ZÁPIS
z 23. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 23.4.2015
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.

Dočasné navýšení příkonu el. energie pro ČOV

3.

Různé

4.

Závěr

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

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Dočasné navýšení příkonu el. energie pro ČOV
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Dne 3.4.2015 požádal OISM společnost ČEZ o krátkodobé navýšení
rezervovaného příkonu el. energie ze stávající trafostanice u ČOV, a to z původně
povolených 78 kW na nový příkon 160 kW, a to do 31.10.2015. Toto navýšení je nutné pro
uvedení do provozu nového technologického vybavení ČOV do doby, než bude městem
vybudována a zprovozněna nová odběratelská sloupová trafostanice (VOTS) v areálu ČOV.
Ta však nemůže být spuštěna do doby, než ČEZ provede úpravy své energetické soustavy.
Vzhledem k tomu, že bez navýšení odběru el. energie nelze zatím z provozních důvodů
zahájit rekonstrukci stávající budovy a stávající technologie ČOV a finální termín dokončení
celého díla je stanoven na 30.6.2015, je urychlené uzavření výše uvedené smlouvy nutnou
podmínkou pro dokončení celého díla v daném termínu.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

0,- Kč

(smlouva nemá finanční nároky)

§ 0000, pol. 0000, případně ORG
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Usnesení č.R/23/1/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uzavřením smlouvy o krátkodobém navýšení rezervovaného příkonu ze stávajícího příkonu
78 kW na požadovaných 160 kW, a to v souvislosti s uvedením nového technologického
vybavení ČOV do provozu

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit podpis smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

přijato jednomyslně, pro: 7, proti:0, zdržel se: 0
3.

Různé

4.

Závěr

Termín: 28.4.2015

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek
starosta

Ing. Petr Wolf
místostarosta
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