ZÁPIS
z 18. jednání Rady města Černošice ze dne 16.3.2015
Přítomni:

Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Milena
Paříková, Ing. Tomáš Kratochvíl
Hosté:
Mgr. Jan Louška, Jiří Jiránek
Omluveni:
Mgr. Filip Kořínek, Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.
Ověřovatelé: Ing. Milena Paříková, Ing. Petr Wolf
Zapsal:
Mgr. Magdalena Košťáková, asistentka vedení města

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Žádost o vyjádření města ke stavebním úpravám domu č.p. 530 a vybudování přístřešku
pro parkování na pozemku parc.č. 5565 v Topolské ulici (žadatel I. R.)

2.2

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 2819/93 v
Mokropeské ulici (žadatel Z. V.)

2.3

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 292/2 ve
Waldhauserově ulici (žadatel J. D.)

2.4

Žádost o souhlas města s výkopovými pracemi v souvislosti s položením zemního
kabelového vedení NN pro pozemek parc.č. 4896/1 v ulici Zd. Lhoty (žadatel
ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o.)

2.5

Žádost o vyjádření města k jiné trase nového kabelového vedení NN u Radotínské ulice
(žadatel ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena kanceláří Mil. Kalců)

2.6

Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 6192/6 v k. ú. Černošice u železniční zastávky
Černošice - Mokropsy (žadatel P. Š.)

2.7

Žádost o pronájem veřejného prostranství pro umístění pouťových atrakcí ve Sportparku
Berounka

2.8

Nájem nebytových prostor - úprava nájemného pro rok 2015 o inflační koeficient

2.9

Výběr provozovatele stánku s občerstvením a správce městské pláže v Černošicích Mokropsech

2.10

Rekonstrukce místních komunikací ul. Ukrajinská a ul. Na Drahách po povodních 2013 rozhodnutí o poskytnutí dotace

2.11

Nová sloupová trafostanice pro provoz ČOV - výběr zhotovitele

2.12

Zateplení mateřské školy Karlická, Černošice - výběr zhotovitele projektové dokumentace

2.13

Sportovní hala u ZŠ Černošice - přeložka dešťové kanalizace - veřejná zakázka formou
JŘBU

2.14

Sportovní hala u ZŠ Černošice - dodatek č. 1 ke smlouvě na výkon funkce autorského
dozoru

2.15

Studie vyhlídky Na skále - možnost podání žádosti o dotaci ke Středočeskému kraji
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3.

Návrhy členů rady města

3.1

Měření hladiny hluku za současného provozu na železniční trati v Černošicích

3.2

Program 4. zasedání zastupitelstva města

4.

Tajemník městského úřadu

4.1

Veřejná zakázka s názvem "Poplatkomat pro pokladnu Podskalská"

4.2

Setkání benchmarkingové skupiny ve dnech 15. 4. 2015 - 16. 4. 2015

5.

Z odborů - úsek právní

5.1

Darovací smlouva mezi městem a paní L. S. o darování pozemku parc.č. 2076/4 o výměře
24 m2 (ul. Liberecká) městu

5.2

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o ochraně veřejného pořádku

6.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

6.1

Licenční smlouva o veřejném provozování chráněných děl pro rok 2015

7.

Z odborů - odbor dům s pečovatelskou službou

7.1

Poměrová měřidla tepla v objektu Dům s pečovatelskou službou

7.2

Smlouva o poskytnutí dotace na provoz pečovatelské služby

8.

Z odborů - odbor informatiky

8.1

Nákup 6 ks notebooků - zkoušení žadatelů o řidičské oprávnění

8.2

Dodatek č. 1 ke smlouvě MEUC-027744/2011 - Smlouva o převodu práv k užití a
implementaci počítačového systému
GINIS EKO MUCE

8.3

Dodatek č. 2 ke smlouvě MEUC-027746/2011 - Smlouva o zajištění podpory provozu
počítačového systému
GINIS EKO MUCE

8.4

Dodatek č. 3 ke smlouvě 490/2012 - Smlouva o převodu práv k užití a zprovoznění
počítačového systému GINIS - ELEKTRONIZACE ÚŘADOVÁNÍ

8.5

Dodatek č. 2 ke smlouvě 491/2012 - Smlouva o zajištění podpory provozu počítačového
systému GINIS - ELEKTRONIZACE ÚŘADOVÁNÍ

9.

Dodatečně zařazené body programu

9.1

Rozpočtové opatření č. 29 a 30

10.

Závěr

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

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku
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2.1

Žádost o vyjádření města ke stavebním úpravám domu č.p. 530 a vybudování přístřešku
pro parkování na pozemku parc.č. 5565 v Topolské ulici (žadatel I. R.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Projektová dokumentace obsahuje návrh stavebních úprav rodinného
domu stojícího nedaleko Masopustního náměstí. Má být provedena jeho celková
rekonstrukce – výměna střešní krytiny, oken a dveří a zateplení fasády, současně budou
provedeny drobné dispoziční změny v interiéru. Položením nové střešní krytiny dojde ke
zvýšení stavby o 0,5 m na 7,28 m (vyhovuje ÚP). Bude odstraněn skleník přiléhající nyní
k jihovýchodní straně domu a bude vybudováno kryté parkovací stání pro jeden automobil za
vjezdem na pozemek z Topolské ulice. Z výpočtu zastavěnosti vyplynulo, že doručený návrh
nesplňuje limit územního plánu týkající se zastavěné plochy vedlejších staveb pro funkční
plochu BR-2/Z, ve které se dům nachází (limit překročen o 1,3%). Projektant po zjištění této
skutečnosti po jednání stavební komise návrh upravil – přístřešek pro automobil zmenšil,
takže nyní již součet ploch vedlejších staveb (přístřešku a stávající kůlny) územnímu plánu
vyhovuje.
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí se stavebními úpravami domu, nesouhlasí se
zvyšováním zastavěnosti pozemku vedlejšími stavbami nad povolený limit.

Usnesení č.R/18/1/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se stavebními úpravami rodinného domu č.p. 530 (výměna oken a dveří, zateplení fasády,
výměna střešní krytiny, drobné vnitřní dispoziční změny) a se stavbou přístřešku parkovacího
stání na pozemku parc.č. 5565 v Topolské ulici podle upravené dokumentace zpracované
kanceláří ARCHZONE architects, s.r.o., v únoru 2015

II.

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

přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
2.2

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 2819/93 v
Mokropeské ulici (žadatel Z. V.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Předložená projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného na
pozemku žadatele. Dům o jedné bytové jednotce je navržen jako přízemní. Garáž těsně
přiléhá k domu a podle zprávy je řešena jako samostatní provozní celek – není funkčně
propojena s domem a je od něj oddělena dilatační spárou. Zastavěná plocha domem je
19,95%, garáží 8,3% a zpevněnými plochami 6,99%, což jsou hodnoty odpovídající
územnímu plánu. Uliční oplocení pozemku má být zděné s výškou 1,5 m. Navrhujeme, aby
zpevněná plocha nájezdu na pozemek byla provedena ze zatravňovací dlažby kvůli lepšímu
vsakování vody. K pozemku mají být vybudovány z Mokropeské ulice přípojky vody a
kanalizace (v říjnu loňského roku vydalo město souhlas k novým přípojkám vody a kanalizace
k sousednímu pozemku manželů T. – usnesení č. R/135/9/2014).
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s návrhem novostavby RD.

Usnesení č.R/18/2/2015
Rada města Černošice
I.

Termín: 27.3.2015

souhlasí

Strana 3/26

1.

2.

3.
4.

5.

II.

se stavbou rodinného domu na pozemku parc.č. 2819/93 v Mokropeské ulici podle
předložené dokumentace zpracované kanceláří Master Design, s.r.o. v říjnu 2014 pod
podmínkou, že garáž bude samostatným provozním a dilatačním celkem,
s vybudováním vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc.č. 2819/93 z
Mokropeské ulice za předpokladu dodržení podmínek pro užívání veřejného
prostranství stanovených usnesením 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,
s dopravním napojením pozemku parc.č. 2819/93 na komunikaci v Mokropeské ulici,
s vybudováním zpevněné plochy na pozemku města parc.č. 2818/3, příp. PK 718/2,
pro vstup a vjezd na pozemek žadatele za těchto podmínek:
- před vstupní brankou bude použita plná dlažba,
- pro nájezd na pozemek bude použita betonová zatravňovací dlažba tak, aby byla
alespoň částečně zachována retenční schopnost zeleného pásu,
- při úpravě obrubníků budou dodrženy podmínky města Černošice pro výstavbu
vjezdů na pozemky dopravně napojené na místní komunikace stanovené usnesením
rady města R/43/4/2012 přijatým na její 43. schůzi konané dne 26. 3. 2012
s uzavřením plánovací smlouvy o poskytnutí příspěvku 40.000,- Kč na veřejnou
technickou infrastrukturu vzhledem k tomu, že stavbou vznikne jedna nová bytová
jednotka

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 27.3.2015
2. zajistit uzavření smlouvy dle bodu I.5 tohoto usnesení

přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
2.3

Termín: 30.6.2016

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 292/2 ve
Waldhauserově ulici (žadatel J. D.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na pozemku ve Waldhauserově ulici ležícím v ploše BR-1/V – plochy
bydlení – původní vilová zástavba – má být postaven rodinný dům. Dům je nepravidelného
půdorysu i výšky (3,8 – 8,7 m) - částečně kopíruje terén. Je navržen jako dvoupodlažní
s jednou bytovou jednotkou. V přízemí je otevřené garážové stání pro dva automobily.
K západní straně domu přiléhá venkovní terasa, vedle ní 80 m² velké jezírko. Jiné vedlejší
stavby nejsou na pozemku navrženy. Nové by byly rovněž přípojky vody a kanalizace a uliční
oplocení (výška 1,6 m). Žádáme radu o posouzení, zda navrhovaný rodinný dům
architektonicky vychází a přizpůsobuje se stávající historické architektuře tak, jak to vyžaduje
územní plán. Projektant na s. 5 své zprávy pouze dokládá fotografie okolních staveb,
konstatuje, že nový dům je nízký a nebude proto vyčnívat v průhledech a že má šikmou
střechu a tlumené odstíny fasády.
Vyjádření komise: Stavební komise nemá k návrhu rodinného domu námitky.

Usnesení č.R/18/3/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
se stavbou rodinného domu na pozemku parc.č. 292/2 ve Waldhauserově ulici podle
předložené dokumentace zpracované kanceláří Sodomková - Sodomka architekti v
únoru 2015
2.
s vybudováním vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc.č. 292/2 za
předpokladu dodržení podmínek pro užívání veřejného prostranství stanovených
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3.
4.

5.
II.

usnesením 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,
s dopravním napojením pozemku parc.č. 292/2 na komunikaci ve Waldhauserově ulici
s vybudováním zpevněné plochy na pozemku města parc.č. 277 pro vstup a vjezd na
pozemek žadatele za těchto podmínek:
- před vstupní brankou bude použita plná dlažba,
- pro nájezd na pozemek bude použita betonová zatravňovací dlažba tak, aby byla
alespoň částečně zachována retenční schopnost zeleného pásu,
- při úpravě obrubníků budou dodrženy podmínky města Černošice pro výstavbu
vjezdů na pozemky dopravně napojené na místní komunikace stanovené usnesením
rady města R/43/4/2012 přijatým na její 43. schůzi konané dne 26. 3. 2012
s uzavřením plánovací smlouvy o poskytnutí příspěvku 40.000,- Kč na veřejnou
technickou infrastrukturu v souvislosti se vznikem jedné nové bytové jednotky

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 27.3.2015
2. zajistit uzavření smlouvy dle bodu I.5 tohoto usnesení

přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
2.4

Termín: 30.6.2016

Žádost o souhlas města s výkopovými pracemi v souvislosti s položením zemního
kabelového vedení NN pro pozemek parc.č. 4896/1 v ulici Zd. Lhoty (žadatel
ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Město v září loňského roku vydalo souhlas k nové přípojce el. energie pro
pozemek parc.č. 4896/1 manželů G. v ul. Zd. Lhoty. Ve vyjádření (v příloze) byl tento souhlas
sdělen s podmínkou, že nedojde k porušení nově vybudovaného chodníku. Realizační firma
přesto několik měsíců po dokončení chodníku požádala o souhlas s jeho rozebráním
s odůvodněním, že kabelové vedení se nachází pod zámkovou dlažbou oproti původnímu
předpokladu, kdy mělo být uloženo v nezpevněném pásu vedle chodníku. Navrhujeme
souhlasit s výkopovými pracemi pod podmínkou, že zpětné zadláždění si společnost
ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o., objedná u EKOSTAVEB Louny, s.r.o., která chodník budovala a
která za něj nese záruku.
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí pod podmínkou, že opravu dlažby chodníku
provede společnost EKOSTAVBY Louny, s.r.o.

Usnesení č.R/18/4/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s povolením výkopových prací v souvislosti s položením nového kabelového vedení NN pro
pozemek parc.č. 4896/1 v chodníku v ulici Zd. Lhoty za předpokladu dodržení podmínek pro
užívání veřejného prostranství stanovených usnesením rady města č. 2.1.11 ze 74. schůze
konané dne 9.11.2009 a pod podmínkou, že nové zadláždění chodníku provede stavební
firma EKOSTAVBY Louny, s.r.o., která chodník budovala

II.

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

přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
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Termín: 27.3.2015

2.5

Žádost o vyjádření města k jiné trase nového kabelového vedení NN u Radotínské ulice
(žadatel ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena kanceláří Mil.Kalců)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: K již dvakrát projednávané stavbě zasílá projekční kancelář třetí variantu
nového zemního kabelového vedení k pozemku parc.č. 4271/29, na němž se plánuje myčka
osobních automobilů. Navrhujeme souhlasit s řešením pod podmínkou, že kabely budou
položeny v předstihu před plánovaným rozšířením komunikace.
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s novou trasou kabelového vedení NN.

Usnesení č.R/18/5/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s novým kabelovým vedením NN pro pozemek parc.č. 4271/29 v Radotínské ulici podle
předložené situace - III. varianty - zpracované společností Miloslav Kalců - elektromontáže za
předpokladu dodržení podmínek pro užívání veřejného prostranství stanovených usnesením
rady města č. 2.1.11 ze 74. schůze konané dne 9.11.2009 a pod podmínkou, že zemní
kabelové vedení bude vybudováno dříve, než bude realizováno rozšíření komunikace

II.

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

přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
2.6

Termín: 29.1.2015

Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 6192/6 v k. ú. Černošice u železniční zastávky
Černošice - Mokropsy (žadatel P. Š.)
Předkladatel: Martin Votava, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Pan P. Š. podal dne 10.3.2015 žádost o pronájem části pozemku parc .č. 6192/6 před
nádražní budovou Černošice Mokropsy pro zřízení předzahrádky k provozovně rychlého
občerstvení.
Jedná se o pronájem prostoru o výměře 15 m2 v době od 15.4. do 15.10. 2015 pro umístění 3
stolů, lavic, slunečníků, truhlíků s květinami a tújí.
Cena za pronájem pozemku za účelem umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
je dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 1,-Kč/m2/den
Vzhledem k výše uvedenému je předkládán Radě města ke schválení Záměr pronájmu části
pozemku parc.č. 6192/6 o výměře 15m2

Usnesení č.R/18/6/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc. č. 6192/6 o výměře 15 m2 na dobu od
15. 4. 2015 do 15. 10. 2015 za účelem zřízení venkovního posezení pro provozovnu rychlého
občerstvení u železniční stanice Černošice - Mokropsy za cenu 1,- Kč/m2/den v souladu s
obecně závaznou vyhláškou č. 2/2014

II.

ukládá
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1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 27.3.2015

přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
2.7

Žádost o pronájem veřejného prostranství pro umístění pouťových atrakcí ve Sportparku
Berounka
Předkladatel: Martin Votava, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Pan Jan Janeček podal žádost o pronájem veřejného prostranství Sportparku Berounka pro
účel pořádání pouťových atrakcí ve dnech od 13.8.2015 do 22.8.2015.
Pořadatel se musí podle podmínek města zavázat, že nebude používat reprodukovanou či
živou hudbu, která by narušovala veřejný pořádek v okolí.
S provozovatelem bude sepsána smlouva o podmínkách užívání prostranství. Ke smlouvě
bude přiložen předávací protokol, ve kterém bude zaznamenán stav prostranství ke dni
převzetí; stav elektroměru a umístění odběrného místa a stav vodoměru a umístění
odběrného místa. Za účelem zajištění čistoty a pořádku na prostranství se Pořadatel zaváže
zaplatit Městu vratnou zálohu ve výši 10 000 Kč.
Poplatek za užívání veřejného prostranství je dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2012
stanoven na 10 Kč/m2/den nebo na 3600,- Kč za týden.

Usnesení č.R/18/7/2015
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
žádost Jana Janečka o pronájem veřejného prostranství Sportparku Berounka pro umístění
pouťových atrakcí ve dnech 13.8.2015 až 22.8.2015

II.

souhlasí
s poskytnutím veřejného prostranství dle bodu 1 a s uzavřením smlouvy o podmínkách
užívání veřejného prostranství

I I I . s c h va l u j e
znění smlouvy o podmínkách užívání prostranství dle přílohy č.1
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení a probíhající stavbě - rekonstrukci jezu, kterou
je omezeno užívání předmětného pozemku
Termín: 27.3.2015
přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
2.8

Nájem nebytových prostor - úprava nájemného pro rok 2015 o inflační koeficient
Předkladatel: Pavla Hoppová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: v návaznosti na uzavřené nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor
předkládá OISM návrh úpravy nájemného pro rok 2015 o inflační koeficient (vyhlášená průměrná
meziroční míra inflace v roce 2014 byla 0,4 %):

Nájemník
Ing.J.Kutílek- Alotrium

(Srbská ,býv.DIPRA)
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Dosud
(od Nově (od 1.4.2015)
1.4.2014)
23 263,- Kč/rok
23 356,- Kč/rok

Ing.J.Kutílek- Alotrium (Srbská, býv.DIPRA)
Telefónica 02 (Slunečná)
Telefónica 02 (Poštovní)
+ vodné, stočné
+ osvětlení
Sdružení S dětmi a pro děti (Srbská)
Polysoft (Karlštejnská)
+ osvětlení, el. energie
Česká pošta (Poštovní)
Jaroslav Piskáček (Srbská)
+ služby

5 816,- Kč/rok
104 907,- Kč/rok
3 792,- Kč/měsíc
947,- Kč/rok
224,- Kč/rok
5 471,- Kč/rok
399,- Kč/měsíc
65,- Kč/rok
20 603,- Kč/čtvrt.
1 268,- Kč/měsíc
51,- Kč/měsíc

5 839,- Kč/rok
105 327,- Kč/rok
3 807,- Kč/měsíc
951,- Kč/rok
225,- Kč/rok
5 493,- Kč/rok
401,- Kč/měsíc
65,- Kč/rok
20 685,- Kč/čtvrt.
1 273,- Kč/měsíc
51,- Kč/měsíc

Celková částka za úhradu nájemného v roce 2014 činila 288 152,- Kč. Celková částka za úhradu
nájemného v roce 2015 činí dle výše uvedeného návrhu 289 671,- Kč.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

289 671,- Kč vč. DPH – příjem rozpočtu
ano – příjem rozpočtu
§ 3613, pol. 2132

Usnesení č.R/18/8/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s úpravou nájemného pro rok 2015 v návaznosti na uzavřené nájemní smlouvy o nájmu
nebytových prostor o inflační koeficient 0,4 % podle předloženého návrhu

p o vě ř u j e
1. Odbor investic a správy majetku
písemně oznámit úpravu výše nájemného pro rok 2015 v nebytových prostorech
příslušným nájemníkům
Termín: 19.3.2015
přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
2.9

Výběr provozovatele stánku s občerstvením a správce městské pláže v Černošicích Mokropsech
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku

STAŽEN
2.10 Rekonstrukce místních komunikací ul. Ukrajinská a ul. Na Drahách po povodních 2013 rozhodnutí o poskytnutí dotace
Předkladatel: Magdalena Mutlová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Město Černošice obdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace na rekonstrukci místních
komunikací ul. Ukrajinská a Na Drahách od Ministerstva dopravy ČR. Maximální výše
schválené dotace je 4.493.927,- Kč včetně DPH. Spolu s rozhodnutím o dotaci obdrželo
město informaci o způsobu čerpání finančních prostředků. O celou částku je možné požádat
po úspěšném dokončení realizace stavby po předložení protokolu o předání a převzetí díla.
Poskytování záloh z prostředků státního rozpočtu není správcem programu povoleno.
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Z tohoto důvodu je nutné přijmout rozpočtové opatření na výše uvedenou částku, aby bylo
město schopné pokrýt platby dodavatelské firmě. Dodavatelská firma bude vystavovat
průběžné faktury dle skutečně provedených prací každý měsíc po dobu realizace stavby.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

4.493.927,- Kč včetně DPH
Rozpočtem kryta částka podílu města, na zbývající část je nutné
rozpočtové opatření vzhledem k tomu, že tento poskytovatel
dotace neumožňuje průběžné financování
§ 2212 pol. 6121, ORG 952

Usnesení č.R/18/9/2015
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
informaci Ministerstva dopravy ČR o rozhodnutí o poskytnutí dotace na rekonstrukci ul.
Ukrajinská a Na Drahách v maximální výši 4.493.927,- Kč včetně DPH a způsobu čerpání
finančních prostředků z dotace

II.

souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 27 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení a doporučuje zastupitelstvu
města rozpočtové opatření projednat a schválit

III. ukládá
1. Finančnímu odboru
1. předložit zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 27 dle bodu II k
tomuto usnesení
Termín: 25.3.2015
přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
2.11 Nová sloupová trafostanice pro provoz ČOV - výběr zhotovitele
Předkladatel: Martin Votava, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Rada města schválila vyhlášení zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby transformační
stanice s termínem pro podání nabídek do 16.3.2015. V termínu pro podání nabídek obdrželo
město Černošice celkem 3 nabídky.
Dne 16.3.2015 se sešla společná komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, která
jednotlivé nabídky otevřela, zkontrolovala jejich úplnost a hodnotila splnění podmínek
požadovaných zákonnými požadavky a zadávací dokumentací.
Komise následně přistoupila k hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria,
kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Nabídka č.

Uchazeč

1.

Nabídková cena bez Pořadí
DPH
Jemnická stavba a.s.
489 240,2

2.

Elektroštika,

s.r.o.

453 377,-

1

3.

EL-PROM

s.r.o

493 286,-

3
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Komise dospěla k závěru, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče č.2 společnosti
Elektroštika, s.r.o. za cenu 453 377,- Kč bez DPH a komise doporučuje zadavateli, aby
s touto společností uzavřel smlouvu o dílo na plnění této veřejné zakázky.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

453 377,- bez DPH, 548 586,- s DPH
ano
§ 0000, pol. 0000, případně ORG

Usnesení č.R/18/10/2015
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
informace o veřejné zakázce na zhotovitele stavby "Nová VOTS pro ČOV - Černošice"

II.

souhlasí
s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti Elektroštika, s.r.o. na zhotovení stavby "Nová
VOTS pro ČOV" za celkovou cenu 453 377,- bez DPH

I I I . s c h va l u j e
uzavření smlouvy o dílo mezi společností Elektroštika, s.r.o. a městem Černošice na
provedení stavby "Nová VOTS pro ČOV - Černošice" dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat uchazeče o výsledcích veřejných zakázek
Termín: 20.3.2015
2. zajistit uzavření smluv s vybranými uchazeči dle bodu III. tohoto usnesení
Termín: 27.3.2015
přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
2.12 Zateplení mateřské školy Karlická, Černošice - výběr
dokumentace
Předkladatel: Magdalena Mutlová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:

zhotovitele

projektové

Na základě vyhlášené výzvy č. LXIV Ministerstva životního prostředí na podporu udržitelného
využívání zdrojů energie (podoblast podpory 3.2.1 realizace úspor energie) je možné podat
žádost o poskytnutí dotace na zateplení komplexu budov Mateřské školy Karlická
v Černošicích.
Žádosti o podporu je možné podat na OPŽP do 19. března 2015. OISM má již zpracovaný
energetický audit z roku 2013 a nyní probíhá aktualizace cen ve výkazu výměr, který byl
zpracován na základě energetického auditu a stávající projektové dokumentace mateřské
školy ze 70. let min. století. Město žádalo o poskytnutí podpory na zateplení již v loňském
roce, ale bohužel neúspěšně.
Podpora v rámci oblasti podprogramu 3.2 bude poskytována z prostředků Fondu soudržnosti
s maximální hranicí do 90 % celkových způsobilých výdajů projektu. Výše celkových nákladů
se odhaduje (dle cen URS) na 9.400.000,- Kč včetně DPH. Maximální výše dotace může činit
8.460.000,- Kč včetně DPH. Minimální spoluúčast města je 940.000,- Kč (vychází z výše
uvedené předpokládané ceny díla dle URS a max. výše dotace). Investiční fond MŠ Karlická
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bude v letošním roce disponovat s max. částkou 1.400.000,- Kč.
V souvislosti s přípravou realizace akce je nutné zpracovat projektovou dokumentaci pro
provedení stavby zateplení a zažádat o stavební povolení. V případě, že bude město
úspěšné a obdrží dotaci na zateplení, bude vhodné realizovat stavbu v letních měsících
během prázdnin, kdy je provoz mateřské školy omezen a nenavštěvují ji děti.
Vyhlášení výběrového řízení schválila rada města svým rozhodnutím č. R/16/19/2015 ze dne
2.3.2015.
Nyní OISM předkládá radě města informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení na
zhotovitele projektové dokumentace zateplení.
OISM oslovilo 5 projekčních kanceláří k předložení cenové nabídky. Výběrové řízení bylo
zároveň zveřejněno na webových stránkách města. Do dne 16.3.2015 do 9:00 hodin město
obdrželo 8 nabídek.
Dne 16.3.2015 se sešla společná komise pro otevírání a hodnocení nabídek, která jednotlivé
nabídky otevřela, zkontrolovala jejich úplnost a hodnotila splnění podmínek požadovaných
zákonnými požadavky a zadávací dokumentací.
Komise shledala, že nabídka č. 4 společnosti STIOB s.r.o. nesplnila požadavky zadavatele
v části technické kvalifikační předpoklady- reference. Společnost nepředložila 3 realizované
služby v rozsahu min. 200 tis. Kč bez DPH za posledních 5 let, jejichž předmětem bylo
vypracování projektové dokumentace pro nové nebo rekonstruované budovy pozemních
staveb.
Komise dále shledala, že nabídka č. 7 společnosti Atelier VJH s.r.o. nesplnila požadavky
zadavatele v části technické kvalifikační předpoklady- reference. Společnost neuvedla u
předložených realizovaných služeb jejich hodnotu.
Při posouzení nabídek uchazečů č. 1,2,3,5,6 a 8 komise shledala, že nabídky splňují zákonné
požadavky, resp. požadavky Zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
Komise následně přistoupila k hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kriteria,
kterým je nejnižší nabídková cena včetně DPH

1.
2.
3.
5.
6.
8.

Firma
OPTIMA s.r.o.
RVA architects s.r.o.
Ing. David VYTVAR
BKN, spol. s r.o.
Stavební projekce s.r.o.
S-PROJEKT PRAHA, s.r.o.

Cena v Kč včetně DPH
145.200,228.690,193.390,157.058,166.980,211.750,-

Pořadí
1.
6.
4.
2.
3.
5.

Komise přistoupila k hodnocení nejvýhodnější nabídky dle nejnižší nabídkové ceny. Nejnižší
nabídkovou cenu předložila společnost OPTIMA s.r.o. za cenu 145.200,- Kč včetně DPH.
Komise doporučuje radě města přijmout výše uvedenou nabídku.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
145.200,- Kč včetně DPH
Kryto rozpočtem
Ano (přijaté rozpočtové opatření č. 23 ze dne 2.3.2015)
Rozpočtová skladba
§ 3113, pol. 6121, ORG 968
Usnesení č.R/18/11/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
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s výběrem nejvýhodnější cenové nabídky společnosti OPTIMA spol. s r.o. pro zpracování
projektové dokumentace na "Zateplení mateřské školy Karlická, Černošice" za cenu 145.200,Kč včetně DPH
II.

s c h va l u j e
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Černošice a společností OPTIMA, spol. s r.o. na
zhotovení projektové dokumentace na "Zateplení mateřské školy Karlická, Černošice" dle
přílohy č. 1 k tomuto usnesení

I I I . r o zh o d u j e n a zák l a d ě d o p o r u č e n í h o d n o t íc í k o m i s e
o vyloučení uchazečů, kteří podali nabídky s pořadovými čísly č. 4 (STIOB s.r.o.) a č. 7
(Atelier VJH s.r.o.) z veřejné zakázky z důvodu nesplnění požadavků Zadavatele v
zadávacích podmínkách (nesplnění technických kvalifikačních předpokladů)
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení
Termín: 18.3.2015
2. odeslat rozhodnutí o vyloučení uchazečů, kteří podali nabídky s pořadovými čísly 4 a 7
Termín: 19.3.2015
3. zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 20.3.2015
přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
2.13 Sportovní hala u ZŠ Černošice - přeložka dešťové kanalizace - veřejná zakázka formou
JŘBU
Předkladatel: Martin Votava, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V souvislosti se zahájením zemních a výkopových prací při stavbě sportovní haly musí dojít
k přeložení inženýrských sítí, které jsou v kolizi s probíhající výstavbou.
Přeložka dešťové kanalizace byla zakreslena v projektové dokumentaci barevnou čárou
znamenající realizaci nové stavby, ale nebyla zahrnuta do výkazu výměr. Projektant stavby
vycházel z toho, že dešťová kanalizace je již přeložena od doby, kdy se realizovala nová
dešťová kanalizace v Pardubické ulici. Bohužel si uvedenou domněnku na místě ani dotazem
u našeho odboru projektant neověřil.
Na přeložku dešťové kanalizace je nutné dle podmínek zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách vyhlásit příslušné zadávací řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební práce
bezprostředně související s prováděnou stavbou sportovní haly a na jejím staveništi, kde jsou
realizovány i ostatní přeložky inženýrských sítí, je možné oslovit pouze jednu firmu, a to tu,
která provádění všechny ostatní stavby na předmětném staveništi. Protože potřeba realizace
přeložky dešťové kanalizace vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou
péčí nemohl předvídat, je v tomto případě vhodným řešením podle novely zákona účinné od
6.3.2015 vyhlásit dle § 34 a v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona zadávací řízení formou
jednacího řízení bez uveřejnění. V tomto řízení bude vyzvána k jednání a podání nabídky firma
Chládek a Tintěra a.s., se kterou je uzavřena smlouva o dílo na stavbu sportovní haly.
OISM předkládá ke schválení připravenou výzvu k jednání a zadávací dokumentaci vč. návrhu
smluvního dodatku.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem

Budou známy až po uskutečnění jednacího řízení
ano
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Rozpočtová skladba

§ 3113, pol. 6121, ORG 919

Usnesení č.R/18/12/2015
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
informace o nutnosti přeložení dešťové kanalizace v souvislosti s výstavbou sportovní haly

II.

s c h va l u j e
1.
postup při zadání veřejné zakázky bezprostředně související se stavbou sportovní haly
zadáním formou jednacího řízení bez uveřejnění s oslovením firmy provádějící
výstavbu sportovní haly (Chládek a Tintěra, a.s.) s žádostí o předložení cenové
nabídky pro realizaci přeložky dešťové kanalizace
2.
znění výzvy k jednání pro podání nabídky a zadávací dokumentaci vč. návrhu
smluvního dodatku dle příloh č. 1,2 a 3 k tomuto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit realizaci usnesení pod bodem II
přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0

Termín: 27.3.2015

2.14 Sportovní hala u ZŠ Černošice - dodatek č. 1 ke smlouvě na výkon funkce autorského
dozoru
Předkladatel: Martin Votava, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Dne 19.12.2014 rada města schválila uzavření příkazní smlouvy se spol. Grido, architektura a
design na výkon funkce autorského dozoru při provádění stavby sportovní haly. Ve smlouvě,
v části specifikace předmětu plnění, byly specifikovány činnosti, které by měl autorský dozor
vykonávat. Po schválení smlouvy radou města spol. GRIDO smlouvu připomínkovala a měla
požadavek na vypuštění některých technických činností spadajících svou povahou spíše do
kompetence TDI nikoliv AD. Proto OISM připravilo dodatek k příkazní smlouvě, který upravuje
specifikaci předmětu plnění podle připomínek spol. GRIDO.
Usnesení č.R/18/13/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uzavřením dodatku č.1 k příkazní smlouvě o výkonu funkce autorského dozoru na stavbě
sportovní haly se spol. Grido, architektura a design s.r.o., jehož předmětem je úprava
technických podmínek bez vlivu na cenu služeb

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit podpis dodatku dle bodu I

přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0

Termín: 20.3.2015

2.15 Studie vyhlídky Na skále - možnost podání žádosti o dotaci ke Středočeskému kraji
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
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V minulých letech byly vypracovány dvě studie na podobu vyhlídky Na skále, která se
nachází nad řekou v Mokropsech u železničního mostu. První studie byla použita pro získání
dotace společně s cyklostezkami a druhá na společnou dotaci s úpravou parkoviště u
městské pláže. Bohužel ani v jednom případě ke schválení dotace nedošlo.
V návaznosti na usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 007-15/2015/ZK/ ze dne
23.2.2015 vyhlásil hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera Program 2015 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního
ruchu, z kterého lze pro tento záměr města čerpat finanční prostředky.
Žádosti o dotace je možné podávat v termínu od 26. března 2015 do 15. dubna 2015 do 16
hodin.
V návaznosti na výše uvedené předkládá OISM ke schválení novou vizualizaci vyhlídky Na
skále, vypracovanou Ing. arch. Kristýnou Jirsovou společně s Ing. arch. Janem Voltrem, který
by byl v případě souhlasu a přijatelné nabídky, osloven o zpracování projektové
dokumentace.
Usnesení č.R/18/14/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se záměrem vyhlídky Na skále dle přiložené vizualizace zpracované Ing. arch. Kristýnou
Jirsovou a Ing. arch. Janem Voltrem

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zpracovat žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu
cestovního ruchu
Termín: 30.3.2015
přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
3.

Návrhy členů rady města

3.1

Měření hladiny hluku za současného provozu na železniční trati v Černošicích
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta, Ing. Tomáš Kratochvíl, radní

ODLOŽEN
3.2

Program 4. zasedání zastupitelstva města
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
Důvodová zpráva:

Program 4. zasedání zastupitelstva města dne 25. 3. 2015
a) Zahájení
b) 30 minut pro dotazy občanů
c) Body předkládané starostou města
-

Informace o změně právní úpravy v oblasti odměňování za výkon funkce členů
zastupitelstev od 1. 4. 2015
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-

Jmenování Lenky Kalouskové předsedkyní grantového výboru
Zpráva České školní inspekce – ZŠ Černošice, okres Praha-západ

d) Body předkládané zastupiteli
-

Odměny za výkon funkce člena finančního výboru
Návrh rozdělení grantů na rok 2015
Zpráva kontrolního výboru
Informace o možnostech omezení tranzitu nákladní automobilové dopravy přes
Černošice

e) Body předkládané odborem investic a správy majetku
-

Kupní smlouva, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 2245/5, parc.č. 2248/25
a parc.č. 2248/27 všechny v obci a k.ú. Černošice v ul. Brněnské
Kupní smlouva, kterou dojde k prodeji pozemku města parc. č. 2248/26 - ul. Brněnská
Záměr prodeje pozemků parc.č. 3420/2 o výměře 108m2 a parc.č. 3419/2 o výměře
7m2 v obci a k.ú. Černošice v osadě Slunečná
Nabídka spolupráce společnosti BTN Trade, s.r.o.

f) Body předkládané finančním odborem
-

Rozpočtové opatření č. 27 a 30
Dohoda o splátkách - D. P. 32.297,- Kč na dobu delší než 18 měsíců

g) Body předkládané právním úsekem

-

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku
Darovací smlouva o darování pozemku parc.č. 2076/4 v obci a k.ú. Černošice městu
Záměr prodeje pozemků s budovou Městského úřadu, podmínky výběrového řízení,
čestné prohlášení účastníka výběrového řízení, text kupní smlouvy a text smlouvy o
budoucí nájemní smlouvě

h) Body předkládané úsekem interního auditu
-

Schválení záměru města nákupu cisternové automobilové stříkačky CAS 20 se
základní výbavou za použití dotace Generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru na reprodukci požární techniky v roce 2016

i) Různé
j) Závěr
Usnesení č.R/18/15/2015
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
program 4. zasedání zastupitelstva města
přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
4.

Tajemník městského úřadu

4.1

Veřejná zakázka s názvem "Poplatkomat pro pokladnu Podskalská"
Předkladatel: tajemník MěÚ, Odbor informatiky, Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva:
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Rada města svým usnesením uložila vypsat veřejnou zakázku na pořízení samoobslužného
platebního automatu do pokladny Podskalská, určenou pro placení správních poplatků. Na
základě podrobné analýzy potřeb jednotlivých odborů byla zpracována zadávací
dokumentace s podrobnou specifikací samoobslužného platebního automatu v příloze.
Samoobslužný platební automat by měl umět přijímat hotovost i platební karty. Měl by urychlit
odbavení klientů a zajistit možnost zaplacení poplatku i v případě krátkodobé nepřítomnosti
pokladní (polední pauza).
Nabídková cena v zadávací dokumentaci je poptávána včetně nákladů na poskytování
základní servisní podpory po dobu záruky, tedy 5 let. Z rozpočtu města na rok 2015 bude
hrazena pouze cena za dodávku, montáž, implementaci a konfiguraci vlastního přístroje a
náklady na poskytování základní servisní podpory na letošní rok. V rozpočtu roku 2015 jsou
na pořízení samotného samoobslužného platebního automatu (investice) vyhrazeny finanční
prostředky ve výši 650 tis. Kč. Ostatní náklady budou hrazeny postupně v jednotlivých letech
dle uzavřené smlouvy (výdaje provozní).
Celková výše VZ bude tedy vyšší než je alokace zdrojů pro pořízení samoobslužného
platebního automatu a poskytování základní servisní podpory v letošním roce.
Vzhledem ke skutečnosti, že z Výzvy 22 IOP bude hrazena online integrace s ekonomickým
systémem a k termínům pro první zpracování ZD výzvy, je nutné připojit do této ZD
specifikaci samoobslužného platebního automatu, který má být integrován, ideálně včetně
výrobce, intenzivně pracujeme na materiálech k tomuto bodu.
Rozdíl mezi částkou vyhrazenou v rozpočtu města pro rok 2015 a částkou skutečně
placenou, dle výherní nabídky uchazeče, bude řešen prostřednictvím rozpočtového opatření.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

650.000,- Kč s DPH
ano
§ 0000, pol. 0000, případně ORG

Usnesení č.R/18/16/2015
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Poplatkomat pro pokladnu Podskalská" dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

souhlasí
s vyhlášením zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Poplatkomat pro pokladnu Podskalská"
dle bodu I

I I I . j m e n uj e
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení Mgr. Lukáš Svoboda, Ondřej Šimíček,
Martin Šebek, Ondřej Gerstendörfer, Ondřej Havlíček, náhradníci: Mgr. Slávka Kopačková,
Mgr. Jan Louška, Pavla Hoppová, Mgr. Olga Pavlíková-Gondokusumová, Ing. Petr Wolf
IV. stanoví
že komise dle bodu III. je komisí pro otevírání obálek a je komisí pro posouzení splnění
kvalifikace
přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
4.2

Setkání benchmarkingové skupiny ve dnech 15. 4. 2015 - 16. 4. 2015
Předkladatel: tajemník MěÚ
Důvodová zpráva: Ve dnech 15. 4. 2015 a 16. 4. 2015 se uskuteční setkání
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benchmarkingové iniciativy. Je to setkání tajemníků městských úřadů a odborníků. Vždy toto
setkání pořádá jedno z měst dané skupiny (pořádání vychází na město cca jednou za čtyři
roky). Město je zapojeno do této iniciativy od roku 2005. Na setkání budou řešeny konkrétní
problémy, které v aktuální době řeší města a současně budou Vzdělávacím centrem pro
veřejnou správu ČR, o.p.s. prezentovány výsledky sběru dat v jednotlivých agendách za rok
2014.
Přesný program není ještě znám. Bude upřesněn počátkem měsíce dubna 2015.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

30.000,- s DPH
ano
§ 6171, pol. 5169, případně ORJ 1300

Usnesení č.R/18/17/2015
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
zajištění jednání benchmarkingové iniciativy, které se bude ve dnech 15. 4. 2015 - 16. 4. 2015
v celkové výši 30.000,- Kč
přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
5.

Z odborů - úsek právní

5.1

Darovací smlouva mezi městem a paní L. S. o darování pozemku parc.č. 2076/4 o výměře
24 m2 (ul. Liberecká) městu
Předkladatel: Úsek právní
Důvodová zpráva:
Pan J. S. (zemřelý manžel paní L. S.) je v katastru nemovitostí zapsán jako spoluvlastník
ideální 1/2 pozemku parc.č. 2074/4 o výměře 24 m2 (jedná se o pozemek pod komunikací
Liberecká). Paní S. se jako potenciální dědička a vlastník této ideální poloviny pozemku
obrátila na město s nabídkou tento pozemek darovat městu poté, co bude jako vlastník
zapsána v katastru nemovitostí. Radě města je předložena darovací smlouva, na základě
které se paní S. zavazuje darovat výše uvedenou ideální 1/2 pozemku parc.č. 2074/4 městu.
Návrh smlouvy zároveň obsahuje příkazní smlouvu, dle které bude příslušný zaměstnanec
(plnou moc paní S. udělila Slávce Kopačkové) města zastupovat paní S. v dodatečném
dědickém řízení.

Usnesení č.R/18/18/2015
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
Darovací smlouvu dle přílohy tohoto usnesení mezi městem a paní L. S. o darování pozemku
parc.č. 2076/4 o výměře 24 m2 městu
přijato, pro: 4, proti:0, zdržel se: 1 (MP)
5.2

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o ochraně veřejného pořádku
Předkladatel: Úsek právní
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládán návrh obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku. Návrh
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vychází z platné obecně závazné vyhlášky, kdy jednotlivé oblasti úpravy byly upraveny tak,
aby odpovídaly ustanovení příslušného zákona, skutečné praxi a potřebám města při
zajišťování veřejného pořádku na území města Černošice a návrhům zastupitelů na jejich
úpravu.
Na základě závěrů diskuse na jednání Zastupitelstva města dne 28.1.2015 byla proti
předloženému návrhu upravena část týkající se zákazu konzumace alkoholu na veřejných
prostranstvích. V důsledku dalších návrhů na doplnění „kružnic“ jako vymezení prostoru, ve
kterém je konzumace alkoholu zakázána, se stal skutečný prostor, ve kterém zákaz platí,
značně nepřehledným. Zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
umožňuje dle § 47b odst.1 písm. c) postihovat za přestupek ty osoby, které v důsledku svého
chování vzbuzují veřejné pohoršení – nadměrná konzumace alkoholu nepochybně je jevem,
který může naplnit skutkovou podstatu tohoto přestupku. Protože samotný zákon umožňuje
tyto negativní jevy postihovat a z činnosti Městské policie není patrné, že by docházelo
k častému řešení tohoto problému v prostoru, který byl v původním návrhu OZV, bylo
upuštěno od původně navržené regulace. Nově je zákaz konzumace alkoholu na veřejných
prostranstvích navržen na všech dětských hřištích na území města, v parku DPS, na
Skateparku a bikové dráze a v době od 22:00 do 6:00 také v prostoru městské pláže.
Jednotlivé oblasti regulace:
1) Konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích:
Výčet míst, na kterých je konzumace alkoholu zakázána, byl změněn - zákaz je nově navě
navržen na všech dětských hřištích na území města, v parku DPS, na Skateparku a bikové
dráze a v době od 22:00 do 6:00 také v prostoru městské pláže.
Nově je navržena výjimka pro zákaz konzumace alkoholu na den 30.4. a 1.5. (Čarodějnice).
Příloha č.1 OZV vymezuje prostor městské pláže, ve kterém zákaz konzumace alkoholu platí
a Příloha č.5 vymezuje prostor Skateparku a bikové dráhy.
2) Hlučné činnosti
Stávající text OZV o veřejném pořádku vymezuje dobu nočního klidu jako dobu od 23:00 do
8:00 hod; v době zavedení této regulace prostřednictvím OZV nebyla doba nočního klidu
v žádném právním předpise definována ani vymezena, proto bylo žádoucí ji, z důvodu jistoty
právních vztahů, v OZV vymezit. Ve městě Černošice bylo přihlédnuto ke znalosti místních
poměrů a požadavkům obyvatel.
Zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích s účinností od 14.1.2013 v § 47 odst.3 vymezuje dobu
nočního klidu takto:
„Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou
vyhláškou nebo rozhodnutím vydaným na základě obecně závazné vyhlášky stanovit
výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při
nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.„
V textu návrhu OZV je nyní z důvodu lepší informovanosti obyvatel o jejich právech a
povinnostech doba nočního klidu vymezena totožně s právní úpravou. Nově je navrženo, že
omezení stanovené vymezením doby nočního klidu pro území města Černošice neplatí
v době od 22:00 31.12. do 6:00 1.1. a od 22:00 30.4. do 6:00 1.5.
3) Pravidla pro použití plakátovacích ploch
Stávající text byl upraven tak, aby odpovídal používanému způsobu – plakáty se odevzdávají
OŠKCR, v případě nepřítomnosti v Podatelně MěÚ Černošice, podmínkou vyvěšení plakátu
je zaplacení úhrady. Příloha č. 4 OZV – vymezení plakátovacích ploch byla upravena tak, aby
odpovídala skutečnosti.
4) Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
Do textu bylo doplněno ustanovení odst.2 – v otevřeném ohništi lze spalovat jen suchou
dřevní hmotu neznečištěnou chemickými látkami. Tato povinnost je uvedena v zákoně o
ochraně ovzduší, Městská policie Černošice upozornila na to, že se často setkává
s porušováním této povinnosti, proto byla z důvodu ujasnění povinností obyvatel města tato
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povinnost uvedena také v textu OZV.
V ustanoveních o povinnostech osob souvisejících s držením psů a jiných zvířat a veřejné
zeleni nedošlo oproti stávajícímu textu k žádné změně. Na doporučení dozorového orgánu –
MV ČR – byly provedeny také některé terminologické změny v textu.
Přílohou této důvodové zprávy je text OZV v revizích pro přehlednější zobrazení rozsahu
navržených změn.
Návrhy zastupitelů na úpravu textu OZV jsou v příloze tohoto materiálu.
Usnesení č.R/18/19/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s návrhem Obecně závazné vyhlášky č.1/2015 o ochraně veřejného pořádku

d o p o r u č u j e za s t u p i t e l s t vu m ě s t a
vydat Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 o ochraně veřejného pořádku dle přílohy tohoto
usnesení
přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
II.

6.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

6.1

Licenční smlouva o veřejném provozování chráněných děl pro rok 2015
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva:
Z důvodů umístění jednoho zvukově obrazového přístroje s TV vysíláním a tří monitorů, který
tento signál přenáší, je nutné schválit a uhradit licenční smlouvu o veřejném provozování
hudebního díla Ochrannému svazu autorských práv k dílům hudebním pro rok 2015.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

5.670,- Kč bez DPH, 6.861,- s DPH
ano
§ 6171, pol. 5041

Usnesení č.R/18/20/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uzavřením licenční smlouvy VP_2015_22332 pro veřejné provozování chráněných děl s
občanským sdružením OSA

II.

ukládá
1. Mgr. Janu Louškovi, tajemníkovi MěÚ
1. podepsat smlouvu dle bodu I

přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
7.

Z odborů - odbor dům s pečovatelskou službou
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Termín: 16.3.2015

7.1

Poměrová měřidla tepla v objektu Dům s pečovatelskou službou
Předkladatel: Odbor Dům s pečovatelskou službou
Důvodová zpráva:
Dle novely zákona 406/2000 z roku 2012 dle §7 předkládáme radě města nabídky na
poměrová měřidla tepla do objektu Dům s pečovatelskou službou. S ohledem na nutnost
instalace poměrových do konce roku 2014, bylo zcela nemožné zajistit dodání a instalaci
měřidel do konce roku, kdy důvodem byla vytíženost dodávajících firem. Předkládáme tři
nabídky, kde dle referencí a dle jednání doporučujeme nejlevnější nabídku firmy INMES spol.
s r.o, která jako jediná umožňuje případné odečty indikátorů i jinou firmou a cenová nabídka
obsahuje i pasportizaci ústředního topení.
INMES spol. s r.o
ECR KOMPLEX – správa spol. s r.o
Techem spol. s r.o

33 120 Kč včetně DPH
54 280 Kč včetně DPH
45 908 Kč včetně DPH

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

33.120,- s DPH
Ne – rozpočtové opatření v rámci § 4350
§ 4350 pol. 6121

Usnesení č.R/18/21/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s výběrem nejvýhodnější nabídky společnosti INMES spol. s r.o. na dodání a montáž
poměrových měřidel tepla EINT 30 v objektu Domu s pečovatelskou službou v celkové
hodnotě 33 120 Kč, včetně DPH

II.

s c h va l u j e
rozpočtové opatření č.28 dle přílohy

III. ukládá
1. Odboru Domu s pečovatelskou službou
1. vystavit objednávku dle bodu I
přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
7.2

Termín: 31.3.2015

Smlouva o poskytnutí dotace na provoz pečovatelské služby
Předkladatel: Odbor Dům s pečovatelskou službou
Důvodová zpráva:
Předkládáme radě města smlouvu na poskytnutí dotace na provoz pečovatelské služby
města Černošice. V loňském roce bylo požádáno pomocí programu OK poskytovatel o dotaci
ve výši 1 300 000 Kč na provoz této služby. Dle rozhodnutí zastupitelstva Středočeského
kraje, byla naší pečovatelské službě přidělena dotace ve výši 449 000 Kč, tedy ve stejné výši
jako v roce 2014. Od roku 2015 nově přidělují dotace na provoz sociálních služeb jednotlivé
kraje a s tím vznikl i nový požadavek na podpis smlouvy přímo na krajském úřadě. Součástí
usnesení je tedy i pověření Miroslava Strejčka, vedoucího DPS k podpisu smlouvy o
poskytnutí dotace.
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Usnesení č.R/18/22/2015
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
smlouvu s Středočeským krajem o poskytnutí dotace na provoz pečovatelské služby města
Černošice v celkové výši 449.000 Kč, dle přílohy tohoto usnesení

II.

p o vě ř u j e
1. Miroslav a Strejčka, vedoucí odboru Dům s pečovatelskou službou
1. k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace, dle bodu I.tohoto usnesení

přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
8.

Z odborů - odbor informatiky

8.1

Nákup 6 ks notebooků - zkoušení žadatelů o řidičské oprávnění
Předkladatel: Odbor informatiky
Důvodová zpráva:

Termín: 31.3.2015

Z důvodů nemožnosti provádět zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění jinde, než-li na
pracovištích úřadu (min. dopravy ČR i přes náš velký tlak zkoušení v autoškolách
neumožňuje), navrhujeme v rámci zajištění řádného a včasného průběhu zkoušek řešení, kdy
na základě VŘ bude pořízeno 6 ks notebooků a zkoušky budou prováděny např. ráno
v zasedací místnosti v Černošicích.
Přílohami důvodové zprávy je korespondence mezi městem Černošice a min. dopravy a
korespondence a žádosti autoškol, na základě kterých jsme žádali o umožnění provádění
zkoušek v autoškolách, kde probíhala výuka žadatelů, přesně dle dikce v současnosti
platného zákona (zákon č. 247/2000 Sb., § 38 odst. 1: „Zkoušky z odborné způsobilosti
žadatele o řidičské oprávnění a opakované zkoušky se provádí zpravidla v jeden den, a to v
autoškole, která zajišťovala výuku a výcvik žadatele, nedohodnou-li se autoškola a zkušební
komisař na jiném vhodném místě konání zkoušek.“). Odpovědi min. dopravy, jakožto
provozovatele IS e-testy, tedy informačního systému, v němž jsou zkoušky z teoretické části
fakticky prováděny, byly na naše žádosti veskrze negativní a argumentaci platným zněním
zákona pracovníci této instituce vůbec nebrali v potaz. I na základě toho byl odeslán dopis
Veřejnému ochránci práv s popisem situace a chováním min. dopravy, které krátí
provozovatele autoškol na jejich právech a ukládá jim vyšší povinnosti, než jsou dány platnou
právní normou.
Jedním z bodů argumentace min. dopravy ČR bylo to, že se chystá novelizace, která zkoušky
prováděné v autoškolách ze znění zákona vypouští, což bylo ověřeno nahlédnutím do
ODOKu (dokumenty projednávané či připravené k projednání vládou ČR), kde je opravdu
připravena k projednání novela předmětné právní normy, ale tato ještě v únoru nebyla ani
vládou projednána, tedy rozhodně nevstoupila do řádného legislativního procesu. Avšak i
v reakci na tuto budoucí novelizaci a hlavně z důvodu toho, že díky omezené kapacitě jediné
učebny na pracovišti Podskalská, kdy není možno v rozumné denní době vyzkoušet všechny
žadatele (s následnou praktickou částí zkoušky), dochází i k reálnému úbytku provedených
zkoušek a tím i k snížení průběžného plnění příjmové stránky rozpočtu ve formě správních
poplatků za zkoušky, bylo přistoupeno k řešení, které o polovinu navyšuje celkovou kapacitu
zkoušených, de facto však min. zdvojnásobuje. To je způsobeno tím, že některé zkoušky
probíhají déle než předepsaných 30 min. či není možno naplnit kapacitu celé učebny (např.
profesní způsobilost, cizinci s překladatelem) a díky dvěma samostatným prostorům pro
zkoušky nezpůsobí zablokování jednoho prostoru automaticky nemožnost provádět další
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zkoušky.
Toto řešení bylo schváleno na základě jednání s tajemníkem a ved. odboru správního.
Na základě vyhodnocení VŘ GEM G15/112285 byl vybrán uchazeč Milan Ječný, Hrubý
Rohozec 9, 51101 Turnov, IČ 45523291 za celkovou cenu 38.621,58 Kč bez DPH (46.732,11
Kč vč. DPH). Protokol se seznamem a nabídkami uchazečů jest přílohou důvodové zprávy.

Přílohy:
Příloha č. 1 DZ – sdělení MD k místu konání zkoušek po osobním jednání na MD (Šebek,
Šampalík x Pokorný, Bardová, Židův a další zástupci MD)
Příloha č. 2 DZ – dopis ministrovi dopravy
Příloha č. 3 DZ – odpověď ministra dopravy (resp. 1. náměstka)
Příloha č. 4 DZ – žádost autoškol o možnost konání zkoušek v jejich prostorách
Příloha č. 5 DZ – žádost min. dopravy a umožnění provádění zkoušek v prostorách autoškol,
které splňují tech. parametry nutné pro provoz aplikace
Příloha č. 6 DZ – odpověď min. dopravy na žádost
Příloha č. 7 DZ – dopis s žádostí o posouzení postupu min. dopravy
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

38.621,58 Kč bez DPH, 46.732,11 s DPH
ano
§ 6171, pol. 5137

Usnesení č.R/18/23/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s nákupem 6 ks notebooků pro účely zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění, a to na základě
výsledků výběrového řízení G15/112285, tj. nákupem od PFO Milan Ječný, Hrubý Rohozec 9,
51101 Turnov, IČ: 45523291, za cenu 38 621,58 Kč bez DPH (46 732,11 Kč vč. DPH)

II.

ukládá
1. Odboru informatiky
1. vystavit objednávku dle bodu I

přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
8.2

Termín: 20.3.2015

Dodatek č. 1 ke smlouvě MEUC-027744/2011 - Smlouva o převodu práv k užití a
implementaci počítačového systému

GINIS EKO MUCE
Předkladatel: Odbor informatiky
Důvodová zpráva:
Tento dodatek navyšuje licenčně kapacity záznamů v jednotlivých modulech na hodnoty, viz.
příloha č. 3. Tyto kapacity byly v původní smlouvě silně podhodnoceny a tímto dodatkem se
narovnává licenční a faktický stav užívání IS Ginis EKO. Náklady jsou jednorázové na
pořízení licencí.
V Příloze č. 2 je popsán původní a nový počet kapacit záznamů pod jednotlivými moduly.
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V Příloze č. 4 bude přiložen návrh rozpočtového opatření, které v rámci rozpočtu ORJ 1000
přesunuje prostředky z investic HW (pol. 6125) na investice SW (pol. 6111). V celkové částce
přesunu je zahrnuta i cena licencí jednotlivých modulů pořizovaných v rámci Dodatku č. 3 ke
smlouvě 490/2012 - Smlouva o převodu práv k užití a zprovoznění počítačového systému
GINIS - ELEKTRONIZACE ÚŘADOVÁNÍ.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

109.450,- Kč bez DPH, 132.434,50 s DPH
ano
§ 6171, pol. 6111

Usnesení č.R/18/24/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě MEUC-027744/2011 - Smlouva o převodu práv k užití a
implementaci počítačového systému GINIS EKO MUCE se spol. Gordic spol. s r.o., Erbenova
4, Jihlava, IČ: 47903783, navyšující licence evidovaných záznamů v jednotlivých modulech
APV, a to za cenu 109450,- Kč bez DPH (132 434,50 Kč vč. DPH)

II.

s c h va l u j e
rozpočtové opatření č. 31 dle přílohy č. 4

III. ukládá
1. Odboru informatiky
1. zajistit podpis dle bodu I
2. Finančnímu odboru
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu II
přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
8.3

Termín: 27.3.2015

Termín: 23.3.2015

Dodatek č. 2 ke smlouvě MEUC-027746/2011 - Smlouva o zajištění podpory provozu
počítačového systému

GINIS EKO MUCE
Předkladatel: Odbor informatiky
Důvodová zpráva:
Tento dodatek navyšuje počet podporovaných licencí (v rámci SLA1 a SLA2) kapacit
záznamů v jednotlivých modulech. Tyto kapacity byly v původní smlouvě silně podhodnoceny
a tímto dodatkem se narovnává licenční a faktický stav užívání IS Ginis EKO a podpora.
Navýšení roční platby jest 21 890.- bez DPH (26 486,90 vč. DPH).
V Příloze č. 2 je popsán původní a nový počet kapacit záznamů pod jednotlivými moduly.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

21.890,- Kč bez DPH, 26.486,90 s DPH
ano
§ 6171, pol. 5168
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Usnesení č.R/18/25/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě MEUC-027746/2011 - Smlouva o zajištění podpory
počítačového systému GINIS EKO MUCE se spol. Gordic spol. s r.o., Erbenova 4, Jihlava, IČ:
47903783, navyšující počet podporovaných licencí evidovaných záznamů v jednotlivých
modulech APV a roční paušál, a to o částku 21890,- Kč bez DPH ročně (26486,90 Kč vč. DPH
ročně)

II.

ukládá
1. Odboru informatiky
1. zajistit podpis dle bodu I

přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
8.4

Termín: 27.3.2015

Dodatek č. 3 ke smlouvě 490/2012 - Smlouva o převodu práv k užití a zprovoznění
počítačového systému GINIS - ELEKTRONIZACE ÚŘADOVÁNÍ
Předkladatel: Odbor informatiky
Důvodová zpráva:
Jedná se o navýšení licencí používaných záznamů v modulu ZUD (zpracování událostí) a
nákup jednotlivých modulů pro plné využití v rámci ekonomické činnosti. Zvýšení počtu
užívaných modulů je způsobeno vytvořením nových odborů a dále potřebou na finančním
odboru vč. licence sestavy PAP, u které po jednání na vedení projektu není fakturována
implementace.
Cena je jednorázově 84.500,- Kč bez DPH (101.640,- Kč vč. DPH.)
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

84.500,- Kč bez DPH, 101.640,- s DPH
ano
§ 6171, pol. 6111

Usnesení č.R/18/26/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě 490/2012 - Smlouva o převodu práv k užití a
zprovoznění počítačového systému GINIS - ELEKTRONIZACE ÚŘADOVÁNÍ se spol. Gordic
spol. s r.o., Erbenova 4, Jihlava, IČ: 47903783, navyšující počet podporovaných licencí
modulů, a to za cenu 84.500,- Kč bez DPH (101.640,- s DPH)

II.

ukládá
1. Odboru informatiky
1. zajistit podpis dle bodu I

přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
8.5

Termín: 27.3.2015

Dodatek č. 2 ke smlouvě 491/2012 - Smlouva o zajištění podpory provozu počítačového
systému GINIS - ELEKTRONIZACE ÚŘADOVÁNÍ
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Předkladatel: Odbor informatiky
Důvodová zpráva:
Jedná se o podporu navýšených licencí používaných záznamů v modulu ZUD (zpracování
událostí) a podporu navýšených licencí jednotlivých modulů pro plné využití v rámci
ekonomické činnosti. Zvýšení počtu užívaných modulů je způsobeno vytvořením nových
odborů a dále potřebou na finančním odboru.
Navýšení roční platby jest 61100,- Kč bez DPH (73 931,- Kč vč. DPH).
V Příloze č. 2 je popsán původní a nový počet kapacit záznamů pod jednotlivými moduly.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

61.100,- Kč bez DPH, 73.931,- s DPH
ano
§ 6171, pol. 5168

Usnesení č.R/18/27/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě 491/2012 - Smlouva o zajištění podpory provozu
počítačového systému GINIS - ELEKTRONIZACE ÚŘADOVÁNÍ se spol. Gordic spol. s r.o.,
Erbenova 4, Jihlava, IČ: 47903783, navyšující počet podporovaných licencí modulů a paušál,
a to o 61100,- Kč bez DPH ročně (73 931,- Kč vč. DPH ročně)

II.

ukládá
1. Odboru informatiky
1. zajistit podpis dle bodu I

přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
9.

Dodatečně zařazené body programu

9.1

Rozpočtové opatření č. 29 a 30
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:

Termín: 27.3.2015

Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č. 29 obsahující následující změny:
změna č. 56 – přesun části platu vedoucího odboru sociální věcí a zdravotnictví do rozpočtu
sociálněprávní ochrany dětí, která je plně hrazena dotací od státu. Podle podmínek této
dotace je možné uplatnit tu část platu vedoucího odboru, která se vztahuje k činnosti oddělení
sociálněprávní ochrany dětí.
změna č. 57 – přijetí neinvestiční dotace od ministerstva dopravy na nákup zařízení pro
skenování pro potřeby Centrálního registru vozidel.
Výše uvedené změny zvyšují příjmy i výdaje o 36.300,- Kč, saldo rozpočtu se nemění.
Dále je radě města předkládáno na vědomí rozpočtové opatření č. 30, které je v kompetenci
zastupitelstva města. Jedná se doplatek investiční dotace od Regionální rady Regionu
soudržnosti střední Čechy na akci Park and Ride Mokropsy, která byla dokončena v roce
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2014. Prostředky jsou převedeny do investiční rezervy města.
Usnesení č.R/18/28/2015
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
rozpočtové opatření č. 29 dle přílohy

II.

b e r e n a vě d o m í
rozpočtové opatření č. 30 dle přílohy

III. ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 29 do rozpočtu
Termín: 31.3.2015

přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
10.

Závěr

Závěr:

Ing. Petr Wolf
místostarosta

……………………………………………………….

Ing. Milena Paříková
radní

……………………………………………………….

Mgr. Filip Kořínek
starosta

……………………………………………………….
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