ZÁPIS
z 22. jednání Rady města Černošice ze dne 13.4.2015
Přítomni:

Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Milena
Paříková, Ing. Tomáš Kratochvíl, Doc. PhDr. Karel Müller, PhD. (od bodu 2.8)
Hosté:
Mgr. Jan Louška
Omluveni:
Mgr. Filip Kořínek
Ověřovatelé: Ing. Petr Wolf, PhDr. Lenka Kalousková, PhD.
Zapsal:
Mgr. Magdalena Košťáková, asistentka vedení města
Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Podání žádosti o dotaci na projekt "Stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 259" v
Černošicích

2.2

Podání žádosti o dotaci na projekt " Oprava schodiště u ZUŠ Černošice"

2.3

Smlouva o poskytnutí připojení na elektrické zařízení pro zajištění provozu staveniště
společnosti Metrostav, a.s

2.4

Žádost o souhlas k udělení výjimky ze zákazu vjezdu vozidel těžších 6 tun do ulice
Svatopluka Čecha (žadatel JUDr. J. G.)

2.5

Rekonstrukce místních komunikací ul. Ukrajinská a ul. Na Drahách - dodatečné změny č.1

2.6

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

2.7

Přeložka kabelu vysokého napětí (VN 22 kV) v oblasti pod školou v Mokropsech z důvodu
výstavby centrálních šaten - smlouva o smlouvě budoucí

2.8

Žádost o vyjádření města k zastřešení teras domu č.p. 591 v ulici Dr. Janského (žadatelé
manželé P.)

2.9

Žádost o vyjádření města ke změně užívání domu č.p. 1415 v ulici Boženy Němcové na
mateřskou školu a jeho souvisejícím stavebním úpravám

2.10

Žádost o vyjádření města k výstavbě mycího centra osobních vozidel na pozemcích parc.č.
4271/29, 4271/68, 4271/70, 4271/71 a 4271/72 v Radotínské ulici (žadatel TALLWIDE,
s.r.o.)

2.11

Žádost o vyjádření města k dělení pozemku parc.č. 494/14 (za zimním stadionem)

2.12

Nová žádost o povolení výkopových prací na pozemku parc.č. 127 z důvodu výměny
kabelového vedení NN pro rodinný dům č.p. 1032 v ulici Na Vyhlídce (žadatelka O. S.)

2.13

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouva o
právu provést stavbu č.IV-12-6018240/VB/02, ulice Sadová

2.14

Oprava výtluků a propadlin v místních komunikací - cenová nabídka

2.15

Sportovní hala u ZŠ Černošice - dodatečné změny č.2 - veřejná zakázka formou JŘBÚ

2.16

"Rekonstrukce komunikací v Černošicích-III.etapa" - výběr zhotovitele stavby, technického
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dozoru investora, koordinátora BOZP a autorského dozoru
2.17

ROP Střední Čechy - dotační výzva 85 A - rekonstrukce místních komunikací

2.18

Žádost o vyjádření města k výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury a
sportoviště pro budoucí soubor rodinných domů v oblasti Na Vysoké (žadatel Michael
Galerie, s.r.o.)

3.

Návrhy členů rady města

3.1

Žádost o výpůjčku pozemků parc.č. 1156/4 a 1156/5 pro pořádání závodů skautské
všestrannosti dne 25.4.2015

3.2

"Pálení čarodějnic" - Husova ulice

3.3

Darovací smlouva - příspěvek na kompenzaci navýšení daně z nemovitostí 2015

3.4

Zápis z jednání komise pro školství dne 4.3.2015

3.5

Personální změny v radě školy

4.

Z odborů - finanční odbor

4.1

Schválení účetní závěrky Základní umělecké školy Černošice okres Praha-západ za rok
2014

4.2

Základní umělecká škola Černošice okres Praha-západ - rozdělení hospodářského
výsledku 2014

4.3

Rozpočtové opatření č. 40

5.

Z odborů - úsek projektového řízení a komunikace

5.1

Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS - Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů

6.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

6.1

Pověření k podepisování kupních smluv při likvidaci majetku

7.

Z odborů - odbor dům s pečovatelskou službou

7.1

Rozšíření domovních zvonků na objektu DPS

8.

Z odborů - odbor informatiky

8.1

Nákup nových PC a nových monitorů LCD - 2015

9.

Z odborů - odbor technických služeb

9.1

Havarijní stav kabiny multikáry M 25

10.

Z odborů - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

10.1

Žádost sdružení ALEN o finanční příspěvek

11.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

11.1

Žádost o příspěvek na Královský průvod

11.2

Bukifest

12.

Dodatečně zařazené body programu

12.1

Černošický karneval - červen 2015

13.

Různé

14.

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 pan Wolf
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K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Podání žádosti o dotaci na projekt "Stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 259" v
Černošicích
Předkladatel: Magdalena Mutlová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dne 23.2.2015 Program 2015 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst.
Oblastmi podpory jsou kromě jiného také radnice a obecní úřady, které zahrnují rekonstrukce
a opravy stávajících budov. Maximální výše poskytnuté dotace je stanovena na 6 mil. Kč.
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského
kraje na podporované projekty je 200 mil. Kč.
Vzhledem k tomu, že stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 259 v Karlštejnské ulici bude
finančně velmi nákladnou stavbou a dotační tituly na rekonstrukce budov obecních úřadů jsou
velmi zřídka vypisovány, považuje OISM za důležité tento dotační titul využít a požádat o
poskytnutí dotace. Výše dotace by pokryla při uznání max. částky 6 mil. Kč cca 15% nákladů
na stavbu.
V případě zajištění finančních prostředků a schválení dotace by bylo možné stavbu realizovat
od 11/2015 s předpokladem dokončení stavby v 11/2016.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky

Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

30.600.000,- Kč bez DPH, 37.026.000,- s DPH (jedná se o
předpokládanou cenu za celou stavbu bez uplatnění dotace)
v případě získání max. dotace 6 mil. Kč by byla předpokládaná
spoluúčast města 31.026.000,- Kč včetně DPH
nutné řešit především v rámci rozpočtu na rok 2016
§ xxxx, pol. xxxx, ORG 776

Usnesení č.R/22/1/2015
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
informaci o Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst

II.

s c h va l u j e
podání žádosti o dotaci na projekt "Stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 259" v
Černošicích z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování projektu v minimální
výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. připravit a podat žádost o dotaci na Krajský úřad Středočeského kraje
Termín: 15.4.2015
přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
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2.2

Podání žádosti o dotaci na projekt " Oprava schodiště u ZUŠ Černošice"
Předkladatel: Magdalena Mutlová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dne 23.2.2015 Program 2015 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek.
Oblast podpory se vztahuje na obnovu kulturních památek. Maximální výše poskytované
dotace je stanovena na 500 tis. Kč na projekt, přičemž minimální výše spoluúčasti žadatele je
stanovena na 5 % z celkových uznatelných nákladů.
OISM navrhuje využít tuto výzvu k podání žádosti o dotaci na opravu vnějšího schodiště u
ZUŠ Černošice. Toto schodiště je v havarijním stavu. O poskytnutí dotace na opravu město
žádalo již v loňském roce, ale bohužel neúspěšně. V roce 2013 byla zpracována projektová
dokumentace včetně stavebního rozpočtu. Náklady opravy dle tohoto rozpočtu činí 210.054,
31 Kč včetně DPH.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

Min. 10.503,- Kč s DPH (spoluúčast města), max. 199.552,- Kč
s DPH (dotace)
Spoluúčast by byla hrazena z investičního fondu ZUŠ
§ 3231, pol.5171

Usnesení č.R/22/2/2015
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
informaci o Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

II.

s c h va l u j e
podání žádosti o dotaci na projekt " Oprava schodiště u ZUŠ Černošice" z Programu 2015 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných
nákladů projektu

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. připravit a podat žádost o dotaci na Krajský úřad Středočeského kraje
Termín: 15.4.2015
přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
2.3

Smlouva o poskytnutí připojení na elektrické zařízení pro zajištění provozu staveniště
společnosti Metrostav, a.s
Předkladatel: Martin Votava, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V rámci probíhající stavby rekonstrukce jezu město požádala spol. METROSTAV a.s. o
možnost připojení zařízení staveniště (buněk pro dělníky) na stávající odběrné elektrické
zařízení, které je umístěno ve Sportparku Berounka a je ve vlastnictví města. Protože se
jedná o odběrné zařízení, které je využíváno pouze při konání kulturních akcí a tomto místě,
navrhujeme požadavku vyhovět. Právní oddělení proto zpracovalo návrh smlouvy o připojení,
z kterého vyplývá pro odběratele – společnost Metrostav povinnost platit městu měsíční
zálohy ve výši 10 tis. Kč což odpovídá vypočítané průměrné spotřebě pro provoz zařízení
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staveniště.
Usnesení č.R/22/3/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s poskytnutím připojení na elektrické zařízení ve vlastnictví města u Sportparku Berounka pro
zajištění provozu staveniště společnosti Metrostav, a.s

II.

s c h va l u j e
smlouvu o poskytnutí připojení na elektrické zařízení mezi městem Černošice, jako
poskytovatelem a spol. METROSTAV jako odběratelem dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit realizaci usnesení dle bodu II
přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
2.4

Termín: 30.4.2015

Žádost o souhlas k udělení výjimky ze zákazu vjezdu vozidel těžších 6 tun do ulice
Svatopluka Čecha (žadatel JUDr. J. G.)
Předkladatel: Martin Votava, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Dne 23.3.2015 podal JUDr. J. G. žádost o stanovisko města k povolení výjimky ze
zákazu vjezdu vozidel těžších 6t do ulice Svatopluka Čecha.
Pan G. žádá o povolení výjimky z důvodu dokončovacích prací na stavbě RD, které zahrnují
zejména odvoz části přebytečné hlušiny a návoz ornice pro účely realizace zahradních úprav
na pozemku 1386/1. Pro tyto práce je nezbytné zajistit vjezd vozidel nad 6t.
Vjezd vozidel by byl povolen v termínu od 20.4.2015 do 31.5.2015

Usnesení č.R/22/4/2015
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
žádost pana G. o souhlas s udělením výjimky ze zákazu vjezdu vozidel nad 6 t do ulice
Svatopluka Čecha z důvodu dokončovacích prací na stavbě rodinného domu (odvoz suti a
návoz ornice) a upozorňuje žadatele, že o povolení výjimky rozhoduje příslušný silniční
správní úřad

II.

souhlasí
s výjimkou ze zákazu vjezdu vozidel těžších 6 t do ulice Svatopluka Čecha k pozemku parc.č.
1386/1, a to v termínu od 20.4.2015 do 31.5.2015 (upozorňujeme žadatele, že souhlas
vlastníka komunikace nenahrazuje povolení silničního správního úřadu - MÚ Černošice, odbor
stavební úřad, odd. dopravy)

III. 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: 17.4.2015

2.5

Rekonstrukce místních komunikací ul. Ukrajinská a ul. Na Drahách - dodatečné změny
č.1
Předkladatel: Martin Votava, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Rada města svým usnesením č. R/20/2/2015 přijatým na 20. schůzi konané dne 30.3.2015
schválila zadávací dokumentaci a zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné
stavební práce v rámci rekonstrukce místních komunikací ul. Ukrajinská a Na Drahách.
V souvislosti se zahájením zemních a výkopových prací při rekonstrukci ulice Ukrajinská bylo
zjištěno, že stávající podkladní vrstvy nejsou dostatečně únosné a nesplňují předpokládané
hodnoty uvedené v projektové dokumentaci. Proto je nutné v průběhu výstavby provést
některé úpravy, které zlepší únosnost podkladních vrstev.
Jedná se zejména o změny v konstrukčních vrstvách vozovky a nové řešení odvodnění
v části Ukrajinské ulice. Po odfrézování asfaltové vrstvy v prvním úseku se totiž ukázalo, že
pod původní vozovkou nejsou žádné konstrukční vrstvy a podloží se jevilo jako neúnosné.
Konstrukční vrstvy nesplňovaly předpokládané hodnoty uvedené v projektové dokumentaci.
Bylo proto navrženo v úseku staničení 0,000 až 0,540 odtěžení stávajícího podloží do
hloubky cca 300 mm a následné provedení nové konstrukční vrstvy ze zhutněné štěrkodrtě v
tl. 200 mm; další konstrukční vrstvy budou provedeny dle projektové dokumentace (infiltrační
postřik, asfaltový beton podkladní tl. 50 mm, spojovací postřik a asfaltový beton obrusný tl.40
mm).
Ve staničení 0,140 bude umístěna nová uliční vpusť a v úseku staničení 0,140 až 0,190 bude
v zeleném pásu podél komunikace uložena plastová flexibilní drenážní trubka JS 100 mm
zaústěná do této nové vpusti a sloužící pro odvod a zasakování dešťové vody v tomto úseku.
V úseku staničení 0,540 až 0,880 bude odfrézován pruh v šíři 3,5 m a délky cca 150 m. Dále
bude odtěženo stávající podloží do hloubky 300 mm v šíři cca 3,5 m ve staničení 0,540 až
0,730 dále do hloubky 250 mm a v šíři 3,5 m ve staničení 0,730 až 0,880. Následně bude
provedena v celém úseku 0,540 až 0,880 nová konstrukční vrstva ze zhutněné štěrkodrtě tl.
200 mm, další konstrukční vrstvy budou provedeny dle původní projektové dokumentace
(infiltrační postřik, asfaltový beton podkladní tl.50 mm, spojovací postřik a asfaltový beton
obrusný tl.40 mm).
Pro zlepšení odvodu dešťových vod v úseku 0,910 až 1,032 bude osazen po levé straně
podél obrub odvodňovací žlab aco drain šíře 150 mm. V úseku 0,840 až 0,910 bude
vybudována nová dešťová kanalizace DN 250, která se bude ve staničení 0,910 napojovat na
nový aco drain a na konci bude zaústěna do nové zasakovací šachty. V trase dešťové
kanalizace budou dále umístěny tři lomové šachty.
V úseku 0,000 až 0,880 nebudou osazeny obruby, v úseku 0,880 až 1,032 zůstávají obruby
dle původní projektové dokumentace. V úseku 0,000 až 0,880 bude provedena jednostranná
krajnice z hutněného recyklátu; na straně přilehlé k objektům rodinné rekreace bude terén
výškově přizpůsoben.
V cenové nabídce jsou samostatně uvedeny ceny víceprací a méněprací a je v ní vyčísleno
celkové navýšení zakázky oproti smluvní ceně dle SoD. Hodnota veřejné zakázky se
vzhledem k dodatečným stavebním pracím navyšuje o 675 984,- Kč bez DPH (817 940,30 Kč
s DPH). Jedná se o nepředvídatelné změny, které musí být zadány totožnému zhotoviteli,
který realizuje celou zakázku spočívající v rekonstrukci ulice a dle zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách je proto nutné uzavřít Dodatek ke smlouvě o dílo na základě výsledku
jednacího řízení bez uveřejnění.
Vzhledem k výše uvedeným změnám v průběhu výstavby a vzhledem k pozdějšímu zahájení
rekonstrukce ulice Ukrajinská z důvodu, že tato ulice byla používána pro odvoz materiálu při
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čištění koryta řeky Berounky je potřeba posunout původní termín dokončení díla z 30.4.2015
na 31.5.2015.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

675 984,- Kč bez DPH, 817 940,30 Kč s DPH
Ne, rozpočtové opatření bude předloženo ke schválení
zastupitelstvu města
§ 2212, pol.6121, ORG 952

Usnesení č.R/22/5/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti EKOSTAVBY Louny, a.s. předloženou v rámci jednacího
řízení bez uveřejnění týkající se dodatečných stavebních prací zapříčiněných chybějícími
konstrukčními vrstvami v části Ukrajinské ulice v celkové výši 675 984,- Kč bez DPH

II.

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
schválit rozpočtové opatření pro úhradu dodatečných stavebních prací dle bodu I

III. ukládá
1. Finančnímu odboru
1. předložit rozpočtové opatření pro úhradu dodatečných stavebních prací dle bodu I. k
projednání zastupitelstvu města
Termín: 27.4.2015
2. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci místních komunikací ul.
Ukrajinská a Na Drahách dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
Termín: 30.4.2015
přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
2.6

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

STAŽEN
2.7

Přeložka kabelu vysokého napětí (VN 22 kV) v oblasti pod školou v Mokropsech z důvodu
výstavby centrálních šaten - smlouva o smlouvě budoucí
Předkladatel: Martin Votava, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V rámci plánované výstavby centrálních šaten u ZŠ Černošice je nutné přeložit kabelové
vedení vysokého napětí VN 22 kV, které koliduje s nově navrženou přístavbou. Zmíněné
úpravy může provést pouze provozovatel na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. OISM proto
vstoupil do jednání se spol. ČEZ Distribuce a.s., která je provozovatelem energetického
zařízení. Na základě jednání spol. ČEZ Distribuce připravila smlouvu o smlouvě budoucí,
podle které ČEZ zajistí zpracování projektové dokumentace, potřebné povolení podle
stavebního zákona a dodavatele přeložky. Předběžný odhad celkových nákladů na realizaci
přeložky podle spol. ČEZ Distribuce činí 176 264,03 Kč bez DPH. Vzhledem k dlouhým
lhůtám pro uskutečnění přeložky je potřeba uzavřít neprodleně smlouvu o smlouvě budoucí
tak, aby nebyla omezena výstavba centrálních šaten plánovaná o letních prázdninách roku
2016.
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Usnesení č.R/22/6/2015
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na realizaci přeložky kabelu VN 22 kV v rámci stavby
centrálních šaten mezi městem Černošice a spol. ČEZ Distribuce a.s.

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit podepsání smlouvy dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
2.8

Termín: 30.4.2015

Žádost o vyjádření města k zastřešení teras domu č.p. 591 v ulici Dr. Janského (žadatelé
manželé P.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V souvislosti s postupnými opravami domu č.p. 591 (bývalý hotel Libuše)
by rádi jeho majitelé nechali provést zastřešení stávajících teras tak, jak je zakresleno na
pohledech v příloze. Nedojde ke změně půdorysu ani výšky domu.
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s návrhem.

Usnesení č.R/22/7/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se zastřešením teras domu č.p. 591 v ul. Dr. Janského podle návrhu zpracovaného Ing.
Alešem Voženílkem předloženého dne 8.4.2015

II.

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

přijato jednomyslně, pro: 6, proti:0, zdržel se: 0
2.9

Termín: 24.4.2015

Žádost o vyjádření města ke změně užívání domu č.p. 1415 v ulici Boženy Němcové na
mateřskou školu a jeho souvisejícím stavebním úpravám
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Záměrem nových majitelů domu je změna jeho využití na mateřskou
školu - ve funkční ploše BR-1, ve které se dům nachází, je to přípustné využití. Uvažovaná
kapacita MŠ je 27 (v jiné části zprávy 30) dětí ve třech třídách (v přízemí pro 10 dětí, v patře
pro 10 a pro 7 dětí (v jiné části zprávy dvě třídy po deseti dětech)). V interiéru budou
provedeny drobné dispoziční změny a vybudováno sociální zařízení pro děti i zaměstnance.
Zvenku bude k 2.NP přistavěno ocelové únikové schodiště, jinak se půdorys domu nemění.
Projektant řešil rovněž dopravu v klidu; podle výpočtu je pro provoz MŠ nutno zajistit jedno
dlouhodobé stání a čtyři krátkodobé. Dlouhodobé stání je zajištěno ve stávající garáži,
k parkování druhého auta je možno využít stávajícího přístřešku vedle garáže. Krátkodobé
parkování se uvažuje v ulici před pozemkem. Jedná se o přesun mateřské školy v Jiráskově
ulici na nové místo.
Vyjádření komise: Stavební komise navrhuje vydat k záměru souhlasné stanovisko.
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Usnesení č.R/22/8/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se změnou využití rodinného domu č.p. 1415 v ulici Boženy Němcové na mateřskou školu, s
drobnými úpravami vnitřních dispozic a s přístavbou nového ocelového únikového schodiště
podle předložené dokumentace zpracované Ing. Pavlou Bartůňkovou v březnu 2015; jedná se
o přesun MŠ z Jiráskovy ulice

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 24.4.2015

přijato, pro: 5, proti:1 (MP), zdržel se: 0

2.10 Žádost o vyjádření města k výstavbě mycího centra osobních vozidel na pozemcích
parc.č. 4271/29, 4271/68, 4271/70, 4271/71 a 4271/72 v Radotínské ulici (žadatel
TALLWIDE, s.r.o.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na pozemcích nacházejících se podle územního plánu ve funkční oblasti „DP2/Z: plochy dopravní infrastruktury – ostatní, vozidla bez omezení váhy, v záplavovém území“, je
plánována výstavba ruční myčky osobních vozidel. V areálu má být vystavěna provozní budova
s prodejnou autodoplňků, dílnou pro čištění interiéru vozidel a sociálním zázemím jak pro
zaměstnance, tak pro zákazníky. Mytí vozidel budou sloužit tři mycí boxy. Dále budou vybudovány
vnitroareálové komunikace, chodníky, dešťová kanalizace včetně vsakovací zařízení a přípojky
inženýrských sítí (vodovod, plynovod, splašková kanalizace, el. energie, přeložka telefonního
kabelu). Regulativy pro danou plochu jsou max. výška stavby 8,5 m (navrhovaná výška provozní
budovy je 4 m, boxy 4,7 m), podíl zeleně na pozemku min. 25% (navržený podíl je 28,41%) a
situování objektů nad úrovní záplavy Q 100.
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí a požaduje doplnit zákres Q 100.
Usnesení č.R/22/9/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s výstavbou mycího centra osobních vozidel na pozemcích parc.č. 4271/29, 4271/68,
4271/70, 4271/71 a 4271/72 v Radotínské ulici podle předložené dokumentace
zpracované kanceláří INVESTING v prosinci 2014 pod podmínkou, že dokumentace
pro stavební řízení prokáže umístění objektů nad úrovní záplavy Q100; stavbou vzniká
nová nebytová jednotka
2.
s vybudováním vodovodní, kanalizační, plynovodní a telekomunikační přípojky dle
předložené dokumentace

II.

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

Termín: 24.4.2015
2. Úseku právnímu
1. vypracovat ve spolupráci s OISM plánovací smlouvu o zajištění potřebné dopravní
infrastruktury k budovanému objektu
Termín: 23.4.2015
přijato jednomyslně, pro: 6, proti:0, zdržel se: 0
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2.11 Žádost o vyjádření města k dělení pozemku parc.č. 494/14 (za zimním stadionem)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Majitel uvedeného pozemku - Sportovní klub Černošice – žádá o
vyjádření města k jeho dělení, které by reflektovalo již existující stav - část pozemku
přiléhající k bytovým domům totiž užívají jeho obyvatelé.
Vyjádření komise: Stavební komise nemá k navrženému dělení námitek.
Usnesení č.R/22/10/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s dělením pozemku parc.č. 494/14 vedle zimního stadionu
podle předloženého
geometrického plánu č. 4332-3960/2015 zpracovaného společností GEOKING, s.r.o.

II.

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

přijato, pro: 5, proti:0, zdržel se: 1 (ŠH)

Termín: 24.4.2015

2.12 Nová žádost o povolení výkopových prací na pozemku parc.č. 127 z důvodu výměny
kabelového vedení NN pro rodinný dům č.p. 1032 v ulici Na Vyhlídce (žadatelka O. S.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Město obdrželo novou žádost paní M. K., která zastupuje majitelku domu č.p. 1032 paní S.,
nazvanou „žádost o urgentní povolení překopu na parc.č. 127“. Žádost je odůvodněna
havárií starého přívodního kabelu. Předchozí žádost rada projednala na svém zasedání dne
16.2.2015 (R/15/24/2015) a vydala nesouhlasné stanovisko s odůvodněním, že
předpokládané využití el. přípojky bude pro vysílač mobilního operátora, který je v rozporu
s územním plánem města. K výměně kabelu (ve stávající trase) není nutné podle vyjádření
stavebního úřadu ze dne 21.1.2015 vydání žádného veřejnoprávního titulu.
Skutečnosti zjištěné na místě, kam byl přivolán městskou policií i zástupce odboru investic a
správy majetku v pátek dne 3.4.2015:
- na místě byla přítomna stavební firma zastupující žadatelku a zaměstnanci společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.
-zástupci žadatelky na místě prohlašovali, že stávající kabelové vedení je v havarijním stavu
a že nemovitost paní Skuhrovcové je odpojena od elektrické energie (dle svědeckých
výpovědí se však v době ve večerních hodinách svítí)
- byl proveden výkop zemní rýhy v pěšině na celou její šíři (cca 1 m) a na zahradě paní S. byl
položen nový kabel vyvedený u plotu pěšiny; výkop byl na městském pozemku proveden bez
uzavřené smlouvy o užívání veřejného prostranství a přes výslovný písemný nesouhlas rady
města viz výše
- městem přizvaným nezávislým odborníkem byl určen typ stávajícího kabelu v rozvodné
skříni a typ nového kabelu na zahradě paní S.

Strana 10/27

- starý i nový kabel je 3 x 16 A, ale ten stávající je hliníkový, kdežto nový je měděný
- město není oprávněno v případě prokázání havárie kabelové vedení neumožnit jeho
výměnu
Je proto na zvážení, zda nadále trvat na nesouhlasu s provedením překopu pěšiny pro
uložení nového kabelového vedení, které je stejné, jako to stávající z důvodu úvah o tom, že
nový kabel bude v budoucnu sloužit i pro vysílač, s kterým město nesouhlasilo.
Usnesení č.R/22/11/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s povolením výkopu na pozemku města parc.č. 127 pro výměnu kabelu NN pro dům č.p.
1032 v ulici Na Vyhlídce za předpokladu dodržení podmínek pro užívání veřejného
prostranství stanovených usnesením rady města č. 2.1.11 ze 74. schůze konané dne
9.11.2009

II.

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

přijato, pro: 5, proti:0, zdržel se: 1 (KM)

Termín: 27.2.2015

2.13 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouva
o právu provést stavbu č.IV-12-6018240/VB/02, ulice Sadová
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
OISM předkládá návrh smlouvy č. IV-12-6018240/VB/02 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu mezi společností ČEZ
Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný) a Městem Černošice (budoucí povinný). Kabelové
vedení kNN zasahuje 12 m do pozemku parc.č. 4373 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice v ulici Sadové. Finanční náhrada bude stanovena dohodou smluvních stran
Vlastní smlouvy. Za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene 12 m
(protlak 8m, venkovní vedení 4m) bude finanční náhrada činit 5.200,-Kč bez DPH
Usnesení č.R/22/12/2015
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č.IV-12-6018240/VB/02 se společností ČEZ Distribuce, a.s. pro uložení
kabelového vedení NN a rekonstrukci venkovního vedení NN na pozemku parc.č. 4373 v obci
a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v ulici Sadové. Za předpokladu maximálního
rozsahu věcného břemene 12m bude finanční náhrada činit 5.200,-Kč bez DPH dle přílohy
tohoto usnesení

II.

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

přijato jednomyslně, pro: 6, proti:0, zdržel se: 0
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Termín: 20.4.2015

2.14 Oprava výtluků a propadlin v místních komunikací - cenová nabídka
Předkladatel: Martin Votava, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V souvislosti s nutností provedení oprav výtluků na některých místních komunikacích jsme
oslovili firmu Šlehofer, s kterou máme v této oblasti dlouhodobě velmi dobré zkušenosti a
která nám komunikace opravuje za nejnižší ceny. Cenová úroveň jednotlivých položek oprav
je stejná, jako před čtyřmi lety. Navrhujeme proto postupovat dle části třetí, bodu 4.1
směrnice města o zadávání veřejných zakázek (oslovení napřímo jedné firmy a výjimka
z počtu předložených nabídek).
Oprava výtluků a propadlin by byla provedena v následujících ulicích:
- ul. K Lesíku
- ul. K Višňovce
- ul. Bulharská
- ul. Jasmínová
- ul. Větrná
- ul. Brusinková
- ul. Jiráskova
- ul. Táborská
- ul. Mokropeská
celková plocha opravovaných výtluků a propadlin je 64 m2
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

92 104,16 Kč bez DPH, 111 446,03 s DPH
ano
§ 2212, pol. 5171

Usnesení č.R/22/13/2015
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
postup dle části třetí bodu 4.1 směrnice města o zadávání veřejných zakázek

II.

souhlasí
s cenovou nabídkou firmy Šlehofer Stavební, s. r. o. na opravu výtluků a propadlin na
místních komunikacích za 92 104,16 Kč bez DPH

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. objednat opravy dle bodu I. tohoto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 6, proti:0, zdržel se: 0

Termín: 30.4.2015

2.15 Sportovní hala u ZŠ Černošice - dodatečné změny č.2 - veřejná zakázka formou JŘBÚ
Předkladatel: Martin Votava, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V souvislosti se zahájením stavby sportovní haly musí dojít ke stabilizaci zemní pláně tak,
aby bylo dosaženo požadovaných hodnot únosnosti základové spáry. Tento požadavek
vyplývá z inženýrsko-geologického zhodnocení lokality, který je součástí prováděcí
dokumentace.
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Nutnost úpravy zemní pláně sice byla uvedena v inženýrsko-geologickém zhodnocení
lokality a v technické zprávě, ale projektová dokumentace jednoznačně nestanovuje, jaké
úpravy by měly být provedeny, aby bylo požadovaných hodnot únosnosti dosaženo. Zároveň
práce spojené s těmito úpravami a potřebný materiál nebyli zahrnuty do výkazu výměr, a
proto nemohly být uchazeči v rámci veřejné zakázky oceněny. Chybějící položka ve výkazu
výměr je podle našeho názoru chybou projektové dokumentace.
Na práce spojené se stabilizací zemní pláně pro stavbu sportovní haly 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, je možné oslovit pouze jednu firmu, a to tu, která
provádění všechny ostatní stavby na předmětném staveništi. Protože potřeba stabilizace
zemní pláně 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 & Tintěra a.s., se kterou je uzavřena smlouva o dílo na stavbu sportovní haly.
OISM předkládá ke schválení připravenou výzvu k jednání vč. návrhu smluvního dodatku.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

Budou známy až po uskutečnění jednacího řízení
ano
§ 3113, pol. 6121, ORG 919

Usnesení č.R/22/14/2015
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
informace o nutnosti úpravy zemní pláně pro dosažení požadované únosnosti podloží 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 úprav zemní pláně
2.
znění výzvy k jednání pro podání nabídky vč. návrhu smluvního dodatku dle příloh č. 1
a 2 k tomuto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit realizaci usnesení pod bodem II
přijato jednomyslně, pro: 6, proti:0, zdržel se: 0

Termín: 24.4.2015

2.16 "Rekonstrukce komunikací v Černošicích-III.etapa" - výběr zhotovitele
technického dozoru investora, koordinátora BOZP a autorského dozoru
Předkladatel: Pavla Hoppová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:

stavby,

Na základě usnesení rady města č. R/15/1/2015 bylo dne 18. 3. 2015 vypsáno otevřené
výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Do konečného termínu pro podání nabídek bylo dne 9. 4. 2015 doručeno celkem 12 nabídek.
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Dne 9. 4. 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 při posuzování
nabídek podle § 76 odst. 1 Zákona po posouzení obsahu nabídky shledala, že nabídky
uchazečů č. 1, č. 2, č. 3, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 11
nesplnily požadavky
Zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky z toho důvodu, že tyto
nabídky jsou v rozporu s požadavky zadavatele týkající se příslibů bankovních záruk. Částky
uvedené v nabídkách těchto uchazečů neodpovídají požadované hodnotě určené v zadávací
dokumentaci, kde bylo požadováno předložení závazného příslibu banky, kdy v případě, že
bude s uchazečem uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky, předloží uchazeč při
podpisu této smlouvy originál bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a
termínů provedení díla odpovídající 5 % celkové ceny díla (tj. nabídkové ceny za realizaci
předmětu plnění) v Kč bez DPH a dále záruka zajišťující odstraňování vad díla v záruční
době odpovídající 5 % celkové ceny díla (tj. nabídkové ceny za realizaci předmětu plnění)
v Kč bez DPH. Uchazeči předložili závazný příslib banky vystavený pouze na
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.
Z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci se komise
usnesla na vyloučení uchazečů č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 a 11.
Při posouzení nabídek uchazeče č.4, 9, 10 a uchazeče č. 12 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 kritéria,
kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH.
Nabídka č.
4
9
10
12

Uchazeč
EKOSTAVBY Louny,s.r.o.
Klika & Dvořák, s.r.o.
HERKUL, a.s.
STRABAG, a.s.

Nabídková cena bez DPH
12 968 000,10 602 408,82
11 744 809,52
12 857 225,24

Pořadí
4.
1.
2.
3.

Komise dospěla k závěru, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče s pořadovým
číslem 9 společnost Klika & Dvořák, s.r.o. za cenu 10 602 408,82 Kč bez DPH a komise
doporučuje zadavateli, aby s touto společností uzavřel smlouvu o dílo na plnění této veřejné
zakázky.
V souvislosti s realizací této zakázky bylo také vypsáno výběrové řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem výkon funkce technického dozoru investora a výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vzhledem k rozsahu a charakteru
zakázky byly napřímo osloveny 4 podnikatelské subjekty k předložení cenové nabídky.
Svoje nabídky předložili:
název uchazeče

celková cena za 1 měsíc pořadí
bez DPH
18 000,- Kč
1.
19 750,- Kč (není plátce)
2.

Ing. Tomáš Melichar
Ing. Jaroslav Borák

OISM doporučuje uzavřít příkazní smlouvu na technický dozor investora a na BOZP s oběma
uchazeči, tj. s ing. Melicharem, který nabídl zajištění výkonu TDI a BOZP za cenu 18 000,Kč měsíčně (bez DPH) a s ing. Borákem který nabídl zajištění výkonu TDI a BOZP za cenu
19 750,- Kč měsíčně (není plátce DPH). Poměr rozdělení výkonu činností obou uchazečů
dle jednotlivých objektů stavby (tzn. ulic) bude po vzájemné dohodě upřesněno zadavatelem
a bude konkrétně ustanoveno v příkazních smlouvách.
Protože se jedná o stavbu financovanou z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební
Strana 14/27

podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit nejen výkon funkce TDI a BOZP, ale i
autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou
dokumentací. Autorský dozor může vykonávat podle autorského zákona pouze ta osoba,
která zpracovala projektovou dokumentaci ke stavbě. Na výběr autorského dozoru se proto
nevztahují ustanovení směrnice o zadávání veřejných zakázek. Nabídku na výkon
autorského dozoru předložily společnosti, které vypracovaly projektovou dokumentaci pro
jednotlivé stavební objekty SO (komunikace a chodník), a to společnost EKIS, spol. s.r.o.
(SO 1 až SO 7) a spol. AF-CITYPLAN, s.r.o. (SO 8 až SO 10). Ve své nabídce uvedla spol.
EKIS částku v hodinové zúčtovací sazbě 550,- Kč bez DPH/hod. Maximální částka pro výkon
autorského dozoru bude činit 100 000,- Kč bez DPH. Společnosti AF-CITYPLAN uvedla
částku v hodinové zúčtovací sazbě 550,- Kč bez DPH/hod. Maximální částka pro výkon
autorského dozoru bude činit 20 000,- Kč bez DPH.
OISM doporučuje uzavřít Příkazní smlouvu na výkon funkce autorského dozoru se
společností EKIS, spol. s r.o. za maximální částku 100 000,- Kč bez DPH a se společností
AF-CITYPLAN, s.r.o. za maximální částku 20.000,- Kč bez DPH.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

10 602 408,82 Kč bez DPH (zhotovitel), max 264 250,- Kč bez
DPH (TDI a BOZP), max 120 000,- Kč bez DPH (AD), celkem
12 909 607,- Kč s DPH
kryto rozpočtem 2015 10 mil. Kč, na 3 mil. nutné RO ze
zapojení zůstatku (bude předloženo nejbližšímu zastupitelstvu)
§ 2212 pol. 6121, ORG 958

Usnesení č.R/22/15/2015
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
1.
informace o veřejné zakázce na zhotovitele stavby "Rekonstrukce komunikací v
Černošicích - III. etapa"
2.
informace o veřejné zakázce na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP k
uvedené akci
3.
informace o veřejné zakázce na výkon autorského dozoru k uvedené akci

II.

souhlasí
1.
s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti Klika & Dvořák, s.r.o. na realizaci stavby
"Rekonstrukce komunikací v Černošicích - III. etapa" za cenu 10 602 408,82 Kč bez
DPH
2.
s udělením výjimky dle části třetí, bodu 4. Vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných
zakázek a souhlasí s výběrem nabídky ing. Tomáše Melichara na zajištění poměrné
části výkonu funkce technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP na
stavbu "Rekonstrukce komunikací v Černošicích - III. etapa" za cenu 18 000,- Kč bez
DPH měsíčně a s výběrem nabídky ing. Jaroslava Boráka na zajištění poměrné části
výkonu funkce technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP na stavbu
"Rekonstrukce komunikací v Černošicích - III. etapa" za cenu 19 750,- Kč (není plátce
DPH) měsíčně
3.
s nabídkou na činnost autorského dozoru při stavbě "Rekonstrukce komunikací v
Černošicích - III. etapa" společnosti EKIS, spol. s r.o. (SO 1 až SO 7) za cenu 550,- Kč
bez DPH/hod, kdy max. celková částka za služby nepřesáhne 100 tis. Kč bez DPH a
společnosti AF-CITYPLAN, s.r.o. (SO 8 až SO 10) za cenu 550,- Kč bez DPH/hod, kdy
max. celková částka za služby nepřesáhne 20 tis. Kč bez DPH

I I I . s c h va l u j e
1.
uzavření smlouvy o dílo mezi společností Klika & Dvořák, s.r.o. a městem Černošice
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2.

3.

4.

5.

na provedení stavby "Rekonstrukce komunikací v Černošicích - III. etapa" dle přílohy
č. 1 k tomuto usnesení
uzavření příkazní smlouvy mezi ing. Tomášem Melicharem jako příkazníkem a
městem Černošice jako příkazcem na výkon funkce TDI a koordinátora BOZP na
stavbu "Rekonstrukce komunikací v Černošicích - III. etapa" dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení
uzavření příkazní smlouvy mezi ing. Jaroslavem Borákem jako příkazníkem a městem
Černošice jako příkazcem na výkon funkce TDI a koordinátora BOZP na stavbu
"Rekonstrukce komunikací v Černošicích - III. etapa" dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
uzavření příkazní smlouvy mezi společností EKIS, spol. s r.o. jako příkazníkem a
městem Černošice jako příkazcem na výkon funkce autorského dozoru na stavbu
"Rekonstrukce komunikací v Černošicích - III. etapa" dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
uzavření příkazní smlouvy mezi společností AF-CITYPLAN, s r.o. jako příkazníkem a
městem Černošice jako příkazcem na výkon funkce autorského dozoru na stavbu
"Rekonstrukce komunikací v Černošicích - III. etapa" dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

I V . 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 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 a 11 z
veřejné zakázky pod bodem I. z důvodu nesplnění požadavků Zadavatele v zadávacích
podmínkách
V.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat uchazeče o výsledcích veřejných zakázek

Termín: 17.4.2015
2. odeslat rozhodnutí o vyloučení uchazečů, kteří podali nabídky s pořadovými čísly 1, 2,
3, 5, 6, 7, 8 a 11 dle přílohy č. 6 k tomuto usnesení
Termín: 17.4.2015
3. zajistit uzavření smluv s vybranými uchazeči dle bodu III. tohoto usnesení
Termín: 4.5.2015
2. Finančnímu odboru
1. zpracovat a předložit rozpočtové opatření na částku 3 mil. Kč, která není kryta
rozpočtem 2015 k projednání zastupitelstvu města
Termín: 27.4.2015
přijato jednomyslně, pro: 6, proti:0, zdržel se: 0
2.17 ROP Střední Čechy - dotační výzva 85 A - rekonstrukce místních komunikací
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
STAŽEN
2.18 Žádost o vyjádření města k výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury a
sportoviště pro budoucí soubor rodinných domů v oblasti Na Vysoké (žadatel Michael
Galerie, s.r.o.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Developer – společnost Michael Galerie, s.r.o. – předložil projektovou
dokumentaci staveb dopravní a technické infrastruktury a veřejného sportoviště v oblasti Na
Vysoké, jejichž realizace je podle platného regulačního plánu podmínkou pro budoucí
výstavbu rodinných domů. Projekt zahrnuje vodovodní, kanalizační a plynovodní řad, elektro
rozvody, přípojky jednotlivých sítí, veřejné osvětlení, zasakovací rigoly, komunikace,
chodníky, parkovací stání, zelené pásy se stromy vedle komunikace. V místě vyčleněném
regulačním plánem pro sportoviště jsou navržena dvě víceúčelová hřiště – malé a velké,
budova zázemí (v 1.NP je vstupní hala, klubovna a bar, šatny a sprchy, v 2.NP jsou jako byt
správce označeny dvě garsoniéry – požadujeme specifikovat), zpevněná parkovací plocha a
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pravděpodobně přístřešek, jehož výkresy nejsou k dispozici. Požadujeme doplnit do PD
zákres kontejnerového stání a rovněž návrh výsadby stromů na pozemku sportoviště a
izolační zeleně přiléhající k zadní straně pozemků, jak to požaduje RP. (Pozn. Některé části
PD jsou na velkých formátech, nelze je neskenovat.)
Vyjádření komise: Stavební komise požaduje doplnit PD.
Usnesení č.R/22/16/2015
Rada města Černošice
I.

nesouhlasí
s projektovou dokumentací dopravní a technické infrastruktury a sportoviště v oblasti Na
Vysoké zpracované společností Black Label, s.r.o., v březnu 2015 a požaduje ji doplnit
(kontejnerové stání, výkres přístřešku u zpevněné plochy před budovou sportoviště,
podrobnější a přesnější specifikace 2.NP budovy sportoviště, návrh provozního řádu
sportoviště vč. zajištění přístupu pro veřejnost, návrh izolační zeleně na pozemku sportoviště
a u zadní strany pozemky tak, jak je v RP)

II.

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

přijato jednomyslně, pro: 6, proti:0, zdržel se: 0

Termín: 24.4.2015

3.

Návrhy členů rady města

3.1

Žádost o výpůjčku pozemků parc.č. 1156/4 a 1156/5 pro pořádání závodů skautské
všestrannosti dne 25.4.2015
Předkladatel: Ing. Petr Wolf, místostarosta
Důvodová zpráva:
Na radu města se obrátil pan Petr Wolf, vedoucí Junáka, střediska Černošice se žádostí o
výpůjčku pozemků parc.č. 1156/4 a 1156/5 na den 25.4.2015 9-17 hod pro pořádání závodů
skautské všestrannosti. Dále žádá o souhlas s použitím loga města na pamětní medaile.
Žádost je přílohou důvodové zprávy.

Usnesení č.R/22/17/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s výpůjčkou pozemků parc.č. 1156/4 a 1156/5 pro pořádání závodů skautské
všestrannosti dne 25.4.2015
2.
s použitím loga města na pamětní medaile
přijato, pro: 5, proti:0, zdržel se: 1 (PW)
3.2

"Pálení čarodějnic" - Husova ulice
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
Důvodová zpráva:
Žadatel oznamuje konání každoroční akce „Pálení čarodějnic“ v Husově ulici na městském
pozemku u transformátoru. Akce bude oznámena pořadatelem SDH Mokropsy a městské
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policii. Pozemek bude následně uveden do původního stavu.
Zastupitelstvo města vyjádřilo dne 28.1.2015 souhlas s konáním této akce na pozemku
města p.č. 4105/1 v Husově ulici za podmínky ohlášení akce městské policii a IZS a dodržení
odstupu ohniště 30 m od oplocení nejbližší nemovitosti.
Usnesení č.R/22/18/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s konáním akce "Pálení čarodějnic" v termínu 30.4.-1.5.2015 na městském pozemku p.č.
4105/1 v Husově ulici u transformátoru za podmínek stanovených zastupitelstvem města dne
28.1.2015, a to i pro následující roky ve stejném termínu, pokud nebude pozemek městem
využit pro umístění stavby (souhlas končí dnem předání pozemku zhotoviteli stavby) nebo
pokud rada svůj souhlas neodvolá; upozorňujeme organizátory na nutnost každoročně na
konání akce upozornit Městskou policii a hasičskou jednotku SDH Mokropsy

II.

ukládá
1. Mgr. Magdaleně Košťákové, asistentka vedení města
1. informovat žadatele o přijatém usnesení

přijato jednomyslně, pro: 6, proti:0, zdržel se: 0
3.3

Termín: 20.4.2015

Darovací smlouva - příspěvek na kompenzaci navýšení daně z nemovitostí 2015
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Černošice i pro rok 2015 schválilo Pravidla o poskytování příspěvku na
kompenzaci navýšení daně z nemovitosti (dále jen ,,Pravidla“).
Žadatelům o příspěvek, kteří splní podmínky dané těmito Pravidly, bude poskytnut příspěvek,
a to na základě darovací smlouvy.
Součástí usnesení rady je i pověření Správního odboru MěÚ Černošice, dle kterého bude
tento odbor rozhodovat o uzavírání darovací smlouvy s těmi žadateli, kteří splní podmínky
dané aktuálními Pravidly.

Usnesení č.R/22/19/2015
Rada města Černošice
s c h va l u j e
Darovací smlouvu na poskytnutí příspěvku na kompenzaci navýšení daně z nemovitostí v
roce 2015
p o vě ř u j e
Správní odbor Městského úřadu Černošice rozhodováním o uzavírání darovacích smluv o
poskytnutí příspěvku na kompenzaci navýšení daně z nemovitostí v roce 2015 s konkrétními
subjekty, které splnily podmínky stanovené v Pravidlech o poskytování příspěvku na
kompenzaci navýšení daně z nemovitosti schválenými Zastupitelstvem města Černošice pro
rok 2015
přijato jednomyslně, pro: 6, proti:0, zdržel se: 0
3.4

Zápis z jednání komise pro školství dne 4.3.2015
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Předkladatel: předsedkyně komise pro školství
Usnesení č.R/22/20/2015
Rada města Černošice
b e r e n a vě d o m í
zápis z jednání komise pro školství konaného dne 4.3.2015
přijato jednomyslně, pro: 6, proti:0, zdržel se: 0

I.

3.5

Personální změny v radě školy
Předkladatel: Doc. PhDr. Karel Müller, PhD., radní
Důvodová zpráva: Paní Mgr. Vladimíra Ottomanská podala k 7.4.2015 z osobních důvodů
rezignaci na členství ve školské radě. Město Černošice na toto uvolněné místo navrhuje
jmenovat pana Prof. RNDr. Pavla Cejnara, Dr., DSc.

Usnesení č.R/22/21/2015
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
odstoupení paní Mgr. Vladimíry Ottomanské ze školské rady

II.

j m e n uj e
pana Prof. RNDr. Pavla Cejnara, Dr., DSc. členem školské rady s účinností od 14.4.2015
přijato jednomyslně, pro: 6, proti:0, zdržel se: 0
4.

Z odborů - finanční odbor

4.1

Schválení účetní závěrky Základní umělecké školy Černošice okres Praha-západ za rok
2014
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Novelou zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., byla obcím nově od r. 2013 uložena povinnost
schvalovat účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací za předchozí rok, podle § 4,
odst. 8, pís. w) téhož zákona má být vydána vyhláška MF, která ale dosud není.
Tímto aktem se hospodaření ještě více přibližuje fungování soukromých společností
(probíhající několikaletá reforma účetnictví veřejné správy).
Podle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek je účetní závěrka zřízených příspěvkových organizací
schvalována radou města, která dle zákona vykonává funkci zřizovatele.
Cílem schvalování je přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví, obraz finanční pozice a finanční výkonnosti. Dále, že byly ve
všech významných ohledech dodrženy požadavky na vedení účetnictví, všechny předepsané
účetní metody, pravidla pro sestavení účetní závěrky atd. Věrný a poctivý obraz by měl být
dokázán úplností účetnictví, průkazností účetnictví, vyhodnocením předvídatelných rizik a
ztrát a finanční situací účetní jednotky.
Pokud rada nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu posuzovaných
skutečností věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,
schválí tuto účetní závěrku a naopak. Schvalující orgán nemůže schválit pouze část účetní
závěrky. Žádost o schválení účetní závěrky, vlastní účetní závěrka a inventarizační zpráva
jsou přílohou usnesení. Další podklady, které vyhláška přímo zmiňuje, organizace nemá, a
proto nepředkládá. Je v pravomoci zřizovatele vyžádat si další podrobnější podklady, pokud
posoudí, že je ke schválení potřebuje.
V základní umělecké škole proběhla v listopadu 2014 veřejnosprávní kontrola, která nezjistila
žádné skutečnosti, kvůli kterým by účetní závěrka nemohla být schválena. Protokol z této
kontroly je přílohou důvodové zprávy.
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V případě, že rada účetní závěrku neschválí, musí v následném zápise uvést popis
skutečností, pro které nebyla účetní závěrka schválena, odůvodnění tohoto neschválení s
důrazem na skutečnosti vyjmenované v § 16 vyhlášky (týká se přípravy a předložení
podkladů ke schválení) a lhůtu k odstranění zjištěných vad.
Účetní závěrka by měla být (podle návrhu vyhlášky) schválena do 6 měsíců ode dne, ke
kterému se sestavuje (31. 12. 2014), tj. do 30. 6. 2015.
V žádosti školy je i žádost o schválení hospodářského výsledku. Vzhledem k povaze obou
žádostí byla žádost rozdělena na dvě části a jsou předkládány samostatně.
Usnesení č.R/22/22/2015
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
účetní závěrku Základní umělecké školy Černošice okres Praha-západ k 31. 12. 2014
přijato jednomyslně, pro: 6, proti:0, zdržel se: 0
4.2

Základní umělecká škola Černošice okres Praha-západ - rozdělení hospodářského
výsledku 2014
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládán návrh ředitelky ZUŠ na rozdělení hospodářského výsledku za rok
2014. Návrh je v souladu se zákonem. V žádosti ředitelky školy, která je přílohou důvodové
zprávy, je také žádost o schválení účetní závěrky za rok 2014, která je radě města
předložena samostatně. Stavy fondů k 31. 12. 2014 jsou v žádosti také.
Stav fondů k 31. 12. 2014:
rezervní fond: 149.096,13 Kč
fond odměn: 0,- Kč
(k 31. 12. 2013 byl stav fondu 15.410,- Kč)

Usnesení č.R/22/23/2015
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
zlepšený výsledek hospodaření Základní umělecké školy Černošice okres Praha-západ ve
výši 99.590,- Kč a jeho rozdělení a převod, a to 19.918 Kč do Rezervního fondu a 79.672,- Kč
do Fondu odměn školy

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. informovat ředitelku Základní umělecké školy Černošice okres Praha-západ o přijatém
usnesení
Termín: 27.4.2015
přijato jednomyslně, pro: 6, proti:0, zdržel se: 0
4.3

Rozpočtové opatření č. 40
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č. 40 obsahující následující změny:
změna č. 78 – doplatek studie proveditelnosti k dotaci na projekt v rámci Výzvy 22. Jedná se
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o přesun mezi položkami stávajícího rozpočtu odboru informatiky.
změna č. 79 – posílení výdajů na drobný hmotný dlouhodobý majetek z prostředků na ostatní
služby. Jedná se o přesun mezi položkami stávajícího rozpočtu Městské policie.
Výše uvedené změny nemají vliv na výši příjmů ani výdajů, saldo rozpočtu se nemění.
Usnesení č.R/22/24/2015
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
rozpočtové opatření č. 40 dle přílohy

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 40 do rozpočtu
Termín: 27.4.2015

přijato jednomyslně, pro: 6, proti:0, zdržel se: 0
5.

Z odborů - úsek projektového řízení a komunikace

5.1

Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS - Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů
Předkladatel: Úsek projektového řízení a komunikace
Důvodová zpráva:
Zásahová výstroj pro SDH Mokropsy
Vzhledem k narůstajícímu počtu zásahů je nutné zvyšovat také počet členů jednotky SDH
Mokropsy.
Z toho důvodu je potřeba nakoupit novou výstroj a vybavení pro 5 nových členů jednotky.
Seznam výstroje:
5 ks Zásahová přilba GALLET F1 SF včetně západkové výstroje se zátylníkem, cena za kus
11 125,-Kč celkem 55 625,-Kč včetně DPH
5x - zásahový komplet FireHorse FR3, cena za kus 17 182,-Kč celkem 85 910,-Kč včetně
DPH
5x - obuv zásahová HAIX Fire Flash PRO, cena za kus 7 127,-Kč celkem 35 635,-Kč včetně
DPH
Celková cena 177 170,-Kč včetně DPH
Výše investiční dotace 95%
Spoluúčast 5%
Celková částka na realizaci projektu

168 311,- Kč
8 859,- Kč
177 170,- Kč (včetně DPH)

Usnesení č.R/22/25/2015
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
Město Černošice schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu "Zásahová výstroj
pro SDH Mokropsy" z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS - Podpora obnovy
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techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů a závazek podílet se na
spolufinancování tohoto projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů
II.

ukládá
1. Ing. Ivovi Stančekovi, Úsek projektového řízení a komunikace
1. Zpracování a podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS - Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů
dobrovolných hasičů pro projekt "„Zásahová výstroj pro SDH Mokropsy".
Termín: 15.4.2015 do 12:00 hodin
přijato jednomyslně, pro: 6, proti:0, zdržel se: 0
6.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

6.1

Pověření k podepisování kupních smluv při likvidaci majetku
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva:
Z důvodu ulehčení administrativních prací při vyřazování majetku, který byl radou města
navržen na odkup či darování, navrhuje likvidační komise pověřit touto funkcí pana Ondřeje
Šimíčka. Majetek bude vždy předkládán radě s návrhy likvidace (dar či odkup), návrhem
znění smlouvy (darovací či kupní) a celkovou cenou pro zájemce (s přílohou evidenčních
karet majetku).

Usnesení č.R/22/26/2015
Rada města Černošice
I.

p o vě ř u j e
dle návrhu likvidační komise pana Ondřeje Šimíčka k podepisování kupních smluv za Město
Černošice v oblasti likvidace majetku

II.

s c h va l u j e
1.
obecný návrh smlouvy pro odkup majetku - v příloze č. 2
2.
obecný návrh smlouvy pro darování majetku - v příloze č. 3
přijato jednomyslně, pro: 6, proti:0, zdržel se: 0
7.

Z odborů - odbor dům s pečovatelskou službou

7.1

Rozšíření domovních zvonků na objektu DPS
Předkladatel: Odbor Dům s pečovatelskou službou
Důvodová zpráva:
Předkládáme radě města nabídku firmy O2 na rozšíření zvonků na budově DPS. V loňském
roce došlo k poškození původních zvonků, které již nešlo z důvodu stáří opravit. Byla tedy
oslovena firma O2, která spravuje pobočkou ústřednu v DPS a navrhla provizorní řešení, kdy
byl osazen pouze jeden modul zvonků s numerickou klávesnicí. Výběr dveřního
komunikátoru byl velmi omezen stářím pobočkové ústředny. Toto řešení se za 5 měsíců
provozu neosvědčilo, proto předkládáme cenovou nabídku na rozšíření modulů, tak aby
každý klient měl svoje tlačítko s jmenovkou na zvonku. Současné řešení s numerickou
klávesnicí vyžaduje umístění telefonního seznamu na dveřích, kde není ve večerních
hodinách dostatečné osvětlení. Mezi časté „závady“ patří i špatné vytáčení koncových čísel,
kdy se návštěvy vůbec na klienty nedozvoní.
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Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

37.489,- Kč včetně DPH
Ano RO v rámci § 4350
§ 4350, pol. 6121

Usnesení č.R/22/27/2015
Rada města Černošice
I.

b e r e s e s o u h l a s e m n a vě d o m í
že objednávka je realizována s postupem podle části druhé směrnice o zadávání veřejných
zakázek

II.

souhlasí
s nabídkou společnosti O2 Czech Republic a.s. na dodání a montáž domovních zvonků na
objektu Domu s pečovatelskou službou v celkové hodnotě 37 489 Kč včetně DPH

I I I . s c h va l u j e
rozpočtové opatření č.39 dle přílohy
IV. ukládá
1. Odboru Domu s pečovatelskou službou
1. vystavit objednávku dle II., tohoto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 6, proti:0, zdržel se: 0
8.

Z odborů - odbor informatiky

8.1

Nákup nových PC a nových monitorů LCD - 2015
Předkladatel: Odbor informatiky
Důvodová zpráva:

Termín: 30.4.2015

V souvislosti s plánovanou výměnou zastaralé výpočetní je předložena Výzva k podání
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Nákup nových PC a nových
monitorů LCD - 2015“ (viz příloha č. 1 důvodové zprávy usnesení). Podrobné podmínky
výzvy jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, které tvoří nedílnou součást
výzvy. Konfigurace je v příloze č. 4 usnesení. Návrh kupní smlouvy, která bude uzavřena s
vítězem VZ, je obsažen v příloze č. 3 usnesení.
V souladu s ustanovením §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění, nebude tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána podle zákona o
veřejných zakázkách.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

275.000,- Kč bez DPH, 332.750,- s DPH
ano
§ 6171, pol. 5137

Usnesení č.R/22/28/2015
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na nákup počítačů a monitorů dle příloh k
tomuto usnesení

II.

souhlasí
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s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Nákup nových PC a nových
monitorů LCD - 2015"
I I I . j m e n uj e
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení Mgr. Lukáš Svoboda, David Hušek,
Ondřej Havlíček, DiS., náhradníci Martin Šebek, Ondřej Gerstendörfer, ing. Bohumil Sajdl
IV. stanoví
že komise dle bodu III. je komisí pro otevírání obálek
p o vě ř u j e
komisi dle bodu III. posouzením kvalifikace uchazečů
přijato jednomyslně, pro: 6, proti:0, zdržel se: 0
V.

9.

Z odborů - odbor technických služeb

9.1

Havarijní stav kabiny multikáry M 25
Předkladatel: Odbor technických služeb
Důvodová zpráva:
OTS předkládá zprávu o havarijním stavu kabiny multikáry M 25, která je značně
zkorodovaná a z důvodu přípravy na technickou kontrolu je nutná její výměna.
Oslovili jsme firmu Gelso s.r.o., Jaromírova 180/60, 128 00, Praha - Nusle, IČ 25321480,
která je výrobcem kabin na multikáry . Tato firma je schopna dodat novou kabinu za cenu
27.374,-Kč bez DPH, tj. 33.123,- Kč vč. DPH.
Firma Pavel Rada, Příčná 363. 252 30 Řevnice, IČ 74920588 , se kterou máme dlouholeté
zkušenosti, nám provede demontáž a následně montáž nové kabiny vč. elektroinstalace,
tmelení, nástřiku podvozku, dutin a vrchního laku a celkové přípravy na technickou kontrolu
za cenu 40.000,-Kč vč. DPH.
S ohledem na nutnost rychlé opravy byl zvolen postup přímého zadání veřejné zakázky dle
části třetí čl.4, odst. 4.1 směrnice o zadávání veřejných zakázek.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

27.374,- Kč bez DPH, 33.123,- s DPH
ano
§ 3639, pol. 5139

Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

40.000,- s DPH
ano
§ 3639, pol. 5171

Usnesení č.R/22/29/2015
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
výjimku dle části třetí čl. 4 odst. 4.1 směrnice o zadávání veřejných zakázek

II.

souhlasí
1.
s nákupem nové kabiny na multikáru M 25 od firmy GELSO, s.r.o., Jaromírova
180/60, 128 00, Praha - Nusle, IČ 25321480, za cenu 27.374,- Kč bez DPH, tj.
33.123,- Kč vč. DPH
2.
s montáží skeletu nové kabiny multikáry M 25 vč. elektroinstalace, tmelení, nástřiku
podvozku, dutin a vrchního laku firmou Pavel Rada, Příčná 363, 252 30 Řevnice, IČ
74920588 za cenu 38.000,-Kč vč. DPH
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III. ukládá
1. Odboru technických služeb
1. vystavit objednávky dle bodu II. tohoto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 6, proti:0, zdržel se: 0
10.

Termín: 20.4.2015

Z odborů - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

10.1 Žádost sdružení ALEN o finanční příspěvek
Předkladatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Důvodová zpráva:
Dne 31. 3. 2015 podalo neziskové sdružení žen ALEN-sdružení žen postižených rakovinou,
Vratislavova 156/22, Praha 2 doplněnou žádost o finanční příspěvek na aktivity pro ženy
postižené zhoubnou nemocí, a to ve výši 4.000,- Kč na rok 2015. Sdružení je registrováno
MV ČR, obor-Dobročinnost a dobrovolnictví, sociální služby a zdraví, s posláním organizace
- pomoc zdravotně postiženým. Bylo zjištěno, že ve sdružení jsou zapojeny čtyři ženy z
Černošic. Žádost byla projednána členy sociální komise s tím, že sociální komise doporučuje
radě vyhovět žádosti a poskytnout příspěvek i přesto, že se nejedná o registrované sociální
služby, ale jde o smysluplnou a potřebnou činnost.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

4.000,- Kč
Ne – viz rozpočtové opatření č. 37
§ 6409, pol. 5909, případně ORG 4379

Usnesení č.R/22/30/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 4.000,- Kč sdružení ALEN

II.

s c h va l u j e
rozpočtové opatření č. 37 dle přílohy

III. ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 37 do rozpočtu
přijato jednomyslně, pro: 6, proti:0, zdržel se: 0
11.

Termín: 27.4.2015

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

11.1 Žádost o příspěvek na Královský průvod
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Tak jako v loni přišla žádost o finanční příspěvek na pokrytí nákladů na
společné části Královského průvodu, který se bude konat 6 až 7 června. Organizátorem
průvodu je město Dobřichovice, které žádá obce na trase o finanční příspěvek. Město pak
obdrží od organizátora fakturu. V příloze najdete předběžný rozpočet celé dvoudenní akce.
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Usnesení č.R/22/31/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s příspěvkem 15 000 Kč na zajištění společné části Královského průvodu

II.

s c h va l u j e
rozpočtové opatření č. 42

III. ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 42 do rozpočtu
Termín: 29.4.2015
2. Úseku právnímu
1. realizovat usnesení pod bodem I

Termín: 15.5.2015

přijato jednomyslně, pro: 6, proti:0, zdržel se: 0
11.2 Bukifest
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Dlouholetý pořadatel Bukifestu Černošická investiční s.r.o. již bohužel
nehodlá pokračovat s organizováním tohoto festivalu jenž je věnován významnému textaři a
černošickému patriotu Michaelu Bukovičovi (1943 – 1945). Michael pro přední české
zpěváky a hudební skupiny složil více než jeden tisíc textů, jako producent spolupracoval
s Georgem Hamiltonem IV, Wandou Jackson a dalšími. Psal písně mimo jiné i o Berounce a
Kazínu. Jistě znáte písně jako Paráda / Karel Zich/, Prodavač /Michal Tučný/ nebo Malý
dům nad skálou / Věra Martinová atd. OŠKCR se domnívá , že by bylo škoda tento dobře
navštěvovaný festival nechat padnou. Černošické investiční ráda pořadatelství převede na
Město Černošice a bude i nadále nápomocna při organizaci tohoto festivalu. Při posledních
ročnících bylo Club Kino vždy slušně zaplněno. V předchozích ročnících se na podiu
vystřídaly vždy čtyři kapely. OŠKCR hodlá festival dělat trošku skromněji. Město na tento
festival pravidelně přispívalo ze svého rozpočtu. Po převzetí by se festival financoval
z rozpočtu OŠKCR.
Usnesení č.R/22/32/2015
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
informaci společnosti Černošická investiční, s.r.o o ukončení pořadatelství akce Bukifest

II.

ukládá
1. Odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. předložit radě města návrh na organizaci Bukifestu v roce 2015 a 2016, spolu s
návrhem financování
Termín: 31.5.2015
přijato jednomyslně, pro: 6, proti:0, zdržel se: 0

12.

Dodatečně zařazené body programu

12.1 Černošický karneval - červen 2015
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
Důvodová zpráva: Jedná se o akci pořádanou na oslavu konce školního roku v prostoru Centra
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Vráž. V minulém roce byla pozitivně hodnocena a měla dobrou návštěvnost. Město ani škola žádnou
vlastní akci nepořádají, proto je tato aktivita vítána. Na karnevalu mimo jiné dojde k vyznamenání
jedničkářů a pravděpodobně i skokanů. Stejnou částkou město akci podpořilo i loni. Žádost byla
podána ústně na předchozí schůzi rady města, v návaznosti na nepřidělení grantu v rámci
grantového programu zastupitelstva – kde byl požadavek na částku vyšší. Organizátoři po zvážení
informovali starostu města, že jsou připraveni akci zorganizovat i s nižší podporou od města, i s
rizikem použití vlastních prostředků (platí pouze pro letošní rok). Do budoucna žádají město
(grantový výbor), aby se jasněji postavilo k možnosti budoucí podpory pravidelné akce tohoto druhu
– městské slavnosti.
Usnesení č.R/22/33/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s poskytnutím příspěvku 15 tisíc Kč na pořádání Černošického karnevalu

II.

s c h va l u j e
rozpočtové opatření č. 41 dle přílohy k usnesení

III. ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 41 do rozpočtu
Termín: 28.4.2015
2. Úseku právnímu
1. realizovat usnesení pod bodem I
přijato jednomyslně, pro: 6, proti:0, zdržel se: 0
13.

Různé

14.

Závěr

Termín: 31.5.2015

Závěr:

Ing. Petr Wolf
místostarosta

PhDr. Lenka Kalousková, PhD.
radní

…………………………………………
Mgr. Filip Kořínek
starosta
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