ZÁPIS
z 83. mimořádného jednání Rada města Černošice ze dne 4. 1. 2017
Přítomni:

Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD.,
Ing. Tomáš Kratochvíl

Hosté:
Omluveni:
Ing. Milena Paříková, Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.
Nepřítomni:
Ověřovatelé: Ing. Petr Wolf, místostarosta
Zapsal:
Jaroslava Včeláková, asistentka vedení města

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor územního plánování

2.1

Vyhlášení veřejné zakázky na zpracování Územní studie krajiny správního obvodu ORP
Černošice

3.

Různé

4.

Závěr

Zahájení:
Pan starosta úvodem všechny členy rady města přivítal a seznámil je s návrhem programu dnešní
schůze. Návrh byl přijat hlasy všech přítomných. Zápis předchozí rady ověřil pí. Paříková

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor územního plánování

2.1

Vyhlášení veřejné zakázky na zpracování Územní studie krajiny správního obvodu ORP
Černošice
Předkladatel: Odbor územního plánování
Důvodová zpráva:
Městský úřad Černošice, odbor územního plánování plánuje pořídit z vlastního podnětu
Územní studii krajiny správního obvodu ORP Černošice (Studie). Studie bude řešit území
celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice, tj. území 79 obcí, 111
katastrálních území o rozloze 58 064 ha.
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Náklady na zpracování Studie budou z 90% hrazeny z dotací, zbývajících 10%
pravděpodobně doplatí Ministerstvo životního prostředí po ukončení celého projektu.
V rozpočtu města Černošice je na rok 2017 na zpracování Studie schválena částka 400.000,Kč. Budeme žádat o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní
osa: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifický cíl: Podpora pořizování
a uplatňování dokumentů územního rozvoje, kde až 85% nákladů na vyhotovení díla může
být hrazeno z podpory poskytnuté z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5% podpory ze
státního rozpočtu. Návrh smlouvy o dílo je připraven tak, že v případě, že dotaci
nedostaneme, nebude se Studie vůbec zpracovávat.
Hlavním výstupem Studie by mělo být řešení problematiky vodního režimu v krajině,
prostupnost území pro pěší a cyklisty, cílová vize krajiny (zejména prioritní opatření pro území
s narušenou krajinou). Zpracování Studie bude probíhat v pěti etapách cca od září 2017 do
října 2019. Podrobný harmonogram je přílohou návrhu smlouvy o dílo.
Odbor územního plánování nyní předkládá radě ke schválení vyhlášení veřejné zakázky a
text zadávací dokumentace na Zpracování Územní studie krajiny správního obvodu ORP
Černošice ke schválení. Jedná se o zjednodušené podlimitní řízení. Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky je stanovena na 4.100.000,- Kč (bez DPH) a je odhadnuta podle cen
územních studií pořizovaných ORP Znojmo, Kralupy nad Vltavou, Louny, Litoměřice.
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to na základě
nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality v poměru 40/60. Pro kritérium kvality
budou hodnoceny návrh metodického postupu vymezování krajinných okrsků včetně struktury
cílových charakteristik krajiny a složení pracovního týmu v poměru 60/40. Celkové hodnocení
nabídek bude provedeno tak, že na základě celkového počtu bodů u jednotlivých nabídek
bude jako nejúspěšnější stanovena nabídka, která dosáhla nejvyššího počtu bodů.

Usnesení č. R/83/1/2017
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
vyhlášení veřejné zakázky a text zadávací dokumentace na zpracování Územní studie krajiny
správního obvodu ORP Černošice dle přílohy tohoto usnesení

stanoví
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Helena Ušiaková, Kateřina
Vrbová, Klára Zvěrevová
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

3.

Různé

4.

Závěr
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Závěr:

Mgr. Filip Kořínek
starosta

Ing. Petr Wolf
místostarosta
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