ZÁPIS
z 122. jednání Rady města Černošice ze dne 9. 5. 2018
Přítomni:

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

Hosté:
Omluveni:
Nepřítomni:
Ověřovatelé: PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Petr Wolf
Zapsal:
Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Stavební úpravy a přístavba ZŠ v Černošicích - změny zjištěné v průběhu stavby

2.2

Havarijní oprava vodovodu ve Vrážské ulici

2.3

MŠ Husova - oplocení dočasné deponie ornice

2.4

Návrh dohody o zpracování osobních údajů mezi městem Černošice a burzou PXE

2.5

Protidešťové žaluzie na VZT hlavice v Hale Věry Čáslavské- cenová nabídka

2.6

Dodatek č. 6/200/2014 k pojistné smlouvě č. 0503503015 pro pojištění odpovědnosti
zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

2.7

Pronájem části pozemku parc.č. 4284/11 v obci a k.ú. Černošice, ve vlastnictví města
Černošice

2.8

Žádost o vyjádření města k přístavbě a modernizaci rekreační chaty č.e. xxx v Habrové ulici
(žadatelka D. W.)

2.9

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 2753/11 v ulici
Na Vápenici (žadatel P. M.)

2.10

Žádost o vyjádření města k novému kabelovému vedení NN v Kladenské ulici (žadatel
ENGIE Services, a.s.)

2.11

Smlouva č. 201/2018 o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6020097, ul.
Pardubická

2.12

Smlouva č. 199/2018 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, ul. Na Vyhlídce

2.13

Žádost o možnost využití veřejného prostranství v Radotínské ulici pro krátkodobé
parkování (žadatel Ekotechnika, s.r.o.)

2.14

Žádost o vyjádření města k vybudování vodovodní a kanalizační přípojky k pozemkům
parc.č. 2856/1 a 2856/2 v Mokropeské ulici (žadatelé manželé F., J. F.)

2.15

Žádost o povolení parkování na pozemku parc.č. 3995/1, Na Klůčku

2.16

Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího stání v Poštovní ulici (žadatelka A.P.)

2.17

Žádost o vyjádření města k výstavbě protihlukové stěny u pozemku parc.č. 782 ve Vrážské
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ulici (žadatel J. F.)
3.

Z odborů - finanční odbor

3.1

Rozpočtové opatření č. 15 a změna rozpisu rozpočtu č. 20

4.

Z odborů - odbor vedení města

4.1

Výjimka z obecně závazné vyhlášky č.5/2012 o ochraně veřejného pořádku

4.2

Masarykova věta - návrh rozpočtu

4.3

Veřejná zakázka malého rozsahu "Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice bezbariérové řešení"

4.4

Veřejná zakázka malého rozsahu "Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice bezbariérovost - šikmé schodišťové plošiny"

4.5

Zajištění podání žádosti o dotaci pro projekt v rámci výzvy 080 Operačního programu
Zaměstnanost

5.

Z odborů - úsek právní

5.1

Žádost o souhlas s konáním akce ve skate-parku

5.2

Plánovací smlouva ulice Kollárova

6.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

6.1

Odvolání Ředitelky ZUŠ Černošice, příspěvkové organizace

6.2

Jmenování členů konkurzní komise pro konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky
Základní umělecké školy Černošice, příspěvkové organizace

6.3

Úprava vzoru nájemních smluv - Hala Věry Čáslavské

7.

Z odborů - odbor informatiky

7.1

Veřejná zakázka malého rozsahu "Nákup tonerů Kyocera 2018"

7.2

Návrh dohody CES 205/2018 o ukončení Smlouvy o poskytování služeb (CES 478/2012)

7.3

Návrh dohody CES 209/2018 o ukončení smlouvy, jejímž předmětem je zajíštění
webhostingu a správy www stránek

8.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

8.1

Návrh na vyřazení majetku z inventarizace 2017

8.2

Úprava přepážkového pracoviště - výdej řidičských průkazů

9.

Z odborů - odbor územního plánování

9.1

Smlouva o předání dat z IDC ÚHÚL, č. CES 203/2018

10.

Dodatečně zařazené body programu

10.1

Žádost o zábor veřejného prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v ul.
Komenského

10.2

Dodatek č.1 k darovací smlouvě č. 504/2017 ze dne 20.10.2017

11.

Závěr

Zahájení:
K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení
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2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Stavební úpravy a přístavba ZŠ v Černošicích - změny zjištěné v průběhu stavby
Předkladatel: Ing. arch. Tomáš Havránek, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:Důvodová zpráva – stavební úpravy a přístavba ZŠ v Černošicích, změny
zjištěné v průběhu stavby
Kanalizace: V celé ploše budoucího staveniště rovnoběžně s průčelím budovy „B“ ZŠ je
vedena stávající splašková kanalizace v hloubce cca 5 m. Tato kanalizace je v projektové
dokumentaci ing. arch. Němcové navržena ke zrušení. Součástí projektové dokumentace
jsou nové rozvody splaškové kanalizace sloužící pro odkanalizování nově navržené přístavby
a zároveň i pro přepojení stávajících kanalizačních přípojek z budovy „B“ ZŠ.
V průběhu provádění zemních prací bylo zjištěno, že do koncové šachty na stávajícím
kanalizačním řadu jsou zaústěny nezjištěné nátoky a tento stávající kanalizační řad nelze bez
náhrady zrušit. Zároveň je tento dosavadní řad v zátěžové zóně nově navrženého
základového pasu. Po provedených doplňujících průzkumech a konzultacích s projektanty i
TDI bylo zjištěno, že do koncové stávající kanalizační šachty je zaústěno odkanalizování bytu
školníka z budovy „B“ ZŠ a některá sociální zařízení z budovy „C“ ZŠ. Dále po provedeném
kamerovém průzkumu stávající kanalizace firmou Brochier byly navrženy dvě varianty opravy
kanalizace při zachování dalšího funkčního provozu pod novou přístavbou a to: varianta
celkové opravy kanalizace pomocí zataženého rukávce ze skelných vláken v délce 42 bm za
244 000,- Kč vč. DPH, nebo varianty lokální opravy krátkými vložkami za 95 000,- Kč vč.
DPH.
Na základě výsledků průzkumů, zjištěných nákladů na opravu stávající kanalizace a
v návaznosti na technické řešení založení spodní stavby nové přístavby navrhuje projektant i
OISM v maximální míře zachovat původní projektované řešení. To znamená stávající
kanalizační šachty zrušit, stávající kanalizační potrubí bude dále již nefunkční a do navržené
ležaté kanalizace bude nově přepojena (gravitačním způsobem) kanalizační přípojka
z budovy „C“ ZŠ a pomocí přečerpání kanalizační přípojka z bytu školníka z budovy „B“ ZŠ.
Na tyto úpravy zpracuje projektant dodatek PD a dále bude zhotovitelem stavby zpracována
cenová nabídka a po projednání a odsouhlasení bude jako součást budoucího smluvního
dodatku č. 1 uzavřen na tyto práce změnový list.
Opěrná stěna:
Po zapažení stavební jámy a provedení hrubých terénních úprav v ploše navrhované
stavby bylo provedeno v rámci stavebního objektu SO 03 (venkovní a terénní úpravy)
v severní části staveniště odbourání stávajícího dvouramenného schodiště ke hřišti, a to
včetně vodorovných a svislých konstrukcí, na kterých byly umístěny přenosné skladovací
prostory pro potřeby ZŠ a agregát zajišťující provoz nafukovací haly. Po odbourání
venkovních konstrukcí a odkrytí skutečného rozhraní stávajícího hřiště a dvora bylo zjištěno,
že ponechané betonové opěrné konstrukce jsou menšího rozsahu, než předpoklad uvedený
v PD. Nyní volná a odkrytá část hrany stávajícího hřiště s převýšením cca 3,5 – 4,0 m je délky
cca 10 bm oproti 6,5 m předpokládaném v PD. Zároveň bylo zjištěno, že zemina zastižená ve
výkopu není předpokládaného složení, ale že se jedná o původní násypy a nesoudržné
zeminy a z toho důvodu již vznikají pod obnaženou stěnou hřiště kaverny (viz vyjádření
projektanta z 26. 4. 2018 v příloze). Vzhledem k nastalé situaci, a to větší ploše odkrytého
výkopu, stavu zeminy a meteorologické předpovědi dešťů bylo nezbytné dočasně zajistit tuto
část okraje hřiště, aby nedošlo k sesuvu okraje hřiště a poškození sportovní plochy a dalším
následným škodám. Z tohoto důvodu navrhl zhotovitel stavby dodatečné zajištění této stěny
pomocí technologie tzv.“hřebíkování“ spočívající v provedení rastru zemních hřebíků
(nepředpjatých tyčových zemních kotev) pod stávající hřiště a to ve dvou výškových úrovních.
Délka jednotlivých hřebíků bude 5,0 m a budou osazeny do provedených vrtů vyplněných
cementovou maltou. Pohledová plocha odkopané stěny je opatřena vrstvou stříkaného
betonu vyztuženého KARI sítí. Tato navržená technologie byla z technických a časových
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možností jediná možná a byla odsouhlasena projektantem i TDI. Na základě této schválené
technologie předložil zhotovitel cenovou nabídku na tyto práce ve výši 388 158,- Kč bez DPH.
Po kontrole TDI z pohledu výměr a jednotkových cen a skutečného rozsahu provedených
prací byla nabídková cena snížena na 364 620,60 Kč (viz příloha). Na tuto částku navrhuje
uzavřít změnový list, který bude součástí budoucího smluvního dodatku č. 1.
V souvislosti se změnami uvedenými v bodu 2) této důvodové zprávy je nutné
projektantem vypracovat úpravu dokumentace nově navržené železobetonové opěrné zdi
podél odkryté a provizorně zabezpečené stěny stávajícího hřiště. Místo původně
projektované délky 6 510 mm bude tato stěna dle zjištěné skutečnosti délky cca 10 m. Dle
této úpravy PD bude zhotovitelem stavby zpracována cenová nabídka a po projednání a
odsouhlasení bude jako součást budoucího smluvního dodatku č.1. uzavřen na tyto práce
změnový list.
Založení objektu:
Dle inženýrsko – geologického průzkumu základové půdy zpracovaného společností
HUPO (RNDr. Pavel Podpěra) byly v prostoru budoucího staveniště provedeny dvě vrtané
sondy a dvě kopané sondy. Na základě závěrů tohoto průzkumu je projektantem a statikem
navrženo založení přístavby objektu na železobetonových pasech s výpočtovým napětím
v základové spáře max. 250 kPa. Dle „Zprávy o průzkumu základové půdy“ je v projektové
dokumentaci stavební i konstrukční části projektantem uvedeno, že základovou půdu
v rozsahu staveniště lze hodnotit jako výrazně nestejnorodou, rozdílně únosnou a až výrazně
nestejnoměrně stlačitelnou a z toho důvodu je v PD důrazně doporučeno, aby při přejímce
základové spáry byl přítomen geologický dozor a prověřil, zda základová spára pod
základovými pasy splňuje předpoklady zavedené do výpočtu základů. Tato požadovaná
kontrola byla provedena dne 19. 4. 2018 společností 4G consite s.r.o. (RNDr. Pavel Trenda)
s těmito závěry:
V místě navrženého středního základového pasu nad stávající kanalizací byly vyhloubeny
dvě kopané sondy až na úroveň projektované základové spáry se zastiženými navážkami
jílovitého charakteru (přemístěný místní výkopek). V jedné z těchto sond byla provedena
statická zatěžovací zkouška s nezměřitelnou hodnotou menší než 100 kPa. Z tohoto důvodu
konstatuje geolog, že navržené plošné založení je nevhodné a je nutné způsob založení
korigovat (viz zápis geologa z prohlídky základové spáry v příloze).
Na základě těchto zjištěných skutečností navrhuje projektant a statik ve svém posouzení (viz
příloha) tuto situaci řešit úpravou dimenze základových pasů s doplněním mikropilot pro
zajištění přenosu zatížení budovy do únosnější části podloží objektu. Na úpravu základových
konstrukcí bude projektantem zpracován projektový dodatek, následně zhotovitelem stavby
vypracována cenová nabídka a po projednání a odsouhlasení bude jako součást budoucího
smluvního dodatku č. 1 uzavřen na tyto práce změnový list.
Výše uvedené změny předkládá OISM radě města ke schválení v této zprávě z důvodu již teď
napjatého časového průběhu stavby. Vzhledem ke zjištěným obtížným podmínkám na
staveništi a s tím souvisejících probíhajících doplňujících průzkumů dochází již teď ke skluzu
v postupu prací a z toho důvodu je nutné urychleně potvrdit tyto změny, tak aby mohl
zhotovitel stavby zahájit neprodleně další stavební práce dle nových pokynů a řešení
projektanta. Následně v pracovním pořádku bude na výše uvedené práce po projednání
všech náležitostí uzavřen smluvní dodatek.
Přílohy: - vyjádření projektanta z 26. 4. 2018 k zajištění stavební jámy technologií
„hřebíkování“ ;
- původní cenová nabídka společnosti Chládek & Tintěra a.s. ve výši 388 158,a projednaná a odsouhlasená nabídka ve výši 364 620,60 Kč na „hřebíkování“;
- zápis geologa z prohlídky základové spáry z 19. 4. 2018;
- posouzení změny zakládání projektantem;
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- fotodokumentace rozpracované hřebíkované stěny.
Usnesení č. R/122/1/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
změny vyvolané při realizaci stavby "Stavební úpravy a přístavba ZŠ v Černošicích"

II.

souhlasí
s vypracováním projektového dodatku a vypracováním cenové nabídky zhotovitele dle bodu č.
1 a č. 3 této zprávy

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. předložit radě města ke schválení smluvní dodatekč č. 1 se společností Chládek &
Tintěra a.s. na rozsah prací podrobně popsaný v důvodové zprávě k tomuto usnesení
Termín: 18.5.2018
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.2

Havarijní oprava vodovodu ve Vrážské ulici
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V souvislosti se zahájením další etapy rekonstrukce silnice č. II/115 byli naši pracovníci
vodovodů a kanalizací požádání o vytyčení vodovodu v místech stavby. Při tom naši
pracovníci provedli detailní prohlídku stavu vodovodu v místech, kde bude stavba prováděna a
následně zjistili, že vodovod v úseku od křižovatky s Karlštejnskou ulicí po křižovatku s ulicí
Střední je v havarijním stavu. Je litinový a pochází z 30. let minulého století. Provádění
zemních prací na silnici a s tím spojené vibrace při hutnění nových konstrukčních vrstev by
vodovod zcela jistě poškodilo. Protože se nachází v silnici, jeho oprava by nebyla bez úplné
uzavírky možná. Je tedy nezbytné využít uzavírky silnice a staré potrubí při tom vyměnit.
Nové potrubí je navrhováno z polyprophylenu DN 100 mm. Délka potrubí je 210 m. Současně
s tím se musí realizovat i nové veřejné části vodovodních přípojek. Těch je na trase celkem 8.
Práce je nezbytné provést při uzavírce, která zde probíhá a využít tak i odfrézované vozovky.
Všechny práce musí být samozřejmě koordinovány s pracemi, které pro Středočeský kraj
provádí firma M-silnice. Ta začala s prováděním prací na dešťové kanalizaci od Komenského
ulice, a proto je nutné zahájit práce na vodovodu co nejdříve, než se stavba dostane
s kanalizací i do těchto míst. S dotčenými stranami je celá záležitost projednána.
Vzhledem k nastalé situaci jsme ihned oslovili firmu Kříž, která pro město zajišťuje řadu
výkopových prací za velmi příznivé ceny s žádostí o cenovou nabídku na provedení celé
opravy. Pan Kříž však posléze uvedl, že je schopen provést pouze zemní práce, ale na
výměnu vodovodu takovéhoto rozsahu nemá potřebné vybavení ani dostatek pracovníků.
Oslovili jsme proto i další tři firmy provádějící práce obdobného rozsahu, a to
AQUACONSULT, EKIS a REVIS s žádostí o předložení cenové nabídky. Společnosti REVIS a
EKIS se však posléze omluvily, a to s odkazem na nedostatek pracovních kapacit
v následujících týdnech. Oslovili jsme proto další dvě firmy zabývající se obdobným
předmětem činnosti, firmu VYKAS a firmu pana Kabrny z Líšnice.
Nabídky podaly tyto firmy:

1.
2.

Firma
AQUACONSULT, s. r. o., Dr. Janského 953, Černošice
Kabrna spol., s. r. o., Líšnice 118
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Částka bez DPH
538 098,- Kč
565 831,- Kč

3.

VYKAZ, a.s, U Nikolajky 1195, Praha 5

571 125,- Kč

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

538 098,- Kč bez DPH (DPH bude uplatněno)
ano
§ 2310, pol. 5171

Usnesení č. R/122/2/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o nezbytné opravě vodovodu v rekonstruované části Vrážské ulice

II.

souhlasí
s výběrem nejvýhodnější cenové nabídky na provedení opravy vodovodu od firmy
AQUACONSULT, s. r. o., IČ.: 47536209 se sídlem Dr. Janského 953, 252 28 Černošice. za
celkovou cenu 538 098,- Kč bez DPH (DPH bude u této akce uplatněno)

III. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo č. CES 206/2018 mezi městem Černošice a společností
AQUACONSULT, s. r. o. jejímž předmětem bude provedení opravy vodovodu ve Vrážské ulici
dle bodu II. tohoto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit realizaci usnesení pod bodem II
Termín: 11.5.2018
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.3

MŠ Husova - oplocení dočasné deponie ornice
Předkladatel: Renata Duchoslavová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:Dle podmínky pro provedení stavby č. 24 vydaného rozhodnutí č.j. MUCE
19390/2017 OSU ze dne 24.3.2017 měl investor zabezpečit provedení skrývky kulturních
vrstev půdy (ornice). Skrytá kulturní vrstva půdy měla být dočasně uložena na městské
skládce v ulici K Dubu. Z důvodu získané dotace na její rekultivaci a možného zahájení
stavebních prací nedošlo k uložení sejmuté ornice na pozemku skládky. Sejmutá ornice o
objemu cca 900 m3 ze stavby Mateřské školy v Husově ul. Černošice, na pozemku číslo
parcelní 4105/1 v katastrálním území Černošice, byla na základě uzavřené smlouvy o
výpůjčce pozemku ev. č. 80/2018 dočasně uložena na pozemek parcelní číslo 4105/4 v k. ú.
Černošice.
Tímto se západní část zapůjčeného pozemku (při ulici Kollárova a Smetanova) o výměře
1000 m2 stala součástí zařízení staveniště stavby. V souladu s podmínkou pro provedení
stavby č. 43 výše uvedeného rozhodnutí zhotovitel stavby rozšířený areál staveniště řádně
doplnil oplocením a předložil cenovou nabídku.
OISM doporučuje schválení cenové nabídky a vystavení objednávky.
Přílohy k důvodové zprávě :
-

rozhodnutí č.j. MUCE 19390/2017 OSU ze dne 24.3.2017;
cenová nabídka od společnosti CL-Evans s.r.o.;
územní souhlas pro umístění dočasné deponie č.j. MUCE 11698/2018 OSU ze dne
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20.2.2018 včetně situace.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

44.174,- Kč bez DPH, 53.450,54 s DPH
§ 3113, pol. 6121, ORG 983

Usnesení č. R/122/3/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informaci o dočasném uložení ornice na pozemku parc.č. 4105/4 v obci a k.ú. Černošice

II.

schvaluje
cenovou nabídku společnosti CL-Evans s.r.o. na zařízení oplocení dočasné deponie za cenu
44.174,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. vystavit objednávku společnosti CL-Evans s.r.o. na zařízení oplocení dočasné deponie
ornice na pozemku parc.č. 4105/4 v k.ú. Černošice, ul. Husova
Termín: 11.5.2018
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.4

Návrh dohody o zpracování osobních údajů mezi městem Černošice a burzou PXE
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Město nakupuje od roku 2016 elektrickou energii a zemní plyn na burze
PXE. OISM byl doručen návrh dohody o zpracování osobních údajů, jejíž uzavření mezi
městem Černošice a PXE je nezbytné podle čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 (tzv. GDPR). PXE v souvislosti s poskytováním služby přístupu k
obchodování na trhu konečných zákazníků zpracovává data o kontaktních osobách města.
Toto zpracování je nezbytné k poskytování služby na základě již uzavřené účastnické
smlouvy. Ke zpracování dochází v elektronickém systému PARC sloužícím pro zadávání
poptávek, předávání poptávek dodavatelům, pro konání aukcí a pro tvorbu závěrkových listů.
Účinnost dohody je shodná s účinností Nařízení GDPR, tedy k 25. 5. 2018.
OISM předkládá tento návrh ke schválení.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

ne
ne
ne

Usnesení č. R/122/4/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
nutnost uzavření dohody o zpracování osobních údajů mezi městem Černošice a burzou PXE

II.

schvaluje
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uzavření (CES č. 183/2018) Dohody o zpracování údajů v souladu s ustanoveními článku 28
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) mezi městem a POWER
EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. dle přílohy k tomuto usnesení
III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit podpis dohody dle bodu II
Termín: 18.5.2018
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.5

Protidešťové žaluzie na VZT hlavice v Hale Věry Čáslavské- cenová nabídka
Předkladatel: Renata Duchoslavová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na základě požadavku odstranit opakované zatékání dešťové vody
střechou sportovní haly byl vyzván zhotovitel stavby Chládek & Tintěra, a.s. k dodatečnému
přetmelení napojení střešní krytiny u vzduchotechnické hlavice na střeše, dále o vizuální
kontrolu možného průniku dešťové vody ve střešním prostoru nad podhledem haly a
k zajištění provedení prohlídky střešní krytiny ve spojích. Společnost Izolace Ústí s.r.o., která
tuto kontrolu provedla, předložila zápis z místního šetření dne 16.3.2018, ve kterém potvrzuje
těsnost hydroizolačního pláště ( Příloha č. 1).
Z dopisu včetně fotodokumentace (Příloha č. 2) výše uvedeného zhotovitele stavby vyplývá,
že dochází ke srážení vody ve vzduchotechnické neizolované nadstřešní části VZT potrubí.
OISM na základě těchto skutečností doporučuje provést tepelnou izolaci vzduchotechnických
hlavic včetně montáže protidešťových žaluzií dle předložené cenové nabídky společnosti
VZDUCHOTECHNIKA-KLIMATIZACE, Krejčí Daniel, ze dne 2. 4. 2018 (Příloha č. 3).
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

23 850,- Kč bez DPH, 28 858,50 Kč s DPH
Ne, součástí bodu je ZRR č. 21
§ 3113, pol. 5171, ORG 919

Usnesení č. R/122/5/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informaci o nutnosti provedení tepelné izolace vzduchotechnických hlavic včetně montáže
proti dešťových žaluzií v Hale Věry Čáslavské

II.

souhlasí
s cenovou nabídkou firmy Vzduchotechnika-Klimatizace, Krejčí Daniel, IČ: 65061136,
Masarykova 330, 411 56 Bohušovice nad Ohří v celkové výši 23 850,- Kč bez DPH dle přílohy
č. 1 důvodové zprávy

III. schvaluje
změnu rozpisu rozpočtu č. 21
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. práce dle bodu II. objednat
Termín: 18.5.2018
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat ZRR č. 21 do rozpočtu města
Termín: 16.5.2018
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.6

Dodatek č. 6/200/2014 k pojistné smlouvě č. 0503503015 pro pojištění odpovědnosti
zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Vzhledem k blížícímu se výročí pojistné smlouvy č. 053503015 pro
pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance vůči zaměstnavateli, OISM předkládá ke
schválení dodatek č. 6 pro obnovu pojistné smlouvy na období od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2019.
Nedílnou přílohou smlouvy je nově aktualizovaný seznam stávajících zaměstnanců
technických služeb a městské policie. Z odboru technických služeb je to stejně jako
v loňském roce 15 zaměstnanců a z městské policie 13 strážníků oproti loňským 16.
Roční pojistné z předcházejícího dodatku činilo 38.964,- Kč. Za dodatek č. 6 je pojistná roční
částka 40.740,- a díky dosaženým bonusům-slevám je konečná částka ještě ponížena o 5%
slevu za roční splátkovost a 10% slevu za škodní průběh. Výsledné roční pojistné činní
34.629,- Kč.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

34.629,- s DPH
ano
§ 6320, pol. 5163

Usnesení č. R/122/6/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
dodatek č. 6 k pojistné smlouvě pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu
způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.,IČ:
46973451, sídlem: Praha 2, Římská 45, PSČ: 120 00, který upravuje počet zaměstnanců na
pojistné období od 1.6.2018 do 31.5.2019 za částku 34.629,- Kč/rok dle přílohy k usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 21.5.2018

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.7

Pronájem části pozemku parc.č. 4284/11 v obci a k.ú. Černošice, ve vlastnictví města
Černošice
Předkladatel: Bc. Petra Hlavičková, M.B.A., Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Rada města Černošice na svém jednání dne 9. 4. 2018 schválila
usnesením č. R/120/16/2018 záměr pronájmu části pozemku parc. č. 4284/11 v obci a k.ú.
Černošice. Jde o pozemek ve vlastnictví města Černošice, který se dle platného územního
plánu nachází v oblasti VN/Z – plochy výroby a skladování-lehký průmysl v záplavovém
území.
Důvodem záměru bylo urovnání majetkoprávních vztahů mezi městem a panem K. P., který
užívá přilehlé pozemky pro svou podnikatelskou činnost v oboru autodoprava a pro činnosti
s tím související. Podnikatelská činnost pana P. zasahuje do pozemků ve vlastnictví
autoservisu Červený-pneuservis, s.r.o. a pozemku ve vlastnictví města.
Předmětný záměr byl vyvěšen od 12. 4. do 30. 4. 2018 na úřední desce Městského úřadu
Černošice a na webových stránkách města. Minimální nabídková cena byla stanovena dle
znaleckého posudku ve výši 80,- Kč/m2/rok. Termín pro podání nabídek uplynul dne 27. 4.
2018 ve 12.00 hodin. Do této doby město Černošice neobdrželo žádnou nabídku.
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Před uplynutím lhůty pan P. nakonec telefonicky oznámil, že nabídku na záměr pronájmu
části pozemku uvedeném výše, nepodá. Důvodem jeho rozhodnutí byla komunikace mezi
ním a panem Č., majitelem zmíněného autoservisu, který mu naznačil, že má s pozemky,
které pan P. užívá, jiné záměry. Vzhledem ke skutečnosti, že přístup k pozemku ve vlastnictví
města je přes pozemky ve vlastnictví pana Č., nepřipadá tedy nájem pozemku v úvahu.
V souvislosti s výše uvedeným byl již pan P. vyrozuměn o nutnosti vyklizení předmětného
pozemku, a to v co nejkratším časovém termínu.
Usnesení č. R/122/7/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informaci, že ke dni podání nabídek, dne 27. 4. 2018, město Černošice neobdrželo žádnou
nabídku na pronájem části pozemku parc.č. 4284/11 v obci a k.ú. Černošice, ve vlastnictví
města Černošice

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit informování dosavadního uživatele pozemku o jeho vyklizení a uvedení do
původního stavu
Termín: 31.8.2018
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

2.8

Žádost o vyjádření města k přístavbě a modernizaci rekreační chaty č.e. xxx v Habrové
ulici (žadatelka D. W.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Obsahem dokumentace je rozšíření stávající chaty v Habrové ulici.
Upravená chata bude srubovou stavbou o zastavěné ploše 115,83 m² oproti stávající ploše
41 m². Za vjezdem na pozemek bude vybudováno zpevněné parkovací stání. Výška hřebene
střechy se předpokládá 7,25 m. V rámci rekonstrukce budou provedeny také nové domovní
přípojky vody (od studny) a kanalizace (do jímky). Vzhledem k tomu, že z doručené
dokumentace není zřejmé, které stavební konstrukce původní chaty budou zachovány, má-li
se jednat o přístavbu, požadujeme doplnění podkladů.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=368
Vyjádření komise: Stavební komise požaduje předložení dokumentace bouracích prací.

Usnesení č. R/122/8/2018
Rada města Černošice
I.

požaduje
pro posouzení žádosti o vyjádření k přístavbě rekreačního objektu č.e. 966 v Habrové ulici
předložit dokumentaci bouracích prací

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 18.5.2018

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

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 2753/11 v
ulici Na Vápenici (žadatel P. M.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na Vápenici se připravuje stavba dalšího rodinného domu. Dům je
navržen přízemní obdélníkového tvaru s rovnou středou a s garáží v suterénu. Před jižní
stranou domu je dřevěná terasa a bazén, na východní straně pozemku je vstup a příjezdová
cesta. Zastavěnost: dům 9,6%, bazén 1,15%, zpevněné plochy 18,1%, zeleň 71,15%.
Přípojky inženýrských sítí na pozemek jsou již realizovány.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=367
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s plánovanou stavbou rodinného domu.

Usnesení č. R/122/9/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s novostavbou rodinného domu na pozemku parc.č. 2753/11 v ulici Na Vápenici včetně
systému likvidace dešťových vod ze zpevněné plochy u vjezdových vrat podle
předložené dokumentace zpracované Ing. Ondřejem Šnoblem, IČ 74290061, Erbenova
2034, Černošice, v dubnu 2018,
2.
s dopravním napojením pozemku parc.č. 2853/11 na komunikaci v ulici Na Vápenici
3.
s uzavřením plánovací smlouvy (CES 200/2018) o poskytnutí příspěvku 40.000,- Kč na
veřejnou technickou infrastrukturu vzhledem k tomu, že stavbou vznikne nová bytová
jednotka

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 18.5.2018
2. zajistit uzavření smlouvy dle bodu I.3 tohoto usnesení
Termín: 30.6.2019

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.10 Žádost o vyjádření města k novému kabelovému vedení NN v Kladenské ulici (žadatel
ENGIE Services, a.s.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Jako náhrada stávajícího venkovního vedení NN je navrženo zemní
kabelové vedení v ulici Jičínské (úsek Klatovská – Kladenská), Kladenské (úsek Jičínská –
Chebská) a v rozsahu několika metrů také v ulicích Lidická a Kutnohorská. V Jičínské má být
vedení uloženo v zeleném pásu, stejně tak i v Kladenské, kde jsou vybudovány zpevněné
plochy vjezdů na pozemky. Venkovní vedení včetně starých sloupů bude odstraněno
pravděpodobně včetně rozvodů VO.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=365
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s navrhovanou stavbou.
Usnesení č. R/122/10/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
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s vybudováním nového kabelového vedení NN v ulicích Kladenská, Jičínská, Lidická a
Kutnohorská podle předložené situace zpracované společností ENGIE Services, a.s., IČ
26121603, Lhotecká 793/3, Praha 4, 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 komunikací v ulici Plzeňské bude provedeno protlakem a nebude nijak
poškozen její povrch
II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 18.5.2018

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.11 Smlouva č. 201/2018 o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6020097, ul.
Pardubická
Předkladatel: Veronika Roubíčková, 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. 201/2018
o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6020097/1 mezi společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČ:24729035 (oprávněný) a městem Černošice (povinný). Kabelové vedení kNN
zasahuje 2,3 m do pozemku parc. č. 2326/6 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 300,- Kč bez DPH.
Použitý schválený vzor smlouvy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., který nelze měnit.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=369
Usnesení č. R/122/11/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
smlouvu č. 201/2018 o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-6020097 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. 2326/6 v obci a k.ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice v Pardubické ulici za jednorázovou úhradu ve výši
300,-Kč bez DPH dle přílohy tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 25.5.2018

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.12 Smlouva č. 199/2018 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, ul. Na Vyhlídce
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Společnost T-Mobile Czech Republic, IČO: 64949681 požádala o uzavření Smlouvy budoucí
č. 199/2018 o zřízení služebnosti jako strana budoucí oprávněná a městem Černošice jako
strana budoucí povinná. Podzemní vedení komunikační sítě zasahuje do pozemků parc.č.
278/2 a parc. č. 137/2 oba v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v ulici Na
Vyhlídce. Finanční náhrada bude stanovena dohodou smluvních stran Vlastní smlouvy. Za
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předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene… m v nezpevněném
povrchu bude finanční náhrada činit......,-Kč bez DPH.
Použitý vzor smlouvy společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=366

Usnesení č. R/122/12/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
smlouvu č.199/2018 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti se společností TMobile Czech Republic, a.s., IČO:64949681 se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148
00 pro uložení komunikační sítě do pozemků parc. č. 278/2 a parc.č. 137/2 oba v obci a k.ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice v ulici Na Vyhlídce. Za předpokladu celkového
maximálního rozsahu věcného břemene 16,7 m v nezpevněném povrchu, bude finanční
náhrada činit 16.700- Kč bez DPH dle přílohy tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 25.5.2018

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.13 Žádost o možnost využití veřejného prostranství v Radotínské ulici pro krátkodobé
parkování (žadatel Ekotechnika, s.r.o.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Firma Ekotechnika, která se zabývá mj. monitoringem v
oboru hydrogeologie a hydrologie, bude provádět ve dnech 5. – 8. června 2018 na pozemku
parc.č. 4296 v Radotínské ulici demonstrativní vrt. Zástupce společnosti žádá o pronájem
veřejného prostranství jednak pro odstavení vrtné soupravy po tyto 4 dny, a to nejlépe na
pozemku města parc.č. 4271/55 vedle ČOV, a dále pro zaparkování deseti osobních
automobilů klientů – zájemců, kteří budou dne 7.6. přítomni při provádění ukázkového vrtu.
Osobní automobily by parkovaly v části Sportparku Berounka, která se pronajímá také pro
parkování filmové techniky.
Usnesení č. R/122/13/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s pronájmem pozemku města parc.č. 4271/55 u ČOV pro odstavení vrtné soupravy ve
dnech 5.-8.6.2018
2.
s pronájmem veřejného prostranství pro parkování automobilů ve Sportparku Berounka
dne 7.6.2018

II.

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

Termín: 18.5.2018
2. zajistit uzavření smlouvy o užívání veřejného prostranství dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 4.6.2018
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.14 Žádost o vyjádření města k vybudování vodovodní a kanalizační přípojky k pozemkům
parc.č. 2856/1 a 2856/2 v Mokropeské ulici (žadatelé manželé F., J. F.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Záměrem majitelů dvou dosud nezastavěných pozemků v Mokropeské
ulici je vybudovat k nim přípojky vody a kanalizace. Pro každý pozemek bude vodovodní a
kanalizační přípojka položena v jednom výkopu, vzdálenost obou výkopů od sebe je cca 5 m.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=370
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí za předpokladu, že nový asfaltový povrch
komunikace bude položen vcelku nad všemi přípojkami.
Usnesení č. R/122/14/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním vodovodních a kanalizačních přípojek k pozemkům parc.č. 2856/1 a 2865/2 v
Mokropeské ulici podle předložené dokumentace zpracované Ing. Alešem Voženílkem, IČ
62463233, Na Ladech 1401, Černošice, v březnu 2018 za předpokladu, že 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
a pod podmínkou, že po realizaci přípojek bude nový asfaltový povrch komunikace položen
vcelku nad všemi přípojkami

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 18.5.2018

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.15 Žádost o povolení parkování na pozemku parc.č. 3995/1, Na Klůčku
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Dne 16.4.2018 oslovila město paní H. s žádostí o povolení parkování na
pozemku parc.č. 3995/1 v obci a k.ú. Černošice. Pozemek je ve vlastnictví města Černošice a
nachází se v lokalitě Na Klůčku. V této lokalitě paní H. vlastní chatu č.e. xxx, u které nemají
parkovací stání a výše uvedený pozemek by tedy rádi využívali k parkování vozu.
Předmětný pozemek se dle územního plánu nachází v plochách US-4 plochy přírodní –
územní systém ekologické stability, lokální biocentra. Z tohoto důvodu nedoporučujeme udělit
souhlas s parkováním na tomto pozemku.
Usnesení č. R/122/15/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
žádost paní H. o povolení parkování na pozemku parc.č. 3995/1 k.ú. Černošice, ve vlastnictví
města Černošice v lokalitě Na Klůčku dle přílohy č. 1

II.

nesouhlasí
s povolením parkování na pozemku parc.č. 3995/1 k.ú. Černošice, lokalita Na Klůčku
vzhledem k tomu, že se pozemek nachází dle územního plánu v plochách US-4 plochy
přírodní - územní systém ekologické stability, lokální biocentra dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
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1. informovat žadatelku o přijatém usnesení
Termín: 18.5.2018
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.16 Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího stání v Poštovní ulici (žadatelka Andrea
Pojerová)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Paní P., spolumajitelka domu č.p. xx0 v Poštovní ulici, žádá o vyhrazení
parkovacího místa pro svůj automobil na pozemku města na parkovišti v ulici před jejich
domem a před veterinární ordinací. Vzhledem k tomu, že zřízení parkovacího místa na jejich
pozemku by bylo možné – pozemek je dostatečně veliký a není výrazně svažitý, navrhujeme,
aby parkovala na vlastním pozemku.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=371
Usnesení č. R/122/16/2018
Rada města Černošice
I.

nesouhlasí
s vyhrazením parkovacího místa v Poštovní ulici pro automobil žadatelky (kapacita parkoviště
není dostatečná) a doporučuje, aby si vybudovala parkovací stání na vlastním pozemku

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatelku o přijatém usnesení
Termín: 18.5.2018

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.17 Žádost o vyjádření města k výstavbě protihlukové stěny u pozemku parc.č. 782 ve
Vrážské ulici (žadatel J. F.)
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Vzhledem k tomu, že kotvení nového plotu u pozemku parc.č. 782 k.ú.
Černošice, ve Vrážské ulici zasahuje do pozemku ve vlastnictví města, parc.č. 6170/21,
požádal pan F. o uzavření smlouvy o právu provést stavbu. Po konzultaci se stavebním
úřadem, který k povolení stavby nepotřebuje smlouvu, ale postačí schválená situace a její
orazítkování, navrhli jsme po dohodě s panem F. jednodušší postup a to ten, že nyní město
schválí upravenou situaci a po dokončení stavby a po případném vydání veřejnoprávního
titulu nechají majitelé stavby vyhotovit geometrický plán pro vyznačení věcného břemene na
část stavby, která zasáhne pozemek ve vlastnictví města parc. č. 6170/21 a vyzvou město k
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=324

Usnesení č. R/122/17/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s výstavbou protihlukové stěny podél části pozemku parc.č. 782 k.ú. Černošice, která z části
zasáhne podzemní část pozemku parc.č. 6170/21 k.ú. Černošice, ve vlastnictví města
Černošice ve Vrážské ulici podle upravené dokumentace zpracované Ing. Jiřím Sobolem a za
dodržení předešlých vyjádření rady města

II.

požaduje
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po dokončení stavby protihlukové stěny nechat vyhotovit geometrický plán pro vyznačení
věcného břemene na část stavby, která zasáhne pozemek ve vlastnictví města parc.č.
6170/21 a uzavřít s městem Černošice smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 18.5.2018
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.

Z odborů - finanční odbor

3.1

Rozpočtové opatření č. 15 a změna rozpisu rozpočtu č. 20
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva: Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č. 15 obsahující
následující změny:
Změna č. 33 – FO – zapojení všeobecné rezervy na nákup předtištěných peněžních
poukázek a identifikačních známek pro psy – 8.000,- Kč.
Změna č. 34 – OVM – zapojení finanční rezervy Rady města na kontrolu účetní závěrky MŠ
Barevný ostrov – 50.000,- Kč.
Změna č. 36 – OVM – zapojení všeobecné rezervy na úhradu nákladů řízení na základě
soudních rozhodnutí – 100.000,- Kč.
Radě města je dále předkládána změna rozpisu rozpočtu č. 20 obsahující následující změny:
Změna č. 43 – OŠKRC – přesun mezi položkami grantů v oblasti kultury podle právní formy
skutečných příjemců dle požadavku vyhlášky o rozpočtové skladbě – 140.000,- Kč.
Změna č. 44 – OŠKRC – přesun mezi položkami grantů v oblasti práce s mládeží podle
právní formy skutečných příjemců dle požadavku vyhlášky o rozpočt. skladbě – 34.000,- Kč.
Změna č. 45 – OUP – přesun z položky platů na položku ostatní osobní výdaje - dohody o
pracích mimo pracovní poměr (od dubna 2018) – 150.000,- Kč.
Výše uvedené změny nezvyšují příjmy ani výdaje rozpočtu, saldo rozpočtu se nemění.

Usnesení č. R/122/18/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
rozpočtové opatření č. 15
2.

změnu rozpisu rozpočtu č. 20

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 15 a změnu rozpisu rozpočtu č. 20 do rozpočtu 2018
Termín: 19. 5. 2018
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

4.

Z odborů - odbor vedení města

4.1

Výjimka z obecně závazné vyhlášky č.5/2012 o ochraně veřejného pořádku
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
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Usnesení č. R/122/19/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s udělením výjimky z vyhlášky č. 5/2012 z čl. č. III o rušení nočního klidu po dobu trvání
rekonstrukce silnice ll/115, za účelem zajištění svozu odpadů mimo dobu trvání ranní dopravní
špičky, fy RUMPOLD-P s.r.o

II.

ukládá
1. Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města
1. informovat žadatele a městskou policii o přijatém usnesení
Termín: 19.5.2015

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.2

Masarykova věta - návrh rozpočtu
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
Při příležitosti oslav 100 let od vzniku samostatné republiky je Radě města předložen návrh
pana D. B.na realizaci nápisu s citátem TGM na stěně u školy a na časovou osu pro školu
v Černošicích.
Návrh byl předběžně projednán s paní ředitelkou a s Letopiseckou společností.
Kalkulace rozpočtu obou děl je přílohou DS č.1

Usnesení č. R/122/20/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s realizací a úhradou z rozpočtu města "Masarykovy věty" za cenu 31.000,-Kč včetně DPH,
dle přiloženého návrhu pana D. B.

II.

schvaluje
rozpočtové opatření č. 16 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. vystavit objednávku na vybrané práce
Termín: 31.5.2018
2. Finančnímu odboru
1. realizovat rozpočtové opatření č. 16
Termín: 19.05.2018
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.3

Veřejná zakázka malého rozsahu "Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice bezbariérové řešení"
Předkladatel: Úsek projektového řízení a komunikace
Důvodová zpráva: Dne 13. 2. 2017 byla podána žádost o dotaci v rámci výzvy č. 47 IROP
týkající se rozvoje infrastruktury ZŠ, projekt s názvem „Stavební úpravy v budovách ZŠ
Černošice - bezbariérové řešení pro zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání“. Tatáž
projektová žádost byla následně podána do další výzvy v návaznosti na Integrované
teritoriální investice Pražské metropolitní oblasti. U obou výzev se doposud čeká na
vyhodnocení, u obou výzev jsme prošli všemi fázemi hodnocení, nicméně nejsou známy
výsledky hodnotícího procesu. Vzhledem k nutnosti případnou akci realizovat v období letních
prázdnin, je třeba vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele stavby a dodavatele plošin
zajišťujících bezbariérovost. Podmínkou zakázek má být skutečnost, že obdržíme dotaci.
Akce předpokládá primárně rekonstrukci dvou odborných učeben v ZŠ, a to učebnu
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Fyziky/chemie a Přírodopisu, s přilehlými odbornými kabinety. Obě učebny byly zastaralé a
nevyhovující soudobým metodám výuky, nevyhovujícími prostory pro uskladnění materiálů,
pomůcek. Úpravy byly řešeny ve spolupráci s vedením školy i dotčenými pedagogy.
Podmínkou dotace je zajištění bezbariérovosti, což je řešeno pomocí plošiny a pomocí úpravy
tříd/interiéru/didaktických pomůcek, které umožní bezbariérové využití. Bezbariérové WC bylo
již zajištěno původně a další díl bezbariérového řešení vznikne v rámci projektu Přístavby ZŠ
(výtah). Součástí projektu je též řešení konektivity školy ve spolupráci s odborem IT a úpravy
zeleně před ZŠ.
Další veřejné zakázky v rámci tohoto projektu – vybavení interiéru (nábytek), didaktické
pomůcky a sadové úpravy budou následovat.
Celkové náklady akce „Infrastruktura ZŠ“ jsou počítány na 10 mil. Kč, z čehož město má
uhradit 1 mil. Kč. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 3 391 810,- Kč bez DPH.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

3 391 810,- Kč bez DPH, 4 104 090,10 s DPH
ano – podíl vlastních zdrojů
§ 3113, pol. 6121, případně ORG 0000000001020

Usnesení č. R/122/21/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem "Stavební úpravy v budovách
ZŠ Černošice - bezbariérové řešení"
2.
výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Stavební úpravy v budovách ZŠ
Černošice - bezbariérové řešení" dle příloh tohoto usnesení

II.

jmenuje
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení Jiří Jiránek, Ing.
arch. Tomáš Havránek, Renata Duchoslavová, Mgr. Ing. Monika Formáčková, náhradníci
Ondřej Gerstendörfer, Mgr. Nina Kalčevová

III. ukládá
1. Mgr. Magdaleně Košťákové, Právní odbor
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 16.05.2018
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.4

Veřejná zakázka malého rozsahu "Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice bezbariérovost - šikmé schodišťové plošiny"
Předkladatel: Úsek projektového řízení a komunikace
Důvodová zpráva: Dne 13. 2. 2017 byla podána žádost o dotaci v rámci výzvy č. 47 IROP
týkající se rozvoje infrastruktury ZŠ, projekt s názvem „Stavební úpravy v budovách ZŠ
Černošice - bezbariérové řešení pro zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání“. Tatáž
projektová žádost byla následně podána do další výzvy v návaznosti na Integrované
teritoriální investice Pražské metropolitní oblasti. U obou výzev se doposud čeká na
vyhodnocení, u obou výzev jsme prošli všemi fázemi hodnocení, nicméně nejsou známy
výsledky hodnotícího procesu. Vzhledem k nutnosti případnou akci realizovat v období letních
prázdnin, je třeba vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele stavby a dodavatele plošin
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zajišťujících bezbariérovost. Podmínkou zakázek má být skutečnost, že obdržíme dotaci.
Akce předpokládá primárně rekonstrukci dvou odborných učeben v ZŠ, a to učebnu
Fyziky/chemie a Přírodopisu, s přilehlými odbornými kabinety. Obě učebny byly zastaralé a
nevyhovující soudobým metodám výuky, nevyhovujícími prostory pro uskladnění materiálů,
pomůcek. Úpravy byly řešeny ve spolupráci s vedením školy i dotčenými pedagogy.
Podmínkou dotace je zajištění bezbariérovosti, což je řešeno pomocí plošiny a pomocí úpravy
tříd/interiéru/didaktických pomůcek, které umožní bezbariérové využití. Bezbariérové WC bylo
již zajištěno původně a další díl bezbariérového řešení vznikne v rámci projektu Přístavby ZŠ
(výtah). Součástí projektu je též řešení konektivity školy ve spolupráci s odborem IT a úpravy
zeleně před ZŠ.
Další veřejné zakázky v rámci tohoto projektu – vybavení interiéru (nábytek), didaktické
pomůcky a sadové úpravy budou následovat.
Celkové náklady akce „Infrastruktura ZŠ“ jsou počítány na 10 mil. Kč, z čehož město má
uhradit 1 mil. Kč. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 1 338 320,- Kč bez DPH.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
1 338 320,- Kč bez DPH, 1 619 367,20 s DPH
Kryto rozpočtem
ano – podíl vlastních zdrojů
Rozpočtová skladba
§ 3113, pol. 6121, případně ORG 1020

Usnesení č. R/122/22/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem "Stavební úpravy v budovách
ZŠ Černošice - bezbariérovost - šikmé schodišťové plošiny"
2.
výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Stavební úpravy v budovách ZŠ
Černošice - bezbariérovost - šikmé schodišťové plošiny" dle příloh tohoto usnesení

II.

jmenuje
komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení Jiří Jiránek, Ing.
arch. Tomáš Havránek, Renata Duchoslavová, Mgr. Ing. Monika Formáčková, náhradníci
Ondřej Gerstendörfer, Mgr. Nina Kalčevová

III. ukládá
1. Mgr. Magdaleně Košťákové, Právní odbor
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 16.05.2018
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.5

Zajištění podání žádosti o dotaci pro projekt v rámci výzvy 080 Operačního programu
Zaměstnanost
Předkladatel: Odbor vedení města
Důvodová zpráva: Ve vztahu k vyhlášení výzvy č. 080 Operačního programu Zaměstnanost
(dále „OPZ“) je možné podat žádost o dotaci na projekty zaměřené na strategický rozvoj
města, profesionalizaci městského úřadu, vzdělávání zaměstnanců, procesní řízení a další
aktivity. Žádost o projekt tohoto zaměření byla podána již v rámci výzvy č. 33, kdy byla
neúspěšná a dále v rámci výzvy č. 58 (minulý rok), kdy byl projekt zařazen do zásobníku
projektů.
V současné chvíli byly vydefinovány klíčové aktivity, které vedení města vnímá jako podstatné
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pro rozvoj města i městského úřadu. Stručný popis projektu a klíčových aktivit je uveden
v příloze usnesení.
Podání projektu bude zajištěno externím subjektem. Vzhledem k omezené lhůtě pro podání
žádosti o projekt je žádána výjimka s tím, že bude přímo osloven zhotovitel dle rozhodnutí
rady města
Nabídka Bc. Andrea Brázdová, Ing. Lenka Mikešová, obě Praha (OSVČ) :
za zpracování žádosti o dotaci: 40.000,- Kč (nejsou plátci DPH) + v případě úspěšného
získání dotace 1% z přidělené dotace
zkušenosti především s projekty z OP Praha - Pól růstu ČR + 2x OPZ pro dětské kluby
nabídka HCM COMPUTERS, s.r.o. Brno: za zpracování a podání žádosti o dotaci 99.000,-Kč
bez DPH (119.790,- Kč s DPH)
zkušenost s projekty veřejné správy z OPLZZ výzvy č. 89, 58 a IOP výzva č.06
+ viz: http://www.hcmcomputers.cz/studie.htm
Podrobně jsou obě nabídky vloženy do materiálů k jednání rady města. Zpracování žádosti
v této výzvě není uznatelným nákladem.
Protože v době schvalování rozpočtu města pro rok 2018 nebylo vypsání takovéto žádosti
ze strany řídícího orgánu avizováno, nebyla ani navrhována částka do rozpočtu.
Financování zpracování žádosti doporučujeme proto řešit rozpočtovou změnou z ORJ 100,
OdPa 6171, Pol 5363, ORG 898 z prostředků, které jsou v rozpočtu alokovány na penále
z minulého projektu OPLZZ (262 tis. Kč) a ke kterému jsme v minulých dnech dostali
rozhodnutí GFŘ, že nám bylo odpuštěno.
Samotné kofinancování projektu ve výši 5% by bylo hrazeno z úspor na vzdělávání.
Rozhodnutí o přiznání či nepřiznání dotace je však avizováno až na 1. čtvrtletí roku 2019,
a samotná realizace na období 2019 - 2021, tudíž by se řešilo až při přípravě těchto rozpočtů.

Usnesení č. R/122/23/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s podáním žádosti o dotaci ve výzvě č. 80 Výzva pro územní samosprávné celky
(obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) spolufinancované z prostředků strukturálních
fondů EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost
2.
s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Černošice a Bc. Andreou Brázdovou; IČ:
72707500 (viz. příloha k usnesení č. 2) za celkovou cenu 40.000,- Kč včetně DPH a v
případě úspěšného získání dotace 1 % z přidělené dotace, jejímž předmětem je
zajištění zpracování a podání žádosti o dotaci ve výzvě č. 80 OPZ na projekt
„Optimalizace procesního řízení a profesionalizace MěÚ Černošice“, vč. sestavení
projektového záměru, analýzy stávajícího stavu a návrh řešení pro projekt podle
osnovy a pravidel dotačního titulu, zahrnující potřebné a nezbytné konzultace
zadavatele se zhotovitelem

II.

rozhoduje
o výjimce z počtu předložených nabídek dle vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o
zadávání veřejných zakázek) a to z důvodu zajištění dodavatele v krátkém časovém termínu
pro podání žádosti

III. ukládá
1. Odbor vedení města
1. zajistit všechny potřebné úkony k uzavření smlouvy a podání žádosti
Termín: 21.5.2018
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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5.

Z odborů - úsek právní

5.1

Žádost o souhlas s konáním akce ve skate-parku
Předkladatel: Mgr. Matěj Rychlý, právník
Pan M. T. požádal svou žádostí ze dne 9.4.2018, doplněnou dne 19.4.2018, o povolení
uspořádání veřejného ježdění ve skate-parku, přičemž zároveň se bude jednat o oslavu
jeho narozenin. Jedná se tedy o akci pana T. a zároveň o ukázku skejťáků a bikerů z okolí
pro černošickou veřejnost. Měla by být pozvána slavná jména ze světa skejtů a biků.
V místě by měl být umístěn gril, pípa, sezení, v případě nepříznivého počasí party stan.
Akce proběhne 16. června 2018 v odpoledních hodinách (cca od 14 hodin), s ukončením
kolem 20 hodin. Akce bude mít charakter pikniku.
Úklid bude zajištěn "na hrubo" ten večer a do čista následující den. V místě bude i hudba,
avšak v rozumné míře, aby nebylo rušeno okolí.
Zmíněnou akcí dojde k záboru veřejného prostranství o velikosti cca 50 m2, jak pan T. ústně
sdělil. Jelikož se jedná o akci, která bude veřejně přístupná, kdy černošičtí občané se
budou moci podívat na jízdu uznávaných osobností ze světa skejtu a kol a strávit společné
odpoledne, je na rozhodnutí rady, zda bude požadovat zaplacení poplatku za užívání
veřejného prostranství dle základě OZV města č. 4/2012 ve výši 500,- Kč (10,- Kč/m2/den)
nebo ne. Z tohoto důvodu je napsán bod II usnesení rady variantně.
Pan T. zároveň požádal o udělení výjimky z konzumace alkoholu na akci dle OZV města č.
1/2015. Dle názoru Ministerstva vnitra ČR je zapotřebí rozhodnout o udělení výjimky
samostatným správním rozhodnutím, které bude projednáno na dalším zasedání rady
města.

Usnesení č. R/122/24/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
žádost pana M. T., nar.xxx, bytem xxx o povolení akce ve "skateparku", která se bude konat
dne 16.6.2018 od 14 do 20 h

II.

souhlasí
s bezúplatným poskytnutím veřejného prostranství dle bodu I.

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 30.5.2018
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.2

Plánovací smlouva ulice Kollárova
Předkladatel: Právní odbor
Důvodová zpráva: Radě města je ke schválení předložena plánovací smlouva mezi městem
Černošice
a
paní
MUDr. N.. Plánovací smlouva je uzavírána z toho důvodu, protože z důvodu budoucí
výstavby staveb pro bydlení na dotčeném pozemku paní MUDr. N. či jeho části je nutné
zajištění výstavby stavby dopravní a technické infrastruktury – tj. asfaltové pozemní
komunikace, která zajistí přístup k pozemku a dalším nemovitostem v dané lokalitě na ulici
Kollárova navazující.
Zmíněnou smlouvou se zavazuje paní MUDr. N. darovat městu potřebné prostředky na
vybudování pozemní komunikace a nového zemního kabelového vedení pro veřejné
osvětlení (dále jen „infrastruktura“) v ulici Kollárova. Město se zavazuje do dvou let od nabytí
účinnosti Změny č. 2 územního plánu Černošice vybudovat infrastrukturu za darované
prostředky. Ve stejné lhůtě se zavazuje město na vlastní náklady dodat ke kabelovému
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vedení ocelové sloupy veřejného osvětlení.
V případě, že vybudování infrastruktury bude stát méně, než kolik činí darované prostředky,
město rozdíl paní MUDr. N. vrátí. Pokud bude vybudování infrastruktury stát více, paní MUDr.
N. prostředky doplatí.
V případě, že Změna č. 2 územního plánu Černošice nenabude účinnosti ani do 31. 12. 2020,
skončí platnost smlouvy a město bude muset vrátit darované prostředky.
Projektová dokumentace na vybudování infrastruktury je pouze v papírové podobě, proto není
přiložena jako příloha této důvodové zprávy. S projektovou dokumentací je možno se
seznámit u OISM.
Usnesení č. R/122/25/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
plánovací smlouvu (CES č. 204/2018) mezi městem Černošice, IČ: 00241121, sídlem
Černošice, Riegrova 1209, PSČ: 252 28 a MUDr. H. N., nar. xxx, bytem xxxxx, a která je
přílohou č. 1 tohoto usnesení

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit realizaci plánovací smlouvy (CES č. 204/2018) dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 30.5.2018
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

6.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

6.1

Odvolání Ředitelky ZUŠ Černošice, příspěvkové organizace
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva:

S ohledem na uplynutí šestiletého období výkonu práce na pracovním místě ředitele ZUŠ a s
tím souvisejícím vyhlášením konkurzu na místo ředitele, odvolává rada města podle § 166
odst. 3 školského zákona k 31.7. 2018 ředitelku ZUŠ p. Ludmilu Plzákovou .
Usnesení č. R/122/26/2018
Rada města Černošice
odvolává
ředitelku ZUŠ Černošice, příspěvkové organizace, z funkce ředitelky ZUŠ k 31. 7. 2018, a to z
důvodu uplynutí šestiletého období výkonu práce na pracovním místě ředitele ZUŠ a s tím
souvisejícím vyhlášením konkurzu podle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

6.2

Jmenování členů konkurzní komise pro konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky
Základní umělecké školy Černošice, příspěvkové organizace
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Rada města vyhlásila konkurz na ředitele/ředitelku Základní umělecké
školy Černošice, příspěvková organizace. Nejpozději 30 dnů před vlastním termínem
konkurzu musí být jmenována konkurzní komise. Podle vyhlášky č. 54/2005 Sb. O
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náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích je složení komise následující:
2 členové určení zřizovatelem
1 člen určený ředitelem OŠMS Krajského úřadu Středočeského kraje
1 člen – odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu příslušné
školy nebo školského zařízení
1 člen – zástupce České školní inspekce
1 člen – zástupce pedagogických pracovníků školy
Usnesení č. R/122/27/2018
Rada města Černošice
I.

jmenuje
konkurzní komisi pro konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní umělecké školy
Černošice, p.o. v tomto složení:
PhDr. Lenka Kalousková, PhD. – předsedkyně konkurzní komise, zástupce zřizovatele školy
Ing. Tomáš Kratochvíl - člen určený zřizovatelem
Dita Sýkorová – zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje
Pavel Růžička - zástupce ředitele ZUŠ Dobříš - odborník v oblasti státní správy, organizace a
řízení ve školství podle druhu příslušné školy nebo školského zařízení
Mgr. Petr Jiroš - zástupce České školní inspekce
Bc. Alena Veretina - zástupce pedagogických pracovníků školy

určuje
Evu Jeřichovou jako tajemníka konkurzní komise pro konkurz na ředitele/ředitelku ZUŠ
Černošice, p.o
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

6.3

Úprava vzoru nájemních smluv - Hala Věry Čáslavské
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva:Radě města jsou předkládány upravené vzory nájemních smluv o nájmu
Haly Věry Čáslavské:
1. pro opakované/pravidelné nájmy
- zde je pouze vyměněn kontakt na nového správce
2. pro jednorázové/krátkodobé nájmy (víkendové turnaje, soutěže a jiné akce)
- dtto + úprava týkající se zrušení rezervovaného termínu ze strany pronajímatele +
nové ustanovení o možnosti využití audiovizuální techniky za účelem propagace haly
před a/nebo po turnaji/zápase/akci…
Veškeré úpravy jsou v revizích (viz přílohy usnesení).

Usnesení č. R/122/28/2018
Rada města Černošice
I.

revokuje
body č. II.1, II.2 a III. usnesení č. R/77/18/2016 ze dne 10. 10. 2016, kterými rada města
schválila texty vzorů nájemních smluv Haly Věry Čáslavské

II.

schvaluje
1.
text vzoru Nájemní smlouvy Haly Věry Čáslavské pro dlouhodobý/pravidelný nájem dle
Přílohy č. 1 tohoto usnesení
2.
text vzoru Nájemní smlouvy Haly Věry Čáslavské pro krátkodobý/jednorázový nájem
dle Přílohy č. 2 tohoto usnesení
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III. pověřuje
Mgr. Pavla Blaženína, vedoucího odboru školství, kultury a cestovního ruchu MěÚ Černošice
uzavíráním a podepisováním smluv dle bodu I. tohoto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
7.

Z odborů - odbor informatiky

7.1

Veřejná zakázka malého rozsahu "Nákup tonerů Kyocera 2018"
Předkladatel: Odbor informatiky
Důvodová zpráva: VZMR na dodávku tonerů do multifunkcí, soutěžena jako vyhrazená
zakázka pro dodavatele zaměstnávající na chráněných pracovních místech podle zákona č.
435/2004 Sb. alespoň 50 % osob se zdravotním postižením; tedy v rámci této dodávky
budeme uplatňovat tzv. náhradní plnění.
Počty tonerů jsou navrženy tak, aby pokryly letošní předpokládanou spotřebu.

Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

400.000,- Kč bez DPH
ano
§ 6171, pol. 5139

Usnesení č. R/122/29/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Nákup tonerů Kyocera 2018"
2.
výzvu a zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy k veřejné zakázce „Nákup
tonerů Kyocera 2018“ dle příloh 1-4 tohoto usnesení

II.

jmenuje
komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení Bc. Martin Šebek,
Ctirad Maier, Mgr. Magdalena Košťáková, náhradníci Mgr. Nina Kalčevová, Bc. Ondřej
Havlíček, David Hušek

III. ukládá
1. Mgr. Magdaleně Košťákové, Právní odbor
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 16.5.2018
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
7.2

Návrh dohody CES 205/2018 o ukončení Smlouvy o poskytování služeb (CES 478/2012)
Předkladatel: Odbor informatiky
Důvodová zpráva: Jedná se o ukončení smlouvy o pře prodeji části konektivity místnímu
sdružení. Reálně již od konce loňského roku probíhalo předávání poskytování služeb
providera společností H. I. Servis společnosti nové, a to Družstvu Eurosignal, s postupným
přepojováním jejich dosavadních klientů na nové páteřní body.
V současné chvíli již odběr konektivity pro potřeby ať již jedné či druhé společnosti neprobíhá,
tedy navrhujeme schválit dohodu o ukončení poskytování služby konektivity.
V rámci předávání infrastruktury mezi oběma společnostmi dochází zároveň k obnově
technologií, využívaných zároveň i pro zajištění „městkého“ provozu a postupně vzniká návrh
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modelu další spolupráce mezi družstvem Eurosignal a městem. Dosavadním výsledkem je
např. poskytování několikanásobně vyšší rychlosti připojení ZŠ, než tomu bylo doposud (v
posledních letech provoz „úřední“ sítě výrazně narostl a nezbývaly již kapacity pro další
subjekty). Byl použit vzor z DB, Příloha důvodové zprávy – dohoda v revizích.
Usnesení č. R/122/30/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
znění dohody CES 205/2018 o ukončení Smlouvy o poskytování služeb (CES 478/2012) mezi
městem Černošice a spol. H. I. Servis, s. r. o., Antala Staška 32, 140 02 Praha 4, IČ:
25053442, a to dle Přílohy č. 1

II.

ukládá
1. Odboru informatiky
1. zajistit podpis dohody dle bodu I
Termín: 25.5.2018

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
7.3

Návrh dohody CES 209/2018 o ukončení smlouvy, jejímž předmětem je zajíštění
webhostingu a správy www stránek
Předkladatel: Odbor informatiky
Důvodová zpráva: Jedná se o dohodu o ukončení smlouvy, pod kterou byl dříve provozován
intranet MěÚ a současně zde byly pro veřejnost publikovány ÚP. Vzhledem ke vzniku nového
Intranetu ve vlastní režii odboru informatiky a i k dokončení všech převodů ÚP obcí v ORP
Černošice pod interní správu (s tím, že by měly být již všechny dokumenty odkazují na
původní adresu/strukturu neaktuální). Navrhujeme proto ukončení této smlouvy. Byl použit
vzor z DB, Příloha důvodové zprávy – dohoda v revizích.

Usnesení č. R/122/31/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
znění dohody CES 209/2018 o ukončení smlouvy, jejímž předmětem je zajištění webhostingu
a správy www stránek, mezi městem Černošice a spol. CHL počítače, s.r.o., Karla Majera 93,
25231 Všenory, IČ: 25782681 a to dle Přílohy č. 1

II.

ukládá
1. Odboru informatiky
1. zajistit podpis dohody dle bodu I
Termín: 25.5.2018

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

8.1

Návrh na vyřazení majetku z inventarizace 2017
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva: Odbor vnitřních věcí zpracoval návrhy na vyřazení, a jejich důvody, od
dílčích inventarizačních komisí (DIK) z inventarizace majetku k 31.12.2017. Radě města jsou
návrhy předkládány po nařízení hlavní inventarizační komisi (HIK), kdy proběhla ještě
dodatečná a opravná inventarizace majetku OŠKCR. Majetek se nachází na pracovištích
městského úřadu v Praze a Černošicích (odbor kultury, školství a cestovního ruchu, odboru
vnitřních věcí, odboru informatiky). Jedná se o majetek, který je mechanicky opotřeben,
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majetek prošetřený škodní komisí a majetek nerentabilní/neopravitelný z důvodu stáří
majetku. Likvidační komise rozhodla majetek ekologicky zlikvidovat odborem technických
služeb (viz. Příloha č. 1).
Usnesení č. R/122/32/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vyřazením a následnou likvidací rozbitého a nerentabilního majetku města projednané
likvidační komise dle přílohy č. 1 k důvodové zprávě

ukládá
1. Odboru vnitřních věcí, Odboru technických služeb
1. vyřazení z evidence majetku, odvoz a ekologickou likvidaci vyřazeného majetku
Termín: 17.5.2018
2. Odboru vnitřních věcí, Odboru technických služeb, Odboru investic a správy majetku
1. projednat využití nevyužívaných LED tabulí (původní umístění v Hale Věry Čáslavské)
Termín: 9.5.2018
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

8.2

Úprava přepážkového pracoviště - výdej řidičských průkazů
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva: Na základě požadavku odboru občansko správních a dopravně správních
činností k vybudování nové přepážky pro žadatele nového řidičského oprávnění v místnosti
102 v budově Podskalská 19, Praha 2. Bylo odborem vnitřních věcí vyhodnocena nutnost
úpravy přepážky a kabeláže.
Byli poptáni dva dodavatelé: Fintania Trade s.r.o. – odmítla a
VinWood.cz – zaslání dvou nabídek. Nová přepážka a úpravu stávající.
Po operativním jednání s vedoucím oddělení ŘP a paní tajemnicí, předkládá OVV návrh na
úpravu stávající. Rozhodnutí pro tuto variantu bylo pro výhodnější variabilitu v případě
stěhování po budově, případně snížení nákladů na vybudování nových přepážek v nové
budově (v budoucnu).
Radě města je předkládána ke schválení nabídka splňující všechny požadavky zadání a to
nabídka firmy VinWood.cz IČ: 76570843 za cenu: 40.193,- Kč bez DPH.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

40.193,- Kč bez DPH, 48.633,53 s DPH
ano
§ 6171, pol. 6122, případně ORG

Usnesení č. R/122/33/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
postup podle čl. 5.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných
zakázek)
2.
změnu rozpisu rozpočtu č. 22

II.

souhlasí
s nabídkou od firmy VinWood IČ: 76570843, Nádražní 297 294 41 Dobrovice v ceně 40.193,Kč bez DPH

III. ukládá
1. Odboru vnitřních věcí
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1. odeslat objednávku firmě VinWood IČ: 76570843, Nádražní 297 294 41 Dobrovice v
ceně 40.193,- Kč bez DPH
Termín: 9.5.2018
2. Finančnímu odboru
1. realizovat změnu rozpisu rozpočtu č. 22
Termín: 9.5.2018
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
9.

Z odborů - odbor územního plánování

9.1

Smlouva o předání dat z IDC ÚHÚL, č. CES 203/2018
Předkladatel: Odbor územního plánování
Důvodová zpráva: Odbor územního plánování pořizuje Územní studii krajiny ORP
Černošice. Pro její zpracování potřebuje jako podklady data oblastních plánů rozvoje lesů:
lesní vegetační stupně, cílové hospodářské soubory, lesnická typologie, lesní komunikace,
propojení na veřejnou síť, podmáčené lokality, půdoochranný potenciál, kritický sklon svahů,
rekreační potenciál, lesy příměstské a rekreační, lesy ochranné – formát dat SHP,
souřadnicový systém S-JTSK a lesní hospodářské osnovy – formát dat XML, které jsou
Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. Labem poskytovány pro potřeby
zpracování územní studie za cenu zpracování ořezů dat.
Smlouva o předání dat z IDC ÚHÚL, č. CES 203/2018 je přílohou tohoto usnesení.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

1.000,- není plátce DPH
§ 6171, pol. 5166, případně ORG

Usnesení č. R/122/34/2018
Rada města Černošice
souhlasí
s uzavřením smlouvy o předání dat z IDC ÚHÚL, č. CES 203/2018 s ČR - Ústavem pro
hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. Labem, organizační složka státu, se sídlem Nábřežní
1326, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav za cenu 1.000,- Kč bez DPH dle přílohy
tohoto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

10.

Dodatečně zařazené body programu

10.1 Žádost o zábor veřejného prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v ul.
Komenského
Předkladatel: Ing. Petr Wolf, místostarosta
Paní M. V. se za kolektiv organizátorů obrátila na Radu města ve věci zapůjčení veřejného
prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v ul. Komenského, v neděli 20. 5. 2018
od 15.00 do 20.00 z důvodu konání sousedského setkání obyvatel ulice Komenského
(samotné setkání proběhne od 15.00 do 19.00).
Usnesení č. R/122/35/2018
Rada města Černošice
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I.

bere se souhlasem na vědomí
žádost paní V. pro zábor veřejného prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie v ul.
Komenského, v neděli 20. 5. 2018 od 15.00 do 20.00 za účelem konání sousedského setkání
obyvatel ulice Komenského

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 12.10.2017

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
10.2 Dodatek č.1 k darovací smlouvě č. 504/2017 ze dne 20.10.2017
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Dne 25.9.2017 pod číslem usnesení R/106/1/2017 byla schválena
darovací smlouva mezi městem Černošice a panem M. O. na finanční dar ve výši 92.000,- Kč
jako příspěvek na zhotovení umělecké plastiky, která bude umístěna na pietním místě Věry
Čáslavské. Pan O. se rozhodl, že by rád městu věnoval celkovou pořizovací částku umělecké
plastiky a dne 16.4. 2018, pod VS: 5010900001 odeslal městu finanční dar ve výši 184.000,Kč. Dodatek, který je předložen Radě města ke schválení, upravuje výši hodnoty daru.
Usnesení č. R/122/36/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. 504/2017 ze dne 20.10.2017, mezi městem Černošice a
panem M. O., r.č.: xxxx, bytem: xxxxxxx, PSČ: 790 01, který upravuje finanční částku daru dle
přílohy tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 31.5.2018

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
11.

Závěr

_____________________________________________________________________________

Ing. Petr Wolf
místostarosta

PhDr. Lenka Kalousková, PhD.
radní
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