.2

Jmenování předsedy a členů konkurzní komise - ZUŠ Černošice

9.3

Žádost o podporu města při pořádání závodu cyklistického závodu FUNRIDE dne
19.5.2018

9.4

Audit účetnictví MŠ Barevný ostrov

9.5

ZPRÁVA o kontrole plnění dohodnutých opatření OŠKCR - ze závěrečné zprávy o
inventarizaci 2017

10.

Závěr

Zahájení:
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K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby v linkové dopravě v systému PID (linka
PID č. 313,315, 664, 665 a 951) pro rok 2018
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému
Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 byla uzavřena mezi Hlavním městem
Prahou, které zastupuje organizace ROPID a městem Černošice na straně jedné, jako
objednatelem a spol. ARRIVA STŘEDNÍ ĆECHY, s.r.o. (dříve Veolia Transport Praha, s.r.o. a
ARRIVA PRAHA, s.r.o.) na straně druhé, jako dopravcem.
OISM obdrželo k odsouhlasení a podpisu dodatky k provozu jednotlivých linek na rok 2018:
1. Dodatek č. 9 pro linku PID č. 315. Z dodatku vyplývá povinnost města zajistit ze svých
prostředků úhradu prokazatelné ztráty k předpokládaným tržbám v roce 2018
v celkové výši 16 675,70 Kč (v roce 2017 to byla částka 15 983,70 Kč). Tato úhrada
by měla probíhat zálohově měsíčně ve výši 1 389,60 Kč.
2. Dodatek č. 11 pro linky PID č. 665 s 951 (dříve 415 a 601). Z dodatku vyplývá
povinnost města zajistit ze svých prostředků úhradu prokazatelné ztráty
k předpokládaným tržbám v roce 2018 v celkové výši 593 529,60 Kč (v roce 2017 to
byla částka 522 166,80 Kč) pro linku PID 665 a 93 211,40 Kč (v roce 2017 to byla
částka 89 721,60 Kč) pro linku PID 951. Tyto úhrady by měly probíhat zálohově
měsíčně ve výši 49 460,80 Kč pro linku PID 665 a 7 767,60 Kč pro linku PID 951.
3. Dodatek č. 14 pro linku PID č. 664 (dříve 414). Z dodatku vyplývá povinnost města
zajistit ze svých prostředků úhradu prokazatelné ztráty k předpokládaným tržbám
v roce 2018 v celkové výši 16 697,80 Kč (v roce 2017 to byla částka 15 393,90 Kč).
Tato úhrada by měla probíhat zálohově měsíčně ve výši 1 391,50 Kč.
4. Dodatek č. 9 pro linku PID č. 313. Z dodatku nevyplývá povinnost města Černošice
zajistit úhradu jakýchkoliv prostředků.
U jednotlivých dodatků se kromě výše prostředků na úhradu prokazatelné ztráty
k předpokládaným tržbám v roce 2018 upravuje také přistoupení účastníka na straně
objednatelů, a to příspěvkové organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje vč. jejím
vzájemným vztahem mezi dopravcem a ostatními objednateli. Dále obsahují informaci, že od
1. 6. 2017 došlo k fúzi odštěpení sloučením společnosti ARRIVA PRAHA, s.r.o. (rozdělovaná
společnost) a ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, s.r.o. (nástupnická společnost).

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

linka PID 315 – 16 675,70 Kč
linka PID 665 – 593 529,60 Kč
linka PID 951 – 93 211,40 Kč
linka PID 664 – 16 697,80 Kč
celkem - 720 114,50 Kč
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Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

ano
§ 2292, pol. 5193

Usnesení č. R/121/1/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
dodatek č.9 (CES 442/9/2015) pro linku 313 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019
uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů
2.
dodatek č. 9 (CES 234/9/2014) pro linku PID 315 ke smlouvě o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až
2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů
3.
dodatek č. 14 (CES 236/14/2014) pro linku PID 664 ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky
2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů
4.
dodatek č. 11 (CES 235/11/2014) pro linky PID 665 a 951 ke smlouvě o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na
roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve
znění pozdějších předpisů

II.

pověřuje
paní Pavlu Hoppovou podpisem Dodatků dle bodu I. tohoto usnesení

III. ukládá
1. Pavle Hoppové, Odbor investic a správy majetku
1. podepsat Dodatky ke smlouvě dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 31.5.2017
přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.2

Stavební úpravy a přístavba ZŠ v Černošicích- dodatečné zajištění stavební jámy podél
stávajícího hřiště pomocí technologie hřebíkování
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Po odbourání venkovních konstrukcí (základ agregátu a vyrovnávací
schodiště) a odkrytí rozhraní stávajícího hřiště a dvora, bylo zjištěno, že betonové konstrukce
nejsou předpokládaného rozsahu, se kterým se počítalo v PD. K dispozici nebyly původní
projekty, provedení průzkumu bylo vzhledem k situaci příliš náročné až neproveditelné. Po
odstranění stávajících konstrukcí a odkrytí skutečného stavu se ukázalo jako nezbytné
dočasné zajištění části okraje hřiště. Jako nejvhodnější technologie dočasného zajištění
okraje hřiště byla, vzhledem k nedostatku prostoru, navržena hřebíkovaná stěna.
Navržené venkovní konstrukce budou upraveny na základě zjištěného skutečného stavu.
Cenová nabídka dodavatele stavby na technologii hřebíkové stěny je přílohou této důvodové
zprávy.
Vzhledem k tomu, že se jedná o dodatečné stavební práce, je nutné počítat s jejich úhradou
v rámci neuznatelných nákladů projektu.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky

388.158,- Kč bez DPH, 469.671,18 Kč s DPH
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Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

?????
§ 3113, pol. 6121, ORG 1021

Usnesení č. R/121/2/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informaci o nutnosti dodatečně zajistit stavební jámu podél stávajícího hřiště pomocí
technologie hřebíkování u stavby Stavební úpravy a přístavba ZŠ v Černošicích

II.

nesouhlasí
s cenovou nabídkou společnosti Chládek a Tintěra, a.s., IČ: 62743881, Nerudova 1022/16,
412 01 Litoměřice v celkové výši 388158,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. předložit podklady dokládající nutnost realizace dodatečných prací a použití
technologie a výsledek prověření nabídky z pohledu obvyklých cen
Termín: 4.5.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.3

Nový chodník na jižní straně ulice V Boroví - cenová nabídka na vypracování PD
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Dle požadavku vzešlého z porady vedení města s vedoucími odborů
týkajícího se výstavby nového chodníku na jižní straně ulice V Boroví byla oslovena
společnost PPU, spol. s r.o. k předložení cenové nabídky na zpracování jednostupňové
projektové dokumentace, jejíž součástí bude také zajištění polohopisného a výškopisného
zaměření potřebného prostoru a zjištění průběhu stávajících inženýrských sítí.
OISM proto předkládá cenovou nabídku v celkové výši 39 tis. Kč bez DPH.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

39 000,- Kč bez DPH, 47 190,- Kč s DPH
ne, součástí je ZRR č. 15
§ 2219, pol. 6121, ORG 1052

Usnesení č. R/121/3/2018
Rada města Černošice
I.

nesouhlasí
s cenovou nabídkou společnosti PPU, spol s r.o. ,IČ: 49613481, se sídlem: Vyžlovská
2243/36, Praha 10 za zpracování geodetického zaměření a jednostupňové projektové
dokumentace nového chodníku v ul. V Boroví v celkové výši 39 000,- Kč bez DPH

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
informovat předkladatele nabídky
Termín: 27.4.2018

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.4

Žádost o pronájem veřejného prostranství ve Sportparku Berounka

Strana 5/33

Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Paní P. žádá město o pronájem části Sportparku Berounka pro pořádání
soukromé oslavy dne 26.5.2018 od 9,00 do 23,00 hodin. U bistra PicNic plánuje postavení
dvou party stanů, každý o půdorysu 10 x 15 m. Součástí oslavy bude živá hudba. Elektřina
bude odebírána z bistra. Navrhujeme umožnit tento pronájem za předpokladu uhrazení
obvyklého poplatku za pronájem veřejného prostranství, tj. 10,- Kč/m²/den (3.000,- Kč za
plochu stanů). Výjimku z vymezení nočního klidu od 22,00 hodin stanoveného vyhláškou není
možné udělit.
Usnesení č. R/121/4/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s pronájmem části Sportparku Berounka v Radotínské ulici dne 26.5.2018 pro soukromou
oslavu za obvyklý poplatek 10,- Kč/m2/den paní Z. P.

II.

konstatuje
že výjimku z vymezení nočního klidu od 22,00 hodin stanoveného obecně závaznou
vyhláškou nelze udělit

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení dle bodu I
Termín: 4.5.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.5

Žádost o vyjádření města k rekonstrukci vedení NN v úsecích ulic Domažlická a Školní
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Venkovní vedení kolem křižovatek ulic Školní, Mokropeská a Domažlická bude
demontováno a nově budou uloženy úseky zemního vedení – v Domažlické ulici v délce cca 25 m
včetně dvou přechodů pod komunikací, v Kamenické ulici v celé délce a ve Školní ulici v délce cca
80 m ve vloni vybudovaném chodníku. Přípojkové skříně, kam budou nově napojeny rozvody pro
soukromé nemovitosti, jsou umístěny v linii oplocení.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=360
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí za předpokladu dodržení uvedených podmínek.
Usnesení č. R/121/5/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s položením nového kabelového vedení NN v chodníku podél ulice Školní v úseku mezi
ulicemi Domažlickou a Mokropeskou, v Kamenické ulici a v části Domažlické ulice podle
předložené situace zpracované společností ELEKTROMONT MATĚJKA, a.s., v dubnu 2018
za těchto podmínek:
1/ budou dodrženy podmínky pro užívání veřejného prostranství stanovené v usnesení rady
města č. 2.1.11 ze 74. schůze konané dne 9.11.2009 a doplněné usnesením č. R/68/29/2012
ze dne 26.11.2012,
2/ vedení pod komunikacemi bude provedeno protlakem a nebude nijak poškozen povrch
komunikací,
3/ vedení v chodníku v ulici Školní bude realizováno za předpokladu, že výstavbou nedojde k
porušení záručních podmínek na povrch chodníku zhotovený v roce 2016 (stavebník
prokazatelně projedná výstavbu se společností Ekostavby Louny, s.r.o., a písemný doklad o
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tom předloží městu nejpozději před zahájením stavby)
4/ nebude omezena funkce veřejného osvětlení
5/výkopy zeminy budou zasypány ornicí a bude provedeno znovu osetí travního semene
6/ realizace bude provedena v době školních prázdnin
II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 4.5.2018

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
2.6

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.č. 5127 a
5128 v Topolské ulici (žadatelka V. H.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Z pozemku žadatelky, který je situován podélně u Topolské ulice, byla
odstraněna stavba rekreační chaty. Funkční plocha, ve které pozemek leží, je BR-1/Z.
Navrhovaná stavba domu má dvě podlaží – polosuterén (technické místnosti) a zvýšené
nadzemní podlaží (obytné místnosti) v úrovni ulice. V domě bude jedna bytová jednotka.
Půdorysné rozměry domu jsou 17,15 x 7,125 m, zastavěnost domem je 20%, podíl zeleně
60%. Na kratší straně domu do zahrady je navržena krytá terasa. Vjezd na pozemek je
koncipován z Jetelové ulice, za vjezdem a před suterénem budou zpevněné plochy.
Oplocení je navrženo demontovatelné.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=357
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí se záměrem novostavby rodinného domu.

Usnesení č. R/121/6/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
se stavbou rodinného domu na pozemcích parc.č. 5127 a 5128 v Topolské ulici podle
předložené dokumentace zpracované Ing. arch. Bedřichem Kostorkem, IČ 73345172,
Jilemnického 454/4, Praha 6, v lednu 2018
2.
s uzavřením smlouvy (CES 186/2018) o poskytnutí příspěvku 40.000,- Kč na veřejnou
technickou infrastrukturu vzhledem k tomu, že stavbou vznikne jedna nová bytová
jednotka

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatelku o přijatém usnesení
Termín: 4.5.2018

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.7

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.č. 5542 a
5543 v Kubánské ulici (žadatel P. Z.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V Kubánské ulici v oblasti BR-1/Z se plánuje výstavba nového rodinného
domu na místě stávající chaty a garáže, které budou odstraněny. Nový dům bude
dvoupodlažní, s rovnou střechou (výška 6,95 m), o jedné bytové jednotce. V přízemí bude
garáž, zimní zahrada a technické místnosti domu, obytné místnosti jsou situovány do patra.
U západní strany bude zastřešený vstup do domu s balkónem ve 2.NP. Zastavěnost
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pozemku i plocha zeleně na něm splňuje parametry ÚP. Oplocení je navrženo v souladu
s požadavkem územního plánu jako rozebíratelné. K domu bude nutno v Kubánské ulici
vybudovat přípojky vody a kanalizace, vytápění domu je navrženo tepelným čerpadlem typu
vzduch – voda.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=358
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s návrhem rodinného domu pod podmínkou,
že také dešťové vody ze zpevněné plochy před garáží budou vsakovány na pozemku
stavebníka.
Usnesení č. R/121/7/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s odstraněním stavby garáže na pozemku parc.č. 5542 a chaty č.e. 1470
2.
s novostavbou rodinného domu na pozemcích parc.č. 5542 a 5543 v Kubánské ulici
podle předložené dokumentace zpracované Ing. arch. Bedřichem Kostorkem, IČ
73345172, Jilemnického 454/4, Praha 6, v lednu 2018
3.
s vybudováním vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc.č. 5543 za
předpokladu dodržení podmínek pro užívání veřejného prostranství stanovených v
usnesení rady města č. 2.1.11 ze 74. schůze konané dne 9.11.2009 a doplněných
usnesením č. R/68/29/2012 ze dne 26.11.2012
4.
s dopravním napojením pozemku parc.č. 5543 na komunikaci v Kubánské ulici
5.
s uzavřením smlouvy (CES 187/2018) o poskytnutí příspěvku 40.000,- Kč na veřejnou
technickou infrastrukturu vzhledem k tomu, že vznikne nová bytová jednotka

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 4.5.2018

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.8

Žádost o vyjádření města ke stavbě fitness, skladu a garáže na pozemku parc.č. 4101/17
ve Smetanově ulici (majitelé manželé R.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V plánované vedlejší stavbě těsně přiléhající k domu č.p. xxx bude
umístěna dvougaráž, sklad, fitness a sociální zařízení. Výška stavby je 4,469 m, zastavěnost
pozemku stavbami 21,4 %.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=359
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s navrhovanou stavbou.

Usnesení č. R/121/8/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se stavbou fitness, skladu a garáže na pozemku parc.č. 4101/17 ve Smetanově ulici podle
předložené dokumentace zpracované společností VYŠEHRAD atelier, s.r.o., IČ 29146429,
Zelený pruh 111, Praha 4, v červenci 2017

II.

ukládá
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1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 4.5.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.9

Žádost o vyjádření města ke stavbě kanalizační přípojky k rodinnému domu č.p. 1478 v
ulici Marie Fischerové-Kvěchové (žadatel O. Š.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V lednu t.r. dala rada města souhlasné vyjádření k záměru vybudovat
v ulici Marie Fischerové-Kvěchové vodovodní, kanalizační a plynovodní řad. Vzhledem
k tomu, že majitelé okolních pozemků a pozemku pod komunikací nedospěli k dohodě jejich
realizaci, žádají majitelé domu č.p. xxx o vyjádření pouze ke kanalizační přípojce k domu.
Přípojka bude dlouhá cca 40 m. Navrhujeme požadovat použití potrubí dimenze DN 250, aby
v případě potřeby v budoucnosti bylo možno přípojku rekolaudovat na řad.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=361
Vyjádření komise: Stavební komise požaduje použít pro provedení přípojky potrubí větší
dimenze.

Usnesení č. R/121/9/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se stavbou kanalizační přípojky k domu č.p. xxx v ulici Marie Fischerové-Kvěchové pod
podmínkou, že bude použito potrubí o průměru DN 250

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 4.5.2018

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.10 Žádost o vyjádření města ke stavbě vodovodního a kanalizačního řadu v ulici V Olšinách
a v Zátoce radosti (žadatel osada Zátoka radosti)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Majitelé chat v osadě Zátoka radosti společně usilují o výstavbu
vodovodního a kanalizačního řadu v části osady. Řady by byly napojeny ke stávajícím u
propustku u Trnkové ulice. Kanalizace musí být tlaková, podzemní přečerpávací stanice je
navržena na pozemku města parc.č. 3935/20 vedle komunikace.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=362
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí se stavbou řadů.
Usnesení č. R/121/10/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se stavbou vodovodního a kanalizačního řadu v ulici V Olšinách a v Zátoce radosti podle
situace zpracované Ing. Alešem Voženílkem v prosinci 2017 za těchto podmínek.
1/ stavebník uzavře s městem plánovací smlouvu o podmínkách vybudování vodovodního a
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kanalizačního řadu,
2/ po kolaudaci řadů uzavře stavebník s městem darovací smlouvu, jejímž předmětem bude
bezúplatný převod vybudovaných řadů do majetku města
II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 4.5.2018

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.11 Žádost o vrácení částky 40.000,- Kč
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Paní K. F. plánovala výstavbu rodinného domu na svých pozemcích
parc.č. 2800 a 2801 ve Slunečné ulici. Na základě předložené projektové dokumentace dalo
město svůj souhlas se stavbou domu (R/105/10/2017) a současně souhlas s uzavřením
plánovací smlouvy o poskytnutí příspěvku na veřejnou technickou infrastrukturu. Smlouva
(CES 488/2017) byla uzavřena dne 27.9.2017 a příspěvek byl 2.10.2017 zaplacen. V únoru
letošního roku svým podáním stavebnímu úřadu vzala paní F. svou žádost o vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu rodinného domu zpět a stavební úřad
řízení zastavil. V souladu s čl. V plánovací smlouvy žádá paní F. o vrácení příspěvku
40.000,-- Kč.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

40.000,- Kč
ZRR v příloze
§ 2321, pol. 5909

Usnesení č. R/121/11/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vrácením příspěvku 40.000,- Kč na veřejnou technickou infrastrukturu, který žadatelka
uhradila na základě smlouvy v souvislosti s plánovanou stavbou rodinného domu na
pozemcích parc.č. 2800 a 2801 ve Slunečné ulici vzhledem k tomu, že na základě její žádosti
bylo zastaveno územní a stavební řízení

II.

schvaluje
změnu rozpisu rozpočtu č. 18 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit realizaci usnesení podle bodu I
Termín: 4.5.2018
2. Finančnímu odboru
1. realizovat ZRR č. 18
Termín: 4.5.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.12 Smlouva č. 189/2018 o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6020578, ul.
Waldhauserova
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Společnost Elektromontáže, s.r.o., IČ: 25741101, sídlem: Lety u
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Dobřichovic, Polní 450, PSČ: 252 29 požádala o uzavření Smlouvy vedené jako č. 189/2018
o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6020578/1 mezi společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČ:24729035 (oprávněný) a městem Černošice (povinný). Kabelové vedení kNN
zasahuje 3,6 m do pozemku parc. č. 277 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města
Černošice v ulici Waldhauserova. Finanční náhrada za zřízení věcného břemene je
stanovena na cenu ve výši 500,- Kč bez DPH.
Použitý schválený vzor smlouvy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., který nelze měnit.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=363
Usnesení č. R/121/12/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
smlouvu č. 189/2018 o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-6020578 se
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02 pro umístění kabelového vedení kNN na pozemku parc. č. 277 v obci a k.ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice v ulici Waldhauserova za jednorázovou úhradu ve
výši 500,-Kč bez DPH dle přílohy tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 3.5.2018

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.13 Smlouva č. 190/2018 o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6019616,
Komenského ulice
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. 190/2018
o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6019616/1 mezi společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČ:24729035 (oprávněný) a městem Černošice (povinný). Kabelové vedení kNN a dem.
NN zasahuje 6 m do pozemků parc. č. 367/1 a parc.č. 381/8 oba v obci a k.ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice v Komenského ulici. Finanční náhrada za zřízení věcného
břemene je stanovena na cenu ve výši 3.600,- Kč bez DPH.
Použitý schválený vzor smlouvy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., který nelze měnit.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=364
Usnesení č. R/121/13/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
smlouvu č.190/2018 o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-6019616 se
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02 pro umístění kabelového vedení kNN a dem. NN na pozemcích parc. č. 367/1 a
parc.č. 381/8 oba v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v Komenského ulici
za jednorázovou úhradu ve výši 3.600,-Kč bez DPH dle přílohy tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
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1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 3.5.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.14 Smlouva č. 191/2018 o postoupení smlouvy
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. Vítem Šimkem.
Vzhledem k plánovaným investicím požádal pan Šimek 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
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.
Záměr byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách městského úřadu a dne
19.4.2018 v 11:00 hod uplynula lhůta pro podání nabídek. Během této lhůty obdrželo město
jednu nabídku od pana Šimka a pana Mališe čímž potvrdili svůj původně projevený zájem.
Radě města je předkládána ke schválení smlouva o postoupení smlouvy č. 191/2018, kterou
postupitel (pan Šimek) postupuje postupníkovi (Rekrea PRAHA s.r.o.) veškerá práva a
povinnosti vyplývající z právního poměru mezi postoupenou stranou a postupitelem, který byl
založen Pachtovní smlouvou a smlouvou o správě městské pláže, přičemž postupník
veškerá práva a povinnosti z něho vyplývající přejímá. Postupník dnem účinnosti této
smlouvy vstupuje do právního postavení postupitele.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=346

Usnesení č. R/121/14/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
doručenou přihlášku ke zveřejněnému záměru na změnu správce městské pláže a
záměru změny pachtýře a prodloužení doby trvání pachtu od pana Šimka a pana Mališe
dle přílohy č.1 tohoto usnesení

II.

schvaluje
smlouvu o postoupení smlouvy č. 191/2018 mezi městem Černošice, MgA. Vítem
Šimkem, IČO: 71672966, sídlem: Praha 4 - Nusle, 5. května 1142/10, PSČ: 140 00 a
společností Rekrea PRAHA s.r.o., IČO: 06598358, sídlem: Černošice, Dr. Janského 607,
PSČ: 252 28 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem II
Termín: 30.4.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.15 Smlouva č. 192/2018 o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti PID č. P4 (přívoz
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přes řeku Berounku)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Radě města je předkládán ke schválení návrh smlouvy o zajištění
provozu přívozu PID č. P4 přes řeku Berounku v říčním km (ŘKM) 9,92 na období 1. 6. 30. 9. 2018 mezi městem Černošice a Hlavním městem Prahou zastoupenou organizací
ROPID p.o. za částku 20.000,-Kč/rok.
Středočeský kraj má připravený tisk do rady „Podpora provozu středočeských přívozů
v roce 2018 a systémový postup integrace přívozů v letech 2019 a 2020“, ve kterém je
zahrnuta výše uvedená částka, která by měla být poskytnuta městu Černošice jako
podpora na provoz a rozvoj přívozu v r. 2018 a zaslána na účet města ihned po jeho
schválení.
Cílem této veřejné služby v přepravě cestujících je rozšíření možností cestování pro
obyvatele a návštěvníky města Černošice.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

20.000,- Kč
Ne
§ 0000, pol. 0000, případně ORG

Usnesení č. R/121/15/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
možné poskytnutí veřejné podpory na provoz a rozvoj středočeských přívozů v r. 2018 pro
obec Černošice ve výši 20.000,-Kč od Středočeského kraje

II.

schvaluje
smlouvu č. 192/2018 o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti PID č. P4 mezi městem
Černošice a Hlavním městem Prahou zastoupenou organizací ROPID p.o., IČO: 60437359,
sídlem: Praha 1, Rytířská 10, PSČ: 110 00 dle přílohy usnesení č. 1

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. ralizovat usnesení pod bodem II
Termín: 10.5.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.

Z odborů - finanční odbor

3.1

Základní škola Černošice, příspěvková organizace, IČ: 61385158 - schválení účetní
závěrky za rok 2017
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Novelou zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., byla obcím od r. 2013 uložena povinnost
schvalovat účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací.
Podle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, která je jedním z prováděcích předpisů k zákonu o
účetnictví, je účetní závěrka zřízených příspěvkových organizací schvalována radou
města, která dle zákona vykonává funkci zřizovatele.
Cílem schvalování je přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý
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obraz předmětu účetnictví, obraz finanční pozice a finanční výkonnosti. Dále, že byly ve
všech významných ohledech dodrženy požadavky na vedení účetnictví, všechny
předepsané účetní metody, pravidla pro sestavení účetní závěrky atd. Věrný a poctivý
obraz by měl být dokázán úplností účetnictví, průkazností účetnictví, vyhodnocením
předvídatelných rizik a ztrát a finanční situací účetní jednotky.
Pokud rada města nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu
posuzovaných skutečností věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky, schválí tuto účetní závěrku a naopak. Schvalující orgán nemůže schválit
pouze část účetní závěrky. Žádost o schválení účetní závěrky, vlastní účetní závěrka a
inventarizační zpráva jsou přílohou usnesení. Další podklady, které vyhláška přímo
zmiňuje, organizace nemá, a proto nepředkládá. Je v pravomoci zřizovatele vyžádat si
další podrobnější podklady, pokud posoudí, že je ke schválení potřebuje.
V základní škole proběhla v listopadu 2017 veřejnosprávní kontrola, která nezjistila žádné
skutečnosti, kvůli kterým by účetní závěrka nemohla být schválena. Protokol z této kontroly
je přílohou důvodové zprávy.
V případě, že rada účetní závěrku neschválí, musí v následném zápise uvést popis
skutečností, pro které nebyla účetní závěrka schválena, odůvodnění tohoto neschválení s
důrazem na skutečnosti vyjmenované v § 16 vyhlášky (týká se přípravy a předložení
podkladů ke schválení) a lhůtu k odstranění zjištěných vad.
Účetní závěrka by měla být (podle návrhu vyhlášky) schválena do 6 měsíců ode dne, ke
kterému se sestavuje (31. 12. 2017), tj. do 30. 6. 2018.
Usnesení č. R/121/16/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
účetní závěrku Základní školy Černošice, příspěvkové organizace, IČ: 61385158 k 31. 12.
2017 podle přílohy 1-2 k tomuto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.2

Mateřská škola Černošice, Topolská 518, příspěvková organizace, IČ: 75008173 schválení účetní závěrky za rok 2017
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Novelou zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., byla obcím od r. 2013 uložena povinnost
schvalovat účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací.
Podle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, která je jedním z prováděcích předpisů k zákonu o
účetnictví, je účetní závěrka zřízených příspěvkových organizací schvalována radou
města, která dle zákona vykonává funkci zřizovatele.
Cílem schvalování je přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví, obraz finanční pozice a finanční výkonnosti. Dále, že byly ve
všech významných ohledech dodrženy požadavky na vedení účetnictví, všechny
předepsané účetní metody, pravidla pro sestavení účetní závěrky atd. Věrný a poctivý
obraz by měl být dokázán úplností účetnictví, průkazností účetnictví, vyhodnocením
předvídatelných rizik a ztrát a finanční situací účetní jednotky.
Pokud rada nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu posuzovaných
skutečností věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,
schválí tuto účetní závěrku a naopak. Schvalující orgán nemůže schválit pouze část účetní
závěrky. Žádost o schválení účetní závěrky, vlastní účetní závěrka a inventarizační zpráva
jsou přílohou usnesení. Další podklady, které vyhláška přímo zmiňuje, organizace nemá, a
proto nepředkládá. Je v pravomoci zřizovatele vyžádat si další podrobnější podklady,
pokud posoudí, že je ke schválení potřebuje.
V mateřské škole Topolská proběhla v listopadu 2017 veřejnosprávní kontrola, která
nezjistila žádné skutečnosti, kvůli kterým by účetní závěrka nemohla být schválena.
Protokol z této kontroly je přílohou důvodové zprávy.
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V případě, že rada účetní závěrku neschválí, musí v následném zápise uvést popis
skutečností, pro které nebyla účetní závěrka schválena, odůvodnění tohoto neschválení s
důrazem na skutečnosti vyjmenované v § 16 vyhlášky (týká se přípravy a předložení
podkladů ke schválení) a lhůtu k odstranění zjištěných vad.
Účetní závěrka by měla být (podle návrhu vyhlášky) schválena do 6 měsíců ode dne, ke
kterému se sestavuje (31. 12. 2017), tj. do 30. 6. 2018.
Usnesení č. R/121/17/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
účetní závěrku Mateřské školy Černošice, Topolská 518, příspěvkové organizace,
75008173 k 31. 12. 2017 podle přílohy č. 1-2 k tomuto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

IČ:

Mateřská škola Barevný ostrov, příspěvková organizace - rozdělení hospodářského
výsledku 2017
ODLOŽEN
3.3

3.4

Rozpočtové opatření č. 14
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva: Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č. 14 obsahující
následující změny:
Změna č. 28 – OSVZ – pěstounská péče – přijetí neinvestiční dotace na výkon pěstounské
péče podle rozhodnutí Úřadu práce č. j. 67482/18/PB (v příloze této důvodové zprávy) –
80.000,- Kč.
Změna č. 29 – vratka přeplatku z uhrazené pokuty z roku 2017 ze všeobecné rezervy –
391,69,- Kč.
Změna č. 30 - OŠKRC – vyúčtování plateb za služby a energie společných prostor sálu
v kulturním centru Vráž za roky 2016 a 2017 – 27.231,- Kč.
Změna č. 31 – Hasiči - zapojení úhrady nákladů za zásahy SDH při dopravních nehodách od
kanceláře pojistitelů na nákup ochranných pomůcek – 11. 200,- Kč.
Změna č. 32 – doplatek náhrady nákladů pro odborné lesní hospodáře – převod z KUSK pro
Lesy ČR za 3. čtvrtletí 2017
Výše uvedené změny zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 91.200,- Kč, saldo rozpočtu se
nemění.

Usnesení č. R/121/18/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
rozpočtové opatření č. 14 dle přílohy č. 1

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 14 do rozpočtu 2018
Termín: 4.5.2018

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Mateřská škola Barevný ostrov, příspěvková organizace, IČ: 72550929 - schválení účetní
závěrky za rok 2017
ODLOŽEN
3.5

Strana 15/33

3.6

Základní umělecká škola Černošice, příspěvková organizace, IČ: 75008165 - schválení
účetní závěrky za rok 2017
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Novelou zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., byla obcím od r. 2013 uložena povinnost
schvalovat účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací.
Podle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, která je jedním z prováděcích předpisů k zákonu o účetnictví,
je účetní závěrka zřízených příspěvkových organizací schvalována radou města, která dle
zákona vykonává funkci zřizovatele.
Cílem schvalování je přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví, obraz finanční pozice a finanční výkonnosti. Dále, že byly ve
všech významných ohledech dodrženy požadavky na vedení účetnictví, všechny předepsané
účetní metody, pravidla pro sestavení účetní závěrky atd. Věrný a poctivý obraz by měl být
dokázán úplností účetnictví, průkazností účetnictví, vyhodnocením předvídatelných rizik a
ztrát a finanční situací účetní jednotky.
Pokud rada nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu posuzovaných
skutečností věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,
schválí tuto účetní závěrku a naopak. Schvalující orgán nemůže schválit pouze část účetní
závěrky. Žádost o schválení účetní závěrky, vlastní účetní závěrka a inventarizační zpráva
jsou přílohou usnesení. Další podklady, které vyhláška přímo zmiňuje, organizace nemá, a
proto nepředkládá. Je v pravomoci zřizovatele vyžádat si další podrobnější podklady, pokud
posoudí, že je ke schválení potřebuje.
V základní umělecké škole proběhla v listopadu 2017 veřejnosprávní kontrola, která nezjistila
žádné skutečnosti, kvůli kterým by účetní závěrka nemohla být schválena. Protokol z této
kontroly je přílohou důvodové zprávy.
V případě, že rada účetní závěrku neschválí, musí v následném zápise uvést popis
skutečností, pro které nebyla účetní závěrka schválena, odůvodnění tohoto neschválení s
důrazem na skutečnosti vyjmenované v § 16 vyhlášky (týká se přípravy a předložení
podkladů ke schválení) a lhůtu k odstranění zjištěných vad.
Účetní závěrka by měla být (podle návrhu vyhlášky) schválena do 6 měsíců ode dne, ke
kterému se sestavuje (31. 12. 2017), tj. do 30. 6. 2018.
V žádosti školy je i žádost o schválení hospodářského výsledku. Vzhledem k povaze obou
žádostí a nutností doplnit podklady pro schválení účetní závěrky byla žádost rozdělena na
dvě části předkládané samostatně. Žádost o rozdělení hospodářského výsledku byla
schválena na jednání rady města dne 12. 3. 2018.

Usnesení č. R/121/19/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
účetní závěrku Základní umělecké školy Černošice, příspěvkové organizace, IČ: 75008165
k 31. 12. 2017 podle přílohy č. 1-2 k tomuto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.7

Mateřská škola Černošice, Karlická 1170, okres Praha-západ, IĆ 75008190 - schválení
účetní závěrky za rok 2017
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Novelou zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., byla obcím od r. 2013 uložena povinnost
schvalovat účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací.
Podle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, která je jedním z prováděcích předpisů k zákonu o účetnictví,
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je účetní závěrka zřízených příspěvkových organizací schvalována radou města, která dle
zákona vykonává funkci zřizovatele.
Cílem schvalování je přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví, obraz finanční pozice a finanční výkonnosti. Dále, že byly ve
všech významných ohledech dodrženy požadavky na vedení účetnictví, všechny předepsané
účetní metody, pravidla pro sestavení účetní závěrky atd. Věrný a poctivý obraz by měl být
dokázán úplností účetnictví, průkazností účetnictví, vyhodnocením předvídatelných rizik a
ztrát a finanční situací účetní jednotky.
Pokud rada nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu posuzovaných
skutečností věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,
schválí tuto účetní závěrku a naopak. Schvalující orgán nemůže schválit pouze část účetní
závěrky. Žádost o schválení účetní závěrky, vlastní účetní závěrka a inventarizační zpráva
jsou přílohou usnesení. Další podklady, které vyhláška přímo zmiňuje, organizace nemá, a
proto nepředkládá. Je v pravomoci zřizovatele vyžádat si další podrobnější podklady, pokud
posoudí, že je ke schválení potřebuje.
V mateřské škole Karlická proběhla v listopadu 2017 veřejnosprávní kontrola, která nezjistila
žádné skutečnosti, kvůli kterým by účetní závěrka nemohla být schválena. Protokol z této
kontroly je přílohou důvodové zprávy.
V případě, že rada účetní závěrku neschválí, musí v následném zápise uvést popis
skutečností, pro které nebyla účetní závěrka schválena, odůvodnění tohoto neschválení s
důrazem na skutečnosti vyjmenované v § 16 vyhlášky (týká se přípravy a předložení
podkladů ke schválení) a lhůtu k odstranění zjištěných vad.
Účetní závěrka by měla být (podle návrhu vyhlášky) schválena do 6 měsíců ode dne, ke
kterému se sestavuje (31. 12. 2017), tj. do 30. 6. 2018.

Usnesení č. R/121/20/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
účetní závěrku Mateřské školy Černošice, Karlická 1170, okres Praha-západ, IĆ
75008190 k 31. 12. 2017 podle přílohy č. 1-2 k tomuto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

4.1

Uzavření MŠ Barevný ostrov ve dnech 30. 4., 4. a 7. 5. 2018
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Žádost zaslaná na odbor ŠKCR dne 18. 4. 2018 je přílohou
usnesení.

Usnesení č. R/121/21/2018
Rada města Černošice
bere se souhlasem na vědomí
žádost paní Andrey Červenkové, ředitelky MŠ Barevný ostrov, p.o. o uzavření školky ve
dnech 30. 4. a 7. 5. 2018 z důvodu nízké návštěvnosti a dne 4. 5. 2018 z důvodu
přerušení dodávky elektřiny
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

4.2

Uzavření Café Vera v době letních prázdnin 2018 a dodatek k nájemní smlouvě
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
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Důvodová zpráva: Vzhledem k probíhající stavbě v okolí Café Vera bylo
s pronajímatelkou těchto prostor, MgA. Monikou Barcziovou dohodnuto, že kavárna bude
v době letních prázdnin uzavřena. Oproti původně stanoveným podmínkám není možné
zajistit posezení na zahrádce, přístup do kavárny je celkově omezen a okolí je velmi
prašné.
Do přílohy této DZ je přiložena i původní nájemní smlouva – pro přehled nastavení
platebních podmínek. Dodatek k této smlouvě stanoví, že v měsících červenci a srpnu
2018 bude nájemné 0 Kč, zálohy budou placeny i nadále.
Usnesení č. R/121/22/2018
Rada města Černošice
I.

bere se souhlasem na vědomí
uzavření Café Vera v době letních prázdnin z důvodu nevhodných podmínek pro provoz
kavárny v okolí stavebních úprav u školy

II.

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání č. 463/2017 ze dne 12. 9.
2017, jehož předmětem je změna platebních podmínek za období od července do září 2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.

Z odborů - úsek právní

5.1

Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
Předkladatel: Právní odbor
Důvodová zpráva: Odbor právní předkládá Radě města Černošice ke schválení smlouvu
o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů. Na základě smlouvy budou
městu poskytovány příslušným pověřencem služby v oblasti ochrany osobních údajů,
zejména poradenství, poskytování informací, spolupráce s ÚOOŮ apod.
Povinnost ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů vyplývá městu z nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) Č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
Služby pověřence byly sjednány na základě objednávky od Sdružení místních samospráv
v ČR.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 24. 5. 2019 s automatickou prolongací o
jeden rok.
Odměna za poskytování služeb pověřence je stanovena ve výši 600,- Kč/měsíc bez DPH.
Odměna bude vyplácena z kapitoly OVM, podkapitoly paní tajemnice.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

7.200,- Kč bez DPH/rok
Ano
§ 6171

Usnesení č. R/121/23/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů (CES č. 184/2018)
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mezi městem Černošice, IČ: 00241121, sídlem Černošice, Riegrova 1209, PSČ: 252 28 a
společností SMS-služby s.r.o., IČ: 06784771, sídlem V Rovinách 40, 140 00 Praha 4, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení .
ukládá
1. Právní odbor
1. zajistit podpis smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
(CES č. 184/2018) dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 10.5.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

6.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

6.1

Veřejná zakázka malého rozsahu "Doplnění nábytku pro odbor přestupků"
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva: V souvislosti s nutným rozšířením odboru přestupků v budově na
pracovišti Podskalská 19, Praha 2. Byl vznesen požadavek na zakoupení nového
nábytku do dvou kanceláří (004 a 012). Vzhledem k souhrnné hodnotě požadovaného
nábytku (podrobný seznam je přílohou zadávací dokumentace) dle průzkumu trhu a
předchozích zkušeností, se jeví jako nejvhodnější způsob nákupu nábytku vyhlášení
veřejné zakázky.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

cca 100.000,- bez DPH
ano
§ 6171, pol. 5137, případně ORG

Usnesení č. R/121/24/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem "Doplnění nábytku pro odbor
přestupků"
2.
výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Doplnění nábytku pro odbor
přestupků" dle příloh 1-4 tohoto usnesení

II.

jmenuje
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení Bc. Josef Sedláček,
Ing. Stanislav Zuzánek, Ondřej Gerstendörfer, náhradníci Bc. Jana Novotná, Jana
Gulyásová, Danko Kaplan, Mgr. Magdalena Košťáková

III. ukládá
1. Mgr. Magdaleně Košťákové, Právní odbor
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 04.05.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
7.

Z odborů - odbor informatiky

7.1

Smlouva č. 169/2018 o užití Ortofota České republiky
Předkladatel: Odbor informatiky
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Důvodová zpráva: Město Černošice má nárok na využití podkladových dat © ČÚZK, Otofota
České republiky, v rozsahu celého správního obvodu. Smlouvou (viz příloha důvodové
zprávy č. 1) se stanoví podmínky užití dat.
Smlouva nemá vliv na rozpočet města.
Smlouva se uzavírá na 3 roky od podpisu smlouvy.
Doplněk ze dne 23.4.2018 (odbor právní): Dnes byla do TEDu vložena nová verze smlouvy.
Oproti verzi předložené dne 20.4.2018 byla jen lehce poupravena (výslovné uvedení, že je
smlouva bezúplatná, sjednání možnosti výpovědi smlouvy, uvedení standardních doložek na
konec smlouvy).
Finanční nároky

0.000.000,- Kč bez DPH, 0.000.000,- s DPH

Usnesení č. R/121/25/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uzavřením smlouvy č. 169/2018 o bezplatném využití Ortofota České republiky
(podkladových dat © ČÚZK) se společností GEPRO spol. s r.o., IČ: 44851529, sídlem
Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru informatiky
1. realizovat usnesení pod bodem I, zejména zajistit podpisy smlouvy
Termín: 18.4.2018

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

Z odborů - odbor vedení města

8.1

Žádost o záštitu města nad pořádáním 4. ročníku závodu Černošický běh dne 22. 9. 2017
Předkladatel: Ing. Tomáš Kratochvíl, radní
Důvodová zpráva: Organizátoři „Černošického běhu“ (závod určený zejména pro
černošické občany – děti, mládež a dospělé), který se bude konat v sobotu 22. září 2018,
žádají město o součinnost při organizaci závodu – využití pozemků města, bezplatnou
inzerci v Informačních listech, informování pomocí sms, součinnost s Městskou policií a
technickými službami a zapůjčení stanů, pivních setů, zvukové aparatury a mikrofonu,
výstavních panelů, el. rozvaděče a stolů. Žádost o záštitu nad pořádáním běžeckého
závodu je přílohou důvodové zprávy.

Usnesení č. R/121/26/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s převzetím záštity nad akcí „Černošický běh", který se bude konat 22 9. 2018 v
Černošicích pro všechny věkové kategorie a s využitím hřiště v Husově ul

II.

ukládá
1. Odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. zajistit inzerci v Informačních listech, informování občanů pomocí SMS a zapůjčení
vybavení k organizaci závodu
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Termín: 16.9.2017
2. Odboru technických služeb
1. posekat pozemek mezi hřištěm a Husovou ulicí
Termín: 16.9.2017
3. Městské policii
1. zajistit součinnost při organizaci závodu (na křížení tras závodu s ulicemi Husova, K
Dubu a Černošická - Vonoklasy)
Termín: 16.9.2017
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
8.2

Výběr dodavatele zásahových ochranných pomůcek a příslušenství
Předkladatel: Odbor vedení města,úsek krizového řízení a kontroly
Důvodová zpráva:
SDH města Černošice žádá tímto radu města o výběr dodavatele zásahových ochranných
pomůcek a příslušenství. Jedná se o dovybavení nových hasičů, kteří k naší jednotce
nastoupili za posledního půl roku. Nákup byl plánován.
Byly obeslány celkem 4 firmy, které s požadovaným zbožím obchodují. Odpověděli nám 3
firmy, jejichž nabídky jsou radě předkládány.
Přehled podaných nabídek:
pořadí společnost se sídlem

Cena nabídky vč. DPH

1

Pavliš a Hartmann s.r.o., V Telčicích, Chvaletice

149 806,47 Kč

2

REO AMOS s r.o., Liberec

nezúčastnili se

3

PROBO-NB s.r.o., Rumunských hrdinů 819, Nový Bor

129 927,- Kč

4

JETEX, Vladislav Ježek, Hovorčovická 15, Praha 8

132 648,- Kč

Rozhodujícím kritériem pro výběr dodavatele byla cena. Nejnižší cenu nabídla firma PROBONB s.r.o., Rumunských hrdinů 819, Nový Bor.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

129.927,- s DPH
ano
§ 5512, pol. 5132

Usnesení č. R/121/27/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
nákup zásahových ochranných pomůcek a příslušenství od firmy PROBO-NB s.r.o.,
Rumunských hrdinů 819, Nový Bor za celkovou cenu 129.927 Kč včetně DPH a
dopravy
2.
změnu rozpisu rozpočtu č. 16 dle přílohy tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. změnu rozpisu rozpočtu č. 16 do rozpočtu
Termín: 30.4.2018
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přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.3

Žádost o souhlas s akcí a užíváním místních komunikací při pořádání závodu horských
kol Bike Prague, konaného 19. května 2018
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
Důvodová zpráva: Spolek Neumětel požádal město Černošice jménem marketingového
partnera závodu RAUL s.r.o. o souhlas s pořádáním akce Bike Prague (cyklistický závod) z
důvodu, že cyklistická trasa závodu povede přes katastrální území města Černošice.

Usnesení č. R/121/28/2018
Rada města Černošice
souhlasí
s konáním závodu Bike Praque dne 19.5.2018 za podmínky, že bude vydáno souhlasné
stanovisko Policie ČR - DI, Praha-venkov Západ, Zborovská 13, 150 00 Praha 5, kladné
vyjádření Odboru dopravy MěÚ Černošice Podskalská 19, Praha 2 a za podmínky zachování
pěšího provozu na lávce do Lipenců po celou dobu konání závodu.
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.4

Výběr dodavatele elektrického kalového čerpadla
Předkladatel: Odbor vedení města,úsek krizového řízení a kontroly
Důvodová zpráva:
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba): SDH města Černošice žádá tímto radu
města o výběr dodavatele elektrického kalového čerpadla. Nákup byl plánován od loňského
roku, kdy po přívalových deštích na konci července došlo k opětovnému poškození
stávajícího čerpadla Sigma. Původní čerpadlo je zastaralé konstrukce a ve výbavě jednotky
je více jak 25 let. Po každém delším čerpání ve sklepích (kde nemůžeme použít čerpadla se
spalovacím motorem), dochází při poklesu hladiny k přehřátí a poškození kotvy. Druhou
nevýhodou je 12cm výška vodní hladiny, která po nás v objektu zůstává, protože při této
hloubce Sigma ztratí sací výkon. Nové čerpadlo je konstruováno proti přehřátí a po čerpání
zůstává v objektu 8mm vody. V rozpočtu s touto investicí počítáme a je plánovaná.
Byly obeslány celkem 4 firmy, které s požadovaným zbožím obchodují. Nabídku poslala
jediná, protože ostatní nesplňují požadované parametry. Její nabídka je radě předkládána.
Přehled podaných nabídek:
pořadí společnost se sídlem

Cena nabídky vč. DPH

1

Pavliš a Hartmann s.r.o., V Telčicích, Chvaletice

neumí vyrobit

2

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, Jihlava 54 592,- Kč

3

PROBO-NB s.r.o., Rumunských hrdinů 819, Nový Bor neplní parametry

4

Stimax International, s.r.o., Emilie Dvořákové 546/7, neodpověděli
Teplice

Rozhodujícím kritériem pro výběr dodavatele byla cena a dodržení požadovaných parametrů.
Jedinou cenu nabídla firma Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, Jihlava.
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Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

54.592,- s DPH
ano
§ 5512, pol. 5137

Usnesení č. R/121/29/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
nákup elektrického kalového čerpadla od firmy Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek
42, Jihlava za celkovou cenu 54.592,- Kč včetně DPH a dopravy
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.5

Změna organizační struktury MěÚ Černošice k 1.5.2018
Předkladatel: Ing. Bohumila Budková, tajemnice MěÚ
Důvodová zpráva:
Radě města Černošic je v souladu s ustanoveními § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění předkládán návrh na úpravu organizačního řádu městského
úřadu, s účinností od 1.5.2018:
ODBOR:
POZICE:
+/SALDO:
Odbor občansko správních a
referent oddělení dopravně
-1
-1
dopravně správních činností
správních agend
Odbor přestupků
referent
+2
+2
Celkem
+1
Důvod návrhu:
Odbor přestupků
Navýšení počtu systemizovaných míst na zajištění agendy v souvislosti s nárůstem
přestupků
V průběhu měsíce února 2018 zahájila Policie ČR DI Praha-jih (dále jen „PČR“) měření
dodržování rychlosti vozidel v obci radary umístěnými ve vozidlech v tzv. systému
automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy (dále jen „ATP“).
Uvedený přístup PČR vyvolal problém v nedostatku pracovní kapacity k řešení
enormního nárůstu oznámení přestupků. Zajištění uvedené agendy vyžaduje zpracování
oznámení, zasláním výzvy k úhradě sankce za spáchání přestupku provozovateli vozidla
dle §125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb, v platném znění a následné kontrole zda byla
vyměřená sankce uhrazena. Jedná se o administrativní činnost, kde není taxativně
požadováno vzdělání dle přestupkového zákona.
Za prvé tři měsíce letošního roku se jedná o navýšení o 350 přestupků, což představuje
oproti stejnému období roku 2017 nárůst o 59%. Vybrané finance za udělené sankce
budou vyšší než náklady na plat nového pracovníka včetně odvodů i případného
vymáhání pohledávky. Další úsporu v rozpočtu může přinést i probíhající jednání o
přesunu jedné z pracovnic OOSČDSČ, kde naopak v loňském roce došlo k poklesu
vydaných dokladů.
Odbor přestupků x OOSČDSČ
Přesun systemizovaného místa z oddělení dopravně správních agend na odbor
přestupků.
Jedná se o zrušení pozice na OOSČDSČ a souběžně vznik nové pozice na odboru
přestupků, k zajištění agendy zádrží k optimalizaci a komplexnosti projednávání
přestupků na jednom pracovišti. Pracovnice, které se přesun týká má složenu
odpovídající ZOZ a souhlasí. Součástí její náplně práce bude i podávání zpráv
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pojišťovnám, které několikanásobně zvýšily žádosti o stavu přestupkového řízení a
zpracování výzvy k úhradě sankce za spáchání přestupku provozovateli vozidla (viz.
výše).
Ve vztahu k rozpočtu nedochází požadavkům na úpravu rozpočtu na pol. 511 – platy.
Usnesení č. R/121/30/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm.f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, o změně pravomocí v městském úřadě a s tím
související změnu organizační struktury Městského úřadu Černošice s účinností od
1.5.2018, tak jak je navrženo v důvodové zprávě
2.
v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm.o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, nový Organizační řád Městského úřadu Černošice s
účinností od 1.5.2018 dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení

II.

stanovuje
v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm.j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů s účinností od 1.5.2018 celkový počet zaměstnanců města
zařazených do městského úřadu na 248
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
9.

Dodatečně zařazené body programu

9.1 Odvolání Ředitelky ZUŠ Černošice, příspěvkové organizace
ODLOŽEN
9.2 Jmenování předsedy a členů konkurzní komise - ZUŠ Černošice
ODLOŽEN
9.3

Žádost o podporu města při pořádání závodu cyklistického závodu FUNRIDE dne
19.5.2018
Předkladatel: Ing. Tomáš Kratochvíl, radní
Důvodová zpráva: Organizátoři cyklistického závodu „FUNRIDE“, který se bude konat
v sobotu 19.5.2018, žádají město o součinnost při organizaci závodu – využití pozemků
města, rozeslání informačních sms, případně součinnost s Městskou policií a technickými
službami a zapůjčení party stanu. Žádost o podporu města při pořádání cyklistického
závodu je přílohou důvodové zprávy.

Usnesení č. R/121/31/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
a podporuje pořádání cyklistického závodu "FUNRIDE" dne 19.5.2018

II.

ukládá
1. Odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. zajistit zapůjčení vybavení k organizaci závodu, dle přílohy důvůdové zprávy
Termín: 19.5.2018
2. Odboru technických služeb
1. posekat pozemek mezi hřištěm a Husovou ulicí
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Termín: 19.5.2018
3. Městské policii
1. zajistit součinnost při organizaci závodu
Termín: 19.5.2018
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0

9.4

Audit účetnictví MŠ Barevný ostrov
Předkladatel: Ing. Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru
Důvodová zpráva :
V průběhu veřejnosprávní kontroly na MŠ Barevný ostrov uskutečněné pracovníky úřadu
v listopadu 2017 na místě byly zjištěny chyby v účetnictví, současně bylo ověřeno, že školka
opravdu hradila pouze náklady související s běžným provozem školky a v normálních
částkách odpovídajících přechozím letům, tj. bez neočekávaných vybočení, která by působila
podezřele. Jedná se zejména o náklady na energie, potraviny, pojištění, telekomunikace,
pomůcky a vybavení školky a podobně.
Účetnictví za rok 2017 nebylo (a v určité míře stále ještě není) úplně v pořádku. Nicméně
podstatné věci byly objeveny a opraveny. Některé opravy byly provedeny ještě do roku 2017,
některé jsou a ještě budou v roce 2018, což účetní předpisy umožňují a je to legální postup.
Dnes již bývalá účetní pí Konečná chyby přislíbila opravit, ale za prvé to trvalo velmi dlouho a
navíc ani nebylo opraveno všechno nebo bylo opraveno, ale i když dílčí nedostatky přetrvávaly. Vše podařilo do akceptovatelné míry opravit až ve chvíli, kdy MŠ na doporučení
získala novou účetní, která má zkušenosti s účetnictvím v základní škole v jiné obci a ví, jak
příspěvkové organizace mají účtovat.
Ve středu 18. 4. se ve školce uskutečnila schůzka při které se potvrdilo, že se jednalo
opravdu zejména o interní účetní záležitosti. Největší vliv na ztrátu mělo chybějící proúčtování
příspěvku zřizovatele na odpisy do výnosů. Dále byly nadhodnoceny odhady
nevyfakturovaných energií (nové odhady byly udělány přesně vy výši fakturované dodavateli,
protože faktury během ledna a února dorazily), čím se snížily náklady a tudíž i ztráta; naopak
byl proúčtován odhad vodného a stočného za rok 2017, protože město neudělalo odečty a
tudíž nefakturovalo. Také byly profinancovány opravy z fondu investic, u kterých to bylo
možné, což opět zvýšilo výnosy a snížilo ztrátu.
Současná účetní školky ověřila, že byly správně převzaty, resp. v konečných výkazech
správně opraveny počáteční stavy rozvahy, dále že ke konci roku 2017 stavy na bankovních
účtech souhlasí se stavy v účetnictví, totéž se týká i dodavatelů odběratelů a dohadných
položek. Tedy něco alespoň podobného inventarizaci účtů bylo v některých případech
provedeno.
Přesto doporučujeme radě města zadat provedení kontroly, kdy se případně další objevené
chyby, zejména dokončení inventarizace k 31. 12. 2017, opraví již v roce 2018, na což účetní
postupy i vyhláška o schvalování účetních závěrek myslí.
Chybou, která neovlivňuje účetnictví, ale s hospodařením školky úzce souvisí a je porušením
zákona o finanční kontrole, je, že po ukončení pracovního poměru hospodářky k 31. 8. 2018
do dne veřejnosprávní kontroly 23. 11. 2017 se paní ředitelka, která je za zákona tzv.
příkazcem operace, jmenovala i správcem rozpočtu. Sloučení těchto dvou funkcí ale zákon
vylučuje, protože je porušením tzv. principu čtyř očí, kdy jde o to, že každou schvalovanou
operaci, před jejím uskutečněním, musí schválit dva lidé. Vzhledem k tomu, že školka
nezadávala ani nehradila nic, co by zadávat a hradit neměla (jak je uvedeno výše, školka má
ve svém účetnictví očekávané výnosy a náklady), jedná se o spíše formální chybu a
neznalost zákona se strany paní ředitelky. Tato chyba je dle návrhu daňového poradce, se
kterým byla situace konzultována řešitelná tím, že se jmenuje dodatečně správce rozpočtu,
který operace z tohoto období dodatečně ověří. Může jím být současný správce rozpočtu
školky a musí to být zaměstnanec školky.
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Rozpočtové opatření bude do zápisu doplněno Ing. Ullrichovou a to z rezervy rady města ve
výši 50 tis. včetně DPH.
Usnesení č. R/121/1/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
provedení auditu účetní závěrky za rok 2017 mateřské školy Barevný ostrov Černošice
daňovým poradcem Ing. Pavlem Lampou, se sídlem Rumburk, Lužické náměstí 158/12 (číslo
v seznamu KDPČ R 564) IČ 41347366

ukládá
1. tajemnice MěÚ
1. ve spolupráci s finančním odborem objednání auditu dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 15.5.2018
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
II.

9.5

ZPRÁVA o kontrole plnění dohodnutých opatření OŠKCR - ze závěrečné zprávy o
inventarizaci 2017
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva :
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA - ROK 2017
Inventarizace majetku a závazků, jiných aktiv a jiných pasiv města Černošice probíhala podle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku
a závazků, Finančního řádu města, části šesté – Inventarizace majetku a závazků a
dokumentů a usnesení přijatých na základě těchto předpisů.
Vlastní inventarizace byla vyhlášena usnesením rady města ze dne 9. 10. 2017, kdy rada
města pod číslem usnesení R/107/18/2017 schválila předložený plán inventarizace a uložila
starostovi města jmenovat doplňující členy dílčích inventarizačních komisí.
Vypořádání zjištění z inventarizační zprávy za rok 2016
Všechna zjištění z inventarizace roku 2016 byla řádně vypořádána do data účetní závěrky
2016. Co se týká doporučení HIK, tak většina doporučení byla realizována, některá mají
trvalý charakter a jsou součástí doporučení i pro následující období.
1. zachovat změněný systém DIK pro fyzickou inventarizaci movitého majetku podle
jednotlivých budov – osvědčilo se, zvážíme možnost spojit OŠKCR s úřadem
Černošice.
2. doplnit finanční řád o povinnost označení majetku evidenčním štítkem v případě, že
majetek nakupuje přímo uživatel a nakoupený majetek označit lze – doplněno do části
5.4.2 Evidence nového majetku
3. zachovat systém první etapu inventarizace zrušit a veškerou inventarizaci dělat k 31.
12. – osvědčilo se, zachovat i nadále – nová radnice!
4. školení zachovat ve stávajícím rozsahu s důrazem na zodpovědnost jednotlivých
členů komisí za seznámení se s podklady, zvětšit podíl praktických ukázek - OK
5. zaměstnance pracující s moduly evidencí pohledávek (DDP) průběžně školit
v používání systému – zejména při zapracování nových uživatelů – trvalé doporučení
6. v průběhu roku zajistit důslednou evidenci přesunů a pohybu movitého majetku
(informace o majetku, který se přesouvá, musí být nejpozději do 5 pracovních dnů
předána OVV) – zodpovědnost vedoucích pracovníků dle interních předpisů – trvalý
úkol
7. po datu vyhlášení inventarizace nedělat žádné přesuny majetku a nepořizovat žádný
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majetek s výjimkou případů, které nesnesou odkladu (havárie, dary, odcizení apod.)
nebo by měly za následek nefunkčnost systému (pořízení SW) – zlepšení oproti roku
předchozímu, přesto se vyskytly jednotlivé případy, na tomto doporučení důrazně trvat
8. sesouhlasení majetkových evidencí s účetnictvím musí předcházet fyzickým
inventurám - OK
9. v případě organizačních změn důsledně převádět všechny evidované závazky
a pohledávky, změny dobře připravit – trvalé doporučení
10. faktury týkající se majetku, který podléhá evidenci, stejně jako doklady k nákupům za
hotové důsledně předávat k evidenci, resp. zajistit informování o těchto skutečnostech
a trvat na skenování všech dokladů při nákupech za hotové pro zlepšení kvality
evidence nově pořizovaného majetku – viz změna finančního řádu – OK, finanční řád
doplněn
Správnost provedené inventarizace za rok 2016 potvrdil i výrok přezkumného orgánu, který
neshledal v provedení inventarizace ani v hospodaření města žádné závady.
Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitřní směrnice k inventarizaci.
Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly
v souladu s vyhláškou a vnitřní směrnicí, resp. v podmínkách města finančním řádem, části
šesté. Metodika postupů při inventarizaci byla ve většině případů dodržena, při zjištěných
nedokonalostech byla komise na tuto skutečnost upozorněna.
Všechny fyzické i dokladové inventury byly provedeny k datu 31. 12. 2017. Termíny dle
harmonogramu inventur byly v zásadě dodrženy. Vlastní inventarizace se prodlužovala
dohledáváním rozdílových položek. V případě dokladových inventur byly termíny dle
harmonogramu dodrženy.
Termín pro provedení inventarizace dle zákona, tj. 2 měsíce po dni inventarizace, je pozdější,
než termín pro uzavření účetnictví města – 20. 2. 2018. Do data podání účetních výkazů se
podařilo proúčtovat všechny zjištěné inventarizační rozdíly.
Proškolení členů inventarizačních komisí
Všichni členové inventarizačních komisí byli informováni předsedou HIK o povinnosti
proškolení ve smyslu zákona. Proškolení proběhlo dne 5. 12. 2017 na obou pracovištích
městského úřadu. Účast na školení je doložena prezenční listinou. Veškerá dokumentace
ke školení byla neustále přístupná na intranetu města v části Inventarizace 2017. Součástí
školení byly zákonné požadavky, vnitřní směrnice (část finančního řádu – novela k 1. 5.
2017), zásady dodržení bezpečnosti, vzory dokumentů, praktická ukázka práce se čtečkou a
praktické ukázky správného postupu.
Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Částečným omezením v plynulosti inventarizace byly problémy s nákupem majetku
podléhajícího inventarizaci v závěru roku (OŠKCR v Černošicích a OISM - předávání
dokončených investičních akcí do evidence s prodlevou). Komisím byl umožněn
bezproblémový vstup do všech prostor s níže popsanými výjimkami.
Problémy se vyskytly u OŠKCR
 majetek se nenacházel na místech, kde je evidován, na místech, kde se údajně má
nacházet se také obvykle nenachází, k jeho dohledání je potřeba opakovaná návštěva
na více pracovištích
 v prostorách města se nachází neoznačený majetek, aniž je zřejmé, jestli se jedná o
majetek města, majetek spolků využívajících dané prostory, případně osobní majetek
vedoucího OŠKCR
 nově pořízený majetek v průběhu roku není označen inventárními štítky, ačkoli je
vedoucí OŠKCR obdržel po zaevidování majetku – označovala DIK
 není respektován vyhlášený termín zákazu nákupu majetku podle plánu inventarizace
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majetek předaný na reklamaci je předáván bez jakéhokoli dokumentu (reklamačního
protokolu)
nebyl umožněn vstup do všech prostor, bylo potřeba opakovaně místo navštívit.
požadavky na změny v evidenci majetku (přesuny, vyřazení) nejsou řešeny v průběhu
roku a řešení je ponecháváno na DIK
pokud je nějaký majetek přesouván s tím, že bude v jiném prostoru dlouhodobě
umístěn, není tento přesun doprovázen převodkou
vzhledem k chaosu v ozvučovací technice je téměř nemožné identifikovat jednotlivé
kusy, komisi byly podávány zavádějící informace o tom, kde se majetek nachází nebo
o jaký majetek se jedná - vyřešení rébusu bylo časově a logisticky velmi zatěžující
v prostorách ve správě OŠKCR je nepořádek – dohodnut termín kontroly – viz
dokumentace
majetek jednou vyřazený z důvodu značného opotřebení a zastaralosti nebyl předán
k ekologické likvidaci, byl nadále ponechán na místě, používán a bylo nutné ho znovu
zařadit díky zjištění DIK do užívání
majetek města v některých prostorách (Club kino) je téměř nezabezpečený, je k němu
volný přístup a je využíván bez vědomí správce (provozovatele), takže dochází k jeho
poškozování (zcizení)

K výše popsané situaci dochází opakovaně, v loňském roce byly tyto problémy řešeny také,
dokonce došlo k opakované kontrole majetku. Přesto, že vedoucímu OŠKCR byla poskytnuta
součinnost a podpora, která měla vést k nápravě, bohužel se situace opakovala, byť
v menším měřítku. S vedoucím OŠKCR dohodnut termín (31. 3. 2018), do kterého uvede
užívané prostory do stavu hodného majetku města.
Navrhovaná opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům
Inventarizace proběhla řádně. Podklady z majetkové evidence byly pro fyzickou inventuru
prvotně připraveny pro práci DIK podle jednotlivých účtů v dalším členění dle místností. DIK
ověřily skutečný stav.
HIK shromáždila jednotlivé podklady k majetkovým účtům za všechny DIK a následně ověřila
soulad s účetnictvím. Všechny inventury byly dokončeny do data zpracování závěrečné
zprávy.
Dokladové inventury byly provedeny řádně podle jednotlivých účtů, všechny k datu 31. 12.
2017. Dokladové inventury proběhly řádně s využitím podkladů z IS Ginis.
Pohledávky:
Pohledávky ve výši 3.458.920,30 Kč evidované na podrozvahovém účtu 905 jsou z let před
rokem 2012 (počátek evidence pohledávek v IS GINIS), jsou účetně plně odepsané,
promlčené a prakticky nevymáhatelné a zbytečně zkreslují evidenci svojí výši. Proto komise
navrhuje tyto pohledávky vyřadit i z podrozvahových účtů. Pokud by někdo pohledávku
dobrovolně zaplatil, městu nic nebrání si takto získané finanční prostředky ponechat.
Pro inventarizaci v následujícím roce doporučuje HIK:
1. zachovat změněný systém DIK pro fyzickou inventarizaci movitého majetku podle
jednotlivých budov s tím, že majetek OŠKCR bude inventován stejnou komisí jako
úřad na pracovišti Černošice.
2. zachovat systém - první etapu inventarizace zrušit a veškerou inventarizaci dělat k 31.
12 (zejména s ohledem na plánované stěhování úřadu do nové radnice).
3. školení zachovat ve stávajícím rozsahu s důrazem na zodpovědnost jednotlivých
členů komisí za seznámení se s podklady, zvětšit podíl praktických ukázek
4. zaměstnance pracující s moduly evidencí pohledávek (DDP) průběžně školit
v používání systému – zejména při zapracování nových uživatelů – trvalý úkol
5. v průběhu roku zajistit důslednou evidenci přesunů a pohybu movitého majetku
(informace o majetku, který se přesouvá, musí být nejpozději do 5 pracovních dnů
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předána OVV) – zodpovědnost vedoucích pracovníků dle interních předpisů – při
opakovaných opomenutích přistoupit k postihům
6. po datu vyhlášení inventarizace nedělat žádné přesuny majetku a nepořizovat žádný
majetek s výjimkou případů, které nesnesou odkladu (havárie, dary, odcizení apod.)
nebo by měly za následek nefunkčnost systému (pořízení SW) – trvalý úkol
7. v případě organizačních změn důsledně převádět všechny evidované závazky
a pohledávky, změny dobře připravit
8. zvážit možnost předání odpovědnosti za správu majetku v prostorách, kde je správce
nebo provozovatel (prostory kulturního sálu, Club kina a sportovní haly) na tyto
správce – potřeba právního posouzení a doplnění do uzavřených smluv.
9. faktury týkající se majetku, který podléhá evidenci, stejně jako doklady k nákupům za
hotové důsledně předávat k evidenci, resp. zajistit informování o těchto skutečnostech
a trvat na skenování všech dokladů při nákupech za hotové pro zlepšení kvality
evidence nově pořizovaného majetku – viz změna finančního řádu
10. Doplnit finanční řád o pravidla s nakládáním s odepsanými pohledávkami evidovanými
na podrozvahových účtech.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech
Celkem byla inventarizována aktiva podle rozvahy v částce 1.196.249.910,43 Kč, pasiva
v částce 970.607.453,57 Kč a podrozvahové účty v částce 115.919.603,04 Kč.
Z celkových čísel je zřejmé, že rozsah inventarizovaného majetku je velmi významný, oproti
loňskému roku se mírně zvýšil. V průběhu přípravy inventarizace byly odstraněny zjištěné
administrativní chyby, další byly odstraňovány v průběhu vlastní inventarizace, některé
musely být řešeny ve spolupráci s dodavatelem IS GINIS, neboť se jednalo o programové
zásahy do evidence v důsledku chyb systému (modul MAJ).
Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních
položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.
Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních
položek dle data provedení inventur. Inventarizační rozdíly mezi účetnictvím a skutečným
stavem v evidenci na majetkových kartách byly vypořádány do data zpracování této
závěrečné zprávy.
Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních a dodatečných inventurních
soupisů
Z přílohy č. 1 – seznam inventurních soupisů vyplývá inventarizační rozdíl na účtech 022 a
028 a podrozvahovém účtu 902. Na účtu 022 je účetní rozdíl ve výši 49.609,- Kč a na účtu
028 se jedná o majetek v celkové hodnotě 85.488,84 Kč a na účtu 902 je celkový rozdíl
7.550,25 Kč.
Tyto rozdíly jsou dále detailně popsány v příloze č. 2 – Soupis nenalezeného majetku –
NEDOHLEDÁNO, ze které vyplývá, že v rámci inventarizace účtu 022, 028 a 902 byl zjištěn
chybějící majetek, který byl uveden v majetkové evidenci i v účetnictví.
Na podrozvahovém účtu 902 se jedná o věci nedohledané (rozbité) v hodnotě 20.769,25 Kč.
Na účtu 022 je nedohledaný majetek ve výši 49.609,- Kč a na účtu 028 se jedná o
nedohledaný majetek v hodnotě 105.478,84 Kč.
HIK rozhodl o vypořádání těchto rozdílů vyřazením z evidence majetku a proúčtováním
zjištěného inventarizačního rozdílu.
HIK stanovuje lhůtu do 30. 4. 2018 k doložení důvodů nedohledání majetku, poté případně
rozhodně o znovu zavedení majetku do evidence a následně předá podklady pro projednání
škodní komisi pro případné stanovení škody.
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Z přílohy č. 3 – Soupis nalezeného majetku – PŘEBÝVÁ - vyplývá, že v rámci inventarizace
byl zjištěn majetek, který nebyl k datu inventarizace uveden v majetkové evidenci ani
v účetnictví.
Na podrozvahovém účtu 902 se jedná o přebývající majetek v částce 13.219,- Kč (schůdky a
konvice na pracovišti v Praze a světelný par a mikrofony OŠKCR). Na účtu 028 se jedná o
majetek v hodnotě 19.990,- Kč (zbraň a mikrovlnná trouba).
Některé věci byly nově nalezeny a dodatečně ohodnoceny, některé dodatečně ohodnoceny a
dodatečně zařazeny
HIK rozhodl o dodatečném ocenění nově nalezeného majetku dle odborného odhadu při
porovnání s obdobným majetkem, případně využití cen ze stávající evidence majetku,
zavedení do majetkové evidence a proúčtování k datu účetní závěrky.
U majetku, který byl již v minulosti evidován, rozhodl HIK o jeho znovuzavedení do majetku, a
to obnovou evidenčních karet a jejich proúčtováním.
Dále byl v rámci inventarizace zjištěn (podobně jako v loňském roce) evidenční rozdíl
v modulu MAJ ve výši 10.000.205,78 Kč na evidenčním účtu 000/0000. Jedná se o částku
nedokončeného majetku (na několika kartách majetku), který je v účetnictví evidován na účtu
042/0000. Tyto chyby nelze opravit standardními postupy a nepodařilo se je během roku
2017 vyřešit ani dodavateli SW GINIS. Na odstranění tohoto nesouladu se neustále pracuje.
Jednotlivé DIK vypracovaly podle požadavků vedoucích jednotlivých odborů, případně
odpovědných osob návrhy na vyřazení movitého majetku. HIK navrhuje tyto návrhy projednat
likvidační komisí a výsledek projednání předložit radě města k rozhodnutí, a to v termínu
do 30. 6. 2018 – zodpovídá Ondřej Gerstendörfer, pověřený vedením OVV.
Pro další inventarizaci je nezbytné, aby veškeré evidence (majetku, pohledávek i závazků)
byly vedeny v souladu se zákonem o účetnictví, tj. byly průkazné, přehledné, poctivé a věrné,
a tak vyjadřovaly aktuální stav v průběhu celého roku.
ZPRÁVA o kontrole plnění dohodnutých opatření OŠKCR – ze závěrečné zprávy o
inventarizaci 2017
Jak je uvedeno v inventarizační zprávě, dílčí problémy se vyskytly u OŠKCR
K výše popsané situaci dochází opakovaně, v loňském roce byly tyto problémy řešeny také,
dokonce došlo k opakované kontrole majetku. Přesto, že vedoucímu OŠKCR byla poskytnuta
součinnost a podpora, která měla vést k nápravě, bohužel se situace opakovala, byť
v menším měřítku. S vedoucím OŠKCR dohodnut termín (31. 3. 2018), do kterého uvede
užívané prostory do stavu hodného majetku města.
Dne 28. 3. 2018 provedla skupina ve složení Jana Ullrichová, Martin Šebek (oba HIK), Ondřej
Gerstendörfer (OVV) a Monika Formáčková (DIK) za účasti odpovědné osoby Pavla
Blaženína kontrolu výše popsaných skutečností a konstatuje:
 Některý majetek se se stále nenacházel na místech, kde je evidován a vedoucí
odboru neučinil ve stanovené lhůtě kroky k jeho přeevidenci. DIK má v některých
případech větší přehled, kde se jaký majetek nachází, než odpovědný zaměstnanec.
Nachází se zde velké množství různého vybavení jak města, tak osobního majetku s
velkou volností v půjčování majetku města třetím subjektům bez jakýchkoliv záruk a
evidence.
 V prostorách města se stále nachází neoznačený majetek, aniž je zřejmé, jestli se
jedná o majetek města, majetek spolků využívajících dané prostory, případně osobní
majetek vedoucího OŠKCR.


Byl umožněn vstup do dříve nepřístupných prostor, kde bylo ovšem zjištěno opět
mnoho věcí, které městu nepatří a údajně je zde mají uskladněné spolky z důvodu, že
se jim do jimi pronajímaných prostor nevejdou, případně stavební materiál údajně ve
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vlastnictví odpovědného pracovníka. Pokud by byly všechny prostory uklizeny a byly
z nich vyklizeny věci, které tady někdo z nějakého důvodu má, pak by město částečně
vyřešilo problém s nedostatkem místa na další věci města. Nějaký majetek je
přesouván a tento přesun není doprovázen převodkou – stále nebyla napravena
zjištění z provedené řádné inventarizace.
Neidentifikovatelnost ozvučovací techniky v majetku města trvá, nebyly učiněny
adekvátní kroky ke zlepšení popisů jednotlivých věcí a tím jejich identifikaci.
V prostorách ve správě OŠKCR je stále nepořádek – v dohodnutém termínu kontroly
byla uklizena pouze 1 místnost v objektu DIPRA. V objektu sportovní haly bylo při
dohledávání nenalezených věcí zjištěno, že ve všech technických prostorách jsou
poházené osobní věci (patrně správců?),toalety pro vozíčkáře jsou využívané jako
skladové prostory.
Majetek města v některých prostorách (Club kino) je stále téměř nezabezpečený, je
k němu volný přístup a je využíván bez vědomí správce (provozovatele) – údajně
nelze zajistit z důvodu složité logistiky (zamykání, přesun do prostor šatny apod.)

Níže uvedená zjištění nebyla (nemohla být) předmětem této kontroly – jedná se o dlouhodobé
a systémové situace, jejich řešení bude průběžně zjišťováno během roku:
 nově pořízený majetek v průběhu roku obvykle není označen inventárními štítky,
ačkoli je vedoucí OŠKCR obdrží po zaevidování majetku, popř. není vedena
adekvátní komunikace s OVV o odpovídajícím názvu pořízeného předmětu, takže
jeho identifikace je i po označení nejasná či mylná
 není respektován vyhlášený termín zákazu nákupu majetku podle plánu inventarizace
 majetek předaný na reklamaci je předáván bez jakéhokoli dokumentu (reklamačního
protokolu)
 požadavky na změny v evidenci majetku (přesuny, vyřazení) nejsou řádně řešeny
v průběhu roku a řešení je ponecháváno na DIK
 majetek jednou vyřazený z důvodu značného opotřebení a zastaralosti nebývá předán
k ekologické likvidaci, ale nadále ponechán na místě, používán a je nutné ho znovu
zařazovat díky zjištění DIK do užívání
 nedostatečná kontrola ostatních organizací a subjektů využívajících majetek města a
prostory města a nedostatečná koordinace a organizace činnosti, která směřuje
k tomu, že prostory města působí zanedbaně, nereprezentativně, válí se zde mnoho
věcí, některé rozbité, což dále způsobuje bezpečnostní riziko.
Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních a dodatečných inventurních
soupisů
Kontrolou bylo zjištěno, že z původních částek inventarizačních rozdílů byl dohledán majetek,
v celkové částce 92.305,89 Kč a stále zůstává NEDOHLEDÁN majetek v celkové hodnotě
39.994,72 Kč.
Na podrozvahovém účtu 902 se jedná o věci nedohledané (rozbité) v hodnotě 3.275,- Kč.
Na účtu 028 se jedná o nedohledaný majetek v hodnotě 36.719,72 Kč (včetně nedodaných
reklamací – stupně vítězů).
Stále trvá lhůta stanovená HIK do 30. 4. 2018 k doložení důvodů nedohledání majetku, poté
případně rozhodně o znovu zavedení majetku do evidence a následně předá podklady pro
projednání škodní komisi pro případné stanovení škody.
Závěr:
 majetek města není řádně spravován, chybí svěřené věci a uložení majetku není
v některých případech vhodné (např. ozvučovací technika je skladována
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v nevhodných prostorách – bez topení, což generuje nákupy nových věcí za věci
poškozené – např. rezavé mikrofony
odpovědným pracovníkem jsou využívá prostory města k uskladnění svého majetku
bez nájemní smlouvy
v prostorách spravovaných OŠKCR je nepořádek, hromadí se zde nepotřebné a
nevyužívané věci a odpad
nepřipravenost inventur na OŠKRC vyžaduje od pracovníků HIK a DIK mnohem větší
časovou náročnost, což je velmi neefektivní

Usnesení č. R/121/2/2018

Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
inventarizační zprávu majetku města za rok 2017 včetně zprávy HIK o kontrole plnění
dohodnutých opatření

II.

ukládá
1. Ing. Bohumile Budkové, tajemnice MěÚ
zajistit nápravná opatření ve vztahu k opakovaným nedostatkům při nakládání s majetkem
města v odboru OŠKCR

1.

Termín: 15.5.2018
2. oddělení provozu
1. HIK předložit závěry zjištění škodní komisi
Termín: 15.5.2018

10.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek

Ing. Milena Paříková
radní
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