ZÁPIS
z 19. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 25.3.2015
Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD.,
Ing. Milena Paříková, Ing. Tomáš Kratochvíl, Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.
Hosté:
Mgr. Jan Louška
Omluveni:
Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf
Zapsal:
Mgr. Magdalena Košťáková, asistentka vedení města
Přítomni:

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

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

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 ověřila paní Paříková a pan
Wolf

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Výběr provozovatele stánku s občerstvením a správce městské pláže v Černošicích Mokropsech
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V souvislosti s ukončením nájemní smlouvy na provoz občerstvení a správu městské pláže
město zveřejnilo výzvu určenou pro zájemce z řad podnikatelů v oblasti pohostinství
k předložení návrhů na podobu stánku s občerstvením a konceptu využití městské pláže
v Černošicích – Mokropsech.
Záměrem je následné uzavření smlouvy s provozovatelem, jehož návrh bude vyhodnocen
jako nejzajímavější a nevhodnější pro tuto lokalitu.
Termín podání návrhů byl stanoven na 20.2.2015 a k tomuto datu město obdrželo šest
nabídek od:
1. paní Mgr. Ludmily Hamplové a pana Daniela Hampla, xxxxxxxxx
2. pana Cyrila Adámka, xxxxxxxxx
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3. pana MgA. Víta Šimka, xxxxxxxxx
4. paní Ley Skálové
5. paní Niky Oralové, xxxxxxxxx a pana Lubomíra Koubka, xxxxxxxxx
6. pana Jana Pravdy, Bolleta, xxxxxxxxx
Na základě posouzení doručených návrhů rozhodla Rada o výběru čtyř nejvhodnějších
uchazečů a to č.2, č.3, č.5 a č.6, kteří byli pozvání na osobní (elektronickou) prezentaci svých
návrhů.
Z těchto čtyř uchazečů bude vybrán jeden vítězný, s kterým bude uzavřena nájemní smlouva
a smlouva o správcovství městské pláže na dobu 5let.
Usnesení č.R/19/1/2015
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
nejvhodnější návrh podoby stánku s občerstvením a koncept využití městské pláže v
Černošicích - Mokropsech pana MgA. Víta Šimka, xxxxxxxxx

II.

ukládá
1. Úseku právnímu
1. vypracovat návrh nájemní smlouvy a smlouvy o správě městské pláže mezi vybraným
uchazečem a Městem Černošice
Termín: 8.4.2015
2. Odboru investic a správy majetku
1. informovat uchazeče o výsledku soutěže
Termín: 8.4.2015
přijato, pro: 4, proti:3 (LK, MP, TK), zdržel se: 0
3.

Různé

4.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek
starosta

Ing. Petr Wolf
místostarosta
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