ZÁPIS
z 44. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 3.11.2015
Přítomni:

Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD.,
Ing. Milena Paříková, Ing. Tomáš Kratochvíl, Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.
Mgr. Jan Louška

Hosté:
Omluveni:
Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Kratochvíl
Zapsal:
Ing. Anna Hrabáková, interní auditor

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Volba zástupců města do školské rady Základní školy Černošice, příspěvkové organizace

3.

Žádost o dodatečné schválení dodavatele a ceny pro klíčový systém pro objekt Václavská
12

4.

Jmenování člena konkurzní komise na místo ředitele základní školy Černošice za Školskou
radu

5.

Různé

6.

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 pan Kratochvíl

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Volba zástupců města do školské rady Základní školy Černošice, příspěvkové organizace
Předkladatel: starosta
Důvodová zpráva: Dle Volebního řádu pro volby členů školské rady, který schválila rada
města č. 58 dne 20. 8. 2012, usnesením č. R/58/22/2012, má zřizovatel formou usnesení
rady města jmenovat své zástupce vždy nejpozději 30 dní od uskutečnění voleb dle tohoto
řádu. Volba zástupců rodičů a zástupců pedagogů proběhla v Základní škole Černošice,
příspěvkové organizace následně:

Za Pedagogy školy:
Počet oprávněných voličů: 49
Zúčastnění voliči: 40
Odevzdáno 40 platných hlasovacích lístků
Počet voleb: 3
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Strnadová Lenka
Vodička Martin
Zúbková Lenka
Fritschová Martina
Olšiaková Ilona
Steinocher Petr
Radová Iveta
Sticzayová Jana

25
24
19
14
14
9
7
5

Zvolenými zástupci do školské rady jsou:
• Lenka Strnadová
• Martin Vodička
• Lenka Zúbková

Za rodiče:
školská rada:
celkem bylo 720 obálek
platných 649 a neplatných 71
1. paní Dvořáková – 267 hlasů
2. pan Barchánek – 231 hlasů
3. paní Uzlová – 220 hlasů
ostatní:
Sušický - 193
Růžička - 165
Špetlák - 146
Otavová - 143
Neumanová - 135
Žáková - 118
Suchá - 109
Pospíšilová- 98
Havlová- 68
Pazderová - 54

Usnesení č.R/44/1/2015
Rada města Černošice
I.

j m e n uj e
prof. Pavla Cejnara, doc. Karla Müllera a Mgr. Petra Hopfingera jako zástupce zřizovatele města Černošice do školské rady Základní školy Černošice, příspěvkové organizace, v
souladu s volebním řádem schváleným radou města dne 20. 8. 2012 a v souvislosti s volbami
zástupců rodičů a zástupců pedagogů, které proběhly v říjnu 2015

II.

ukládá
1. Mgr. Pavlu Blaženínovi, vedoucímu odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. informovat ředitele ZŠ o jmenování zástupců zřizovatele do Školské rady Základní
školy Černošice, příspěvkové organizace
Termín: 10.11.2015
přijato jednomyslně, pro: 7, proti:0, zdržel se: 0
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3.

Žádost o dodatečné schválení dodavatele a ceny pro klíčový systém pro objekt
Václavská 12
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva:
Odbor vnitřních věcí (OVV) žádá radu města Černošice o udělení výjimky z vnitřního předpisu
č.5 "Zadávání veřejných zakázek" dle bodu 4.1 při pořízení klíčového systému pro systems
s.r.o., Matějovského 204/2, Praha 16, 153 00.
Upravené prostory byly předány 27.10.2015 s termínem stěhování 28.10.2015, kdy v rámci
dokončování nebylo možné technicky vybrat klíčový systém v budově Václavská 12. Systém
od firmy Fábera systems s.r.o. je používán jako systém generálního klíče v objektech města
Černošice, proto na základě dosavadních zkušenosti byla tato firma vybrána.
Provozně klíče od kanceláří a společných prostor jsou nezbytně nutné, proto byl klíčový
systém objednán a dodán 30.10.2015, aby bylo možné zajistit od 2.11.2015 klientský provoz.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

42.524,- s DPH
ano
§ 0000, pol. 0000, případně ORG

Usnesení č.R/44/2/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s udělením výjimky z vnitřního předpisu č.5 "Zadávání veřejných zakázek" dle bodu 4.1 při
pořízení klíčového systému pro objekt Václavská 12, Praha 2, za celkovou cenu 42 524 Kč
včetně DPH firmou Fábera systems s.r.o., Matějovského 204/2, Praha 16, 153 00

II.

uděluje
1. Odbor vnitřních věcí
1. k realizaci zakázky
Termín: 2.11.2015

přijato jednomyslně, pro: 7, proti:0, zdržel se: 0
4.

Jmenování člena konkurzní komise na místo ředitele základní školy Černošice za
Školskou radu
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
Důvodová zpráva:
Protože konkurzní komise na místo ředitele probíhá ve středu 4. listopadu, není prakticky
možné, aby byla nová školská rada ještě řádně svolána a stačila ještě zvolit svého předsedu
a zástupce do konkurzní komise. Z toho důvodu je radě města navrhováno, aby z pozice
zřizovatele do konkurzní komise jmenovala Michaelu Dvořákovou, která její členkou za
školskou radu byla doposud (ale její mandát za starou školskou radu skončil s koncem října a
je případně nutné jej obnovit). Tento postup je možný dle metodiky MŠMT ČR ze dne
25.11.2014, která je přílohou důvodové zprávy č. 1. M. Dvořáková s tím souhlasí (zúčastnila
se již prvního jednání konkurzní komise v půli října.)
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Usnesení č.R/44/3/2015
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
bere na vědomí informaci o nově zvolených členech Školské rady

II.

j m e n uj e
v souladu s metodikou MŠMT z časových důvodů členem konkurzní komise za Školskou radu
paní Michaelu Dvořákovou. Paní Dvořáková byla členem konkurzní komise doposud i za
předchozí Školskou radu.
přijato jednomyslně, pro: 7, proti:0, zdržel se: 0

5.

Různé

6.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek
starosta

Ing. Tomáš Kratochvíl
radní
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