ZÁPIS
z 47. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 2. 12. 2015
Přítomni:

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

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Smlouvy o připojení el. zařízení ČOV k distribuční soustavě VN

3.

Smlouvy o dodávkách zemního plynu a elektrické energie pro rok 2016

4.

Výjimka ze zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t do ul. V Horce pro spol. Klika &
Dvořák s.r.o

5.

Rozpočtové opatření č. 136

6.

Nákup nábytku - klientské prostory v objektu Václavská

7.

Různé

8.

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 Kratochvíl.
K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Smlouvy o připojení el. zařízení ČOV k distribuční soustavě VN
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V souvislosti s intenzifikací ČOV uzavřelo v dubnu t. r. město se společností ČEZ Distribuce,
a.s., smlouvu, na jejímž základě byl navýšen rezervovaný příkon pro toto odběrné místo na
160 kW, aby mohla být postupně zapojována a spouštěna jednotlivá nová technologická
zařízení. Platnost této smlouvy byla do 31. 10. 2015 – po tomto datu, jak se původně
plánovalo, měla být již v provozu nová trafostanice. Tento časový předpoklad se bohužel
nepodařilo naplnit (především k nutným souvisejícím úpravám na el. zařízení společnosti
ČEZ). Navrhujeme proto, aby byl uzavřen dodatek k výše uvedené smlouvě, kterým se
prodlouží její platnost do konce tohoto kalendářního roku.
Ke zprovoznění nové trafostanice je potřeba uzavřít na základě smlouvy o uzavření budoucí
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smlouvy z února 2015 vlastní smlouvu o připojení k distribuční soustavě. Rezervovaný příkon
stanovený ve smlouvě je 229 kW. Určený podíl nákladů již město uhradilo. Také tuto smlouvu
předkládáme ke schválení.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

podle spotřeby
ano
§ 2321, pol. 5154

Usnesení č.R/47/1/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s uzavřením dodatku č. 1 (CES 221/2015/1) ke smlouvě o připojení el. zařízení (ČOV,
rezervovaný příkon 160 kW) k distribuční soustavě VN, kterým se prodlužuje platnost
smlouvy do 31. 12. 2015
2.
s uzavřením smlouvy (CES 553/2015) o připojení el. zařízení (nová trafostanice u
ČOV, rezervovaný příkon 229 kW) k distribuční soustavě VN

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření smluv dle bodu I. tohoto usnesení

přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
3.

Termín: 4.12.2015

Smlouvy o dodávkách zemního plynu a elektrické energie pro rok 2016
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V návaznosti na uskutečněný burzovní obchod dne 19. 11. 2015 na trhu PXE byly vydány tzv.
Závěrkové listy pro zemní plyn a elektřinu, které jsou zárukou o uzavření obchodu (schváleno
usnesením R/46/39/2015 dne 2015). Jako stvrzení dodávky jsou předkládány ke schválení
Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu a elektrické energie mezi novými
dodavateli Bohemia Energy entity, s.r.o. (zemní plyn) a Amper Market, a.s. (el. energie).
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
budou známy až po ročním vyúčtování celkového odběru
Kryto rozpočtem
ano
Rozpočtová skladba
§ 3636, pol. 5166

Usnesení č.R/47/2/2015
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
1.
uzavření smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny pro hladinu NN č. 558/2015 mezi
městem a společností Amper Market, a.s., pro rok 2016 dle přílohy č. 1 až 3 k tomuto
usnesení
2.
uzavření smlouvy o sdružených dodávkách zemního plynu č. BSA50145565 (CES
č.557/2015) mezi městem a BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o pro rok 2016 dle přílohy
č. 4 k tomuto usnesení

II.

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

přijato jednomyslně, pro: 5, proti:0, zdržel se: 0
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Termín: 3.12.2015

4.

Výjimka ze zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t do ul. V Horce pro spol. Klika &
Dvořák s.r.o
Předkladatel: Martin Votava, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Dne 27. 11. 2015 požádal stavbyvedoucí spol. Klika & Dvořák o povolení výjimky ze zákazu
vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t do ul. V Horce v úseku od ulice V Boroví po ulici Libušina,
a to pro asfaltování Libušiny ulice ve dnech 30. 11. 2015 a 1. 12. 2015. Tento požadavek je
odůvodněn technologickými důvody. Asfaltování ulice musí probíhat od shora, neboť finišer
by do prudkého kopce nevytlačil vozidla s asfaltovou směsí. Ty musí tím pádem přijíždět od
ulice V Horce, kde je omezena tonáž.

Usnesení č.R/47/3/2015
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s udělením výjimky ze zákazu vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t do ulice V Horce - v úseku
od ulice V Boroví do ulice Libušina z důvodu zajištění příjezdu vozidel s asfaltovou směsí
určenou pro rekonstrukci místní komunikace v ulici Libušina v termínu od 30. 11. 2015 do
2. 12. 2015

II.

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

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

Termín: 3.12.2015

Rozpočtové opatření č. 136
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č. 136 obsahující následující změny (jedná
se výhradně o dotace obdržené koncem listopadu, resp. o dotační smlouvu doručenou na
finanční odbor koncem listopadu):
Změna č. 313 – přijetí doplatku dotace z všeobecné pokladní správy na konání komunálních
voleb ve Vonoklasech. Volby již byly plně předfinancovány z všeobecné rezervy, proto se
doplatek dotace vrací zpět do této rezervy.
Změna č. 314 – přijetí dotace od Středočeského kraje na akce pro seniory pořádané v roce
2015 odborem Dům s pečovatelskou službou.
Změna č. 315 – přijetí průtočné dotace na meliorační a zpevňující dřeviny podle lesního
zákona a její přidělení konečným příjemcům. Tato dotace není určena městu, městský
rozpočet slouží pouze jako prostředník mezi státním rozpočtem a konečnými příjemci dotace.
Výše uvedené změny zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 118.894,- Kč, saldo rozpočtu se
nemění.

Usnesení č.R/47/4/2015
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
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rozpočtové opatření č. 136 dle přílohy
II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 136 do rozpočtu

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

Termín: 11.12.2015

Nákup nábytku - klientské prostory v objektu Václavská
Předkladatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, tajemník MěÚ
Důvodová zpráva:
Radě města předkládáme návrh na nákup nábytku do společných prostor v lokalitě
Václavská. Na základě architektonického návrhu byl vybrán nábytek, kterým budou vybaveny
společné prostory v I. a II. patře budovy Václavská. Nábytek bude využíván klienty od.
OSPOD, OSPre a NRP. Nábytek bude zakoupen v obch. domě IKEA a ve společnosti A J
Produkty s.r.o. Jedná se o jednoduchý sedací nábytek (obdobným nábytkem je vybaven i
městský sál na Vráži) a vybavení do dvou dětských koutků. Vybavení odpovídá standardům
pro výkon sociálně-právní ochrany. Vzhledem k tomu, že v OD IKEA je možný nákup za
hotové, žádáme o schválení provozní zálohy. Součástí usnesení je rozpočtové opatření
č. 138, které počítá i s případnými dokupy a zahrnuje navíc položku materiálu. Náklady jsou
plně pokryty dotací na výkon sociálně-právní ochrany.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

109.134,-Kč s DPH
ano
§ 6171, pol. 5137

Usnesení č.R/47/5/2015
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
1.
postup dle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných
zakázek)
2.
schvaluje rozpočtové opatření č 138, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
3.
provozní zálohu pro operativní nákup nábytku pro OSPOD v částce 52.000,- Kč s
datem ukončení 31. 12. 2015

II.

r o zh o d u j e
o výjimce z počtu předložených nabídek dle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o
zadávání veřejných zakázek)

III. souhlasí
1.
s cenovou nabídkou firmy IKEA Česká republika s.r.o., Praha 5, Skandinávská 1/131,
IČO: 27081052 na nákup nábytku dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení v celkové
hodnotě 51.894,- Kč
2.
s cenovou nabídkou firmy A J Produkty s.r.o. Praha 7 - Holešovice, Dobrovského
26/527, IČO: 27218759 v celkové hodnotě 57.240,- Kč s DPH na nákup nábytku dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
1. zaslání závazné objednávky dle bodu III
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2. Finančnímu odboru
1. realizovat rozpočtové opatření č. 138, dle bodu I. 2

Termín: 10.12.2015

Termín: 10.12.2015
V.

p o vě ř u j e
1. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
1. čerpání provozní zálohy na nákup nábytku dle tohoto usnesení

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

Různé

8.

Závěr

Termín: 31.12.2015

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek
starosta

PhDr. Lenka Kalousková, PhD.
radní
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