ZÁPIS
ze 134. jednání Rady města Černošice ze dne 22. 10. 2018
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.

Hosté:
Omluveni:
Nepřítomni:
Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek,
Zapsal:
Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města
Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Nová radnice - rekonstrukce č.p. 259 - dokončení hrubé stavby - cenová nabídka

2.2

Rozšíření elektro rozvodů u atletického oválu - výběr zhotovitele

2.3

"Ulice Husova, oprava části komunikace" - cenová nabídka

2.4

Průzkum stokové sítě kouřovým strojem

2.5

"Sportovní areál u ZŠ Černošice - plocha pro umístění kontejnerů a WC, osazení svahu
mezi protihlukovou stěnou a soukromými pozemky skalníky a doplnění lajnování" zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

2.6

Záměr pronájmu pozemků parc.č. 459 jehož součástí je stavba s č.p. 118, parc.č. 461/1 a
parc.č. 461/2 jehož součástí je stavba bez č.p., garáž, Vrážská ulice - předložení nabídek,
výběr

2.7

Ukončení nájemní smlouvy č. 363/2016_trafostanice PZ_4292 Černošice Škola

2.8

Smlouva č. 568/2018 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
IE-12-6007478/VB/3 a Dohoda č. 569/2018 o umístění stavby IE-12-6007478/VB/3

2.9

Žádost o odkup pozemku parc. č. 4072/1 o výměře 322 m2 k.ú. Černošice, osada Na Klučku

2.10

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.č. 2056 a 2057
v Pražské ulici (žadatel I. V.)

2.11

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 1682/151 v
Červánkové ulici (žadatel J. H.)

2.12

Žádost o vyjádření města k vybudování přípojky splaškové kanalizace a vsakování
dešťových vod u domu č.p.xxx v ulici V Boroví (žadatelé manželé S.)

2.13

Žádost o vyjádření města k vybudování nového kabelového vedení NN v částech ulic
Komenského a Vrážská (žadatel Meritum Kladno - Projekce, s.r.o.)

2.14

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 299/2 v ulici V
Horce (žadatel T. H.)

2.15

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.č. 1540 a 1541
v Nerudově ulici (žadatel D.M.)

2.16

Žádost o prominutí části stočného z důvodu havárie vodovodního potrubí v chatě č.e.xxx v
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osadě Slunečná
2.17

Žádost o souhlas s parkováním filmové techniky v ulicích Dr. Janského a Smetanova

2.18

Žádost o udělení souhlasu s umístěním reklamy, Radotínská ulice

2.19

Žádost o prominutí části stočného z důvodu havárie vodovodního potrubí v domě č.p.xxx ve
Slunečné ulici

3.

Z odborů - odbor vedení města

3.1

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Černošice, zvoleného pro volební období 20182022

4.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

4.1

Jmenování ředitelky MŠ Barevný ostrov, p.o., Černošice

5.

Finanční odbor

5.1

Informace o rozpočtových opatřeních a změnách rozpisu rozpočtu schválených vedoucí FO
- 3. čtvrtletí 2018

5.2

Rozpočtové opatření č. 52 a změna rozpisu rozpočtu č. 44 a 46

6.

Dodatečně zařazené body programu

6.1

Žádost o stanovení společného školského obvodu pro obec Karlík pro školní rok 2019/20

6.2

Stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 259 Černošie-etapa dokončení stavby a
venk.úpravy areálu - jmenování komise pro výběr zhotovitele stavby prostřednictvím
elektronického nástroje CENT

7.

Různé

8.

Závěr

Zahájení:

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Nová radnice - rekonstrukce č.p. 259 - dokončení hrubé stavby - cenová nabídka
Předkladatel: Renata Duchoslavová, Odbor investic a správy majetku, Ing. arch. Tomáš
Havránek, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva
V souvislosti dokončováním 1. etapy rekonstrukce a přístavby objektu Karlštejnská č. p. 259 jsme po
poradě s advokátní kanceláří a při respektování podmínek zákona č.134/2016 Sb. navrhli realizovat nutné
stavební práce pro dokončení hrubé stavby (změny zdivo podkroví a změny zdivo 1. – 3.NP.), jako
samostatnou zakázku.
Na základě shora uvedeného rada města na své 133. schůzi dne 8. 10. 2018 souhlasila se zahájením
zadávacího řízení na tuto zakázku malého rozsahu. Protože se jedná o stavební práce ve stávajícím
objektu č. p. 259, který je předán jako staveniště společnosti Metall Quatro, s.r.o., navrhli jsme oslovení
tohoto jednoho uchazeče k podání cenové nabídky na realizaci předmětné veřejné zakázky.
Ve stanovené lhůtě byla podána cenová nabídka společnosti Metall Quatro, s.r.o. na základě zadávací
dokumentace v celkové hodnotě 932 353,16 Kč bez DPH a 1 128 147,32 vč.DPH. Ceny byly následně
prověřeny rozpočtářem panem Podholou a TDI a bylo konstatováno, že odpovídají cenové hladině URS
Praha a příslušným jednotkovým cenám dle uzavřené smlouvy o dílo na rekonstrukci a přístavbu objektu
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č. p. 259 Karlštejnská.
Přílohy: cenová nabídka společnosti Metall Quatro, s.r.o., ve výši 932 353,16 Kč bez DPH ze
dne 17. 10. 2018

Finanční nároky

932.353,16,- Kč bez DPH; 1 128 147,32 s DPH

Kryto rozpočtem

ano

Rozpočtová skladba

§ 6171 , pol. 6121, ORG 776

Usnesení č. R/134/1/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti Metall Quatro,s.r.o., se sídlem Vysoká Pec č. p. 600, 431 59
Vysoká Pec, IČ 615 38 213 ve výši 932 353,16 Kč bez DPH na provedení stavebních prací
pro dokončení hrubé stavby objektu č.p. 259

II.

s c h va l u j e
uzavření smlouvy o dílo č. CES 563/2018 se společností Metall Quatro, s.r.o na stavební
práce pro dokončení hrubé stavby objektu č.p.259

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení dle bodu II
Termín: 9.10.2018
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
2.2

Rozšíření elektro rozvodů u atletického oválu - výběr zhotovitele
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Při dokončování prací u atletického oválu se řešilo v pracovní skupině
zabývající se budoucím provozem celého areálu zejména jeho zabezpečení a fungování při
větších sportovních akcí. Ze závěrů několika jednání vyplynula nutnost realizace
kamerového systému v celém areálu a dále potřeba rozšíření elektrických rozvodů i do
dalších míst, kde nebyly plánovány. Nové rozvody budou sloužit pro umístění výsledkové
tabule, časomíry a pro instalaci kamerového systému. Součástí zakázky je i realizace
podpěrných bodů pro kamery a zásuvek pro napojení přenosných reproduktorů nebo jiných
zařízení umisťovaných do areálu při konání větších akcí. Na základě shora uvedeného rada
města na své… schůzi souhlasila se zahájením zadávacího řízení na zakázku malého
rozsahu. Protože se jedná o práce v areálu, kde ještě probíhají dokončovací práce a místo je
předáno jako staveniště firmě Porr a.s., navrhla oslovení tohoto jednoho uchazeče k podání
cenové nabídky na realizaci předmětné veřejné zakázky. Ve stanovené lhůtě byla podána
cenová nabídka společnosti PORR, a.s. na základě zadávací dokumentace v celkové
hodnotě 266 719,- Kč bez DPH. Ceny byly následně prověřeny TDI a bylo konstatováno, že
odpovídají cenové hladině URS Praha, resp. jsou nižší.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

266 719,- bez DPH, 322 730,- Kč s DPH
Ne, součástí materiálu je RO
§ 3113, pol. 6121
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Usnesení č. R/134/2/2018
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
informace o potřebě realizace nových elektrických rozvodů u atletického oválu pro zvýšení
bezpečnosti dohledem kamerového systému a pro napojení zařízení nutných ke konání
větších sportovních akcí

II.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti PORR, a.s., IČ27624218, se sídlem Dubečská 3238/36, 100
00 Praha 10 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pro stavební práce s názvem "
Rozšíření elektro rozvodů u atletického oválu" za cenu 266 719,- Kč bez DPH

I I I . s c h va l u j e
1.
uzavření smlouvy o dílo č. CES 564/2018 se společností PORR, a.s., IČ27624218, se
sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 na stavební práce dle bodu II
2.
rozpočtové opatření č. 53 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat uzavření smlouvy č. 564/2018 dle bodu III
Termín: 26.10.2018
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat RO č. 53 dle bodu III.2 do rozpočtu roku 2018
Termín: 29.10.2018
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 2, mimo místnost: 0
2.3

"Ulice Husova, oprava části komunikace" - cenová nabídka
Předkladatel: Renata Duchoslavová, Odbor investic a správy majetku, Ing. arch. Tomáš
Havránek, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V souvislosti s probíhající rekonstrukcí ulice Husova (součást stavby
nové mateřské školy – zhotovitel CL-EVANS, s.r.o.) navrhl OISM realizovat opravu
stávajícího povrchu této komunikace ještě v navazujícím úseku až za křižovatku s ulicí
vedoucí ke stávajícímu hřišti. V tomto úseku je stávající povrch komunikace značně
poškozený dlouholetým provozem a je logické a vhodné provést současně i opravu tohoto
úseku v rozsahu cca 170 m2. Na základě shora uvedeného rada města na své 133. schůzi
dne 8. 10. 2018 souhlasila se zahájením zadávacího řízení na tuto zakázku malého rozsahu.
Protože se jedná o stavební práce přímo navazující (místně i technologicky) na probíhající
stavební činnost společnosti CL-EVANS, s.r.o., navrhla rada oslovení tohoto jednoho
uchazeče k podání cenové nabídky na realizaci předmětné veřejné zakázky. Ve stanovené
lhůtě byla podána cenová nabídka společnosti CL-EVANS, s.r.o. na základě zadávací
dokumentace a v celkové hodnotě 287 017,29 Kč bez DPH a 347 290,92 vč. DPH.
Ceny byly následně prověřeny TDI a bylo konstatováno, že odpovídají cenové hladině URS
Praha a jednotkovým cenám u prací uvedených ve smlouvě o dílo na výstavbu nové
mateřské školy.
Přílohy: cenová nabídka společnosti CL-EVANS, s.r.o. ve výši 287 017,29 Kč bez DPH
ze dne 17. 10. 2018
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
, Rozpočtová skladba

287 017,29,- Kč bez DPH, 347 290,92 s DPH
Ne, součástí materiálu je i RO
§ 2212, pol. 5171

Usnesení č. R/134/3/2018
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Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
informace o vhodnosti provedení opravy části Husovy ulice v době, kdy je prováděna výstavba
nového úseku

II.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti CL-EVANS, s.r.o., IČ.: 26768607 se sídlem Bulharská 1557,
470 02 Česká Lípa, ve výši 287 017,29 Kč bez DPH

I I I . s c h va l u j e
1.
uzavření smlouvy o dílo č. CES 562/2018 se společností CL-EVANS, s. r. o. na opravu
části komunikace ulice Husova dle bodu I
2.
změnu rozpisu rozpočtu č. 47 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat uzavření smlouvy č. 562/2018 dle bodu III
Termín: 29.10.2018
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat změnu rozpisu rozpočtu č. 47 dle bodu III.2 do rozpočtu roku 2018
Termín: 29.10.2018
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
2.4

Průzkum stokové sítě kouřovým strojem
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Během přívalových dešťů, které zasáhly Černošice 29. 6. 2017, došlo
k přehlcení splaškové kanalizace dešťovou vodou, která následně způsobila velké škody. Na
základě tohoto problému se vedení města rozhodlo prověřit, zda někteří občané nemají
svedenou dešťovou vodu právě do splaškové kanalizace. V loňském roce došlo k prověření
kanalizace u nové zástavby v lokalitě Lada. Celkem bylo odhaleno 10 nelegálně napojených
okapových svodů ze soukromých objektů do splaškové kanalizace. Pracovní skupina, která se
zabývá prevencí škod z přívalových dešťů ve městě, doporučila pokračovat v průzkumu
stokové sítě kouřovým strojem v další oblasti, a to v oblasti Vráže. Oblast je ohraničena ulicí
Dobřichovickou, K Dubu, Tyršova a lesem na konci zastavěného území. V dané oblasti je cca
480 objektů.
OISM oslovilo 5 firem, které nabízejí obdobnou službu. Následně obdrželo tři nabídky na
průzkum stokové sítě kouřovým strojem. První nabídka je od společnosti Pražské vodovody a
kanalizace, a.s., druhá nabídka je od společnosti VYKAS s.r.o. a třetí nabídka je od
společnosti Aquaconsult spol. s.r.o. Všechny tyto společnosti předložily cenové nabídky, které
zpracovávaly dle svých metodických postupů. Při výběru byl proto brán zřetel na cenovou
nabídku rozhodujících položek, jako je činnost televizního inspekčního systému a práce
kouřového vozu, práce s kamerou a v neposlední řadě výsledky a vyhodnocení prohlídky
stokové sítě. V souvislosti s tímto doporučujeme vybrat nejvýhodnější nabídku společnosti
Aquaconsult spol. s.r.o. Dle předchozích zkušeností z minulého roku je přibližný rozsah prací
předmětného průzkumu odhadován na cenu 180 000,- Kč. Konečná se cena se bude odvíjet
od množství skutečně provedené práce.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):

Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

150 000,- Kč bez DPH, 181 500,- s DPH (odhadovaná výše)
ANO
§ 2219, pol. 5169
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Usnesení č. R/134/4/2018
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
doporučení pracovní skupiny zabývající se problematikou prevence škod z přívalových dešťů
týkající se zahájení průzkumu stokové sítě v další lokalitě ve městě s ohledem na nelegální
napojení svodů dešťové vody od jednotlivých nemovitostí

II.

souhlasí
1.
s výběrem cenové nabídky společnosti AQUACONSULT, s. r. o., IČ: 47536209, se
sídlem Dr. Janského 953, 252 28, Černošice pro provedení průzkumu stokové sítě ve
městě kouřostrojem
2.
s uzavřením smlouvy o dílo č. CES 470/2018 na práce dle bodu II. 1

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit realizaci usnesení dle bodu II
Termín: 31.12.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.5

"Sportovní areál u ZŠ Černošice - plocha pro umístění kontejnerů a WC, osazení svahu
mezi protihlukovou stěnou a soukromými pozemky skalníky a doplnění lajnování" zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Při dokončování prací u atletického oválu se řešilo v pracovní skupině
zabývající se budoucím provozem celého areálu mimo jiné i nutnost zřízení zpevněné plochy
u vstupu do areálu od ulice K Lesíku. Na této ploše budou umístěny 2 ks kontejnerů pro
tříděný odpad a 2 ks mobilních WC. Tato plocha bude provedena ze zámkové betonové
dlažby dle výkresu zpracovaného projektantem sportovního areálu ing. arch. Drobným.
Vlastní kontejnery a buňky WC si zajistí město Černošice samostatně. Odhadované náklady
na zřízení plochy pro kontejnery a WC jsou 50 000,- Kč bez DPH.
Dále je vhodné zejména s ohledem na budoucí údržbu provést zpevnění svahu mezi
protihlukovou stěnou atletického oválu a hranicí soukromých pozemků. Na tomto svahu o
ploše cca 950 m2 budou vysázeny sazenice skalníků v počtu 3 ks/m2 (obdoba již dohodnuté
úpravy na protějším svahu nad atletickým oválem). Odhadovaná cena za dodání skalníků je
135 000,- Kč bez DPH. Současně ale bude dle základní SoD vykázána úspora cca 65 000,Kč bez DPH za původně uvažované založení trávníku na této ploše. Částka za zatravnění ze
základní smlouvy nebude fakturována. Výsadba skalníků tedy bude stát po odečtení
zatravnění cca 70 000,- Kč.
Podle požadavků atletického oddílu, který bude sportoviště využívat, je potřeba na nový
tartan doplnit lajnování. Projekt obsahoval pouze základní lajnování. Jedná se doplnění
lajnování atletické dráhy a skoků strojním nástřikem - vyznačení vzdáleností 50, 60, 100 m,
100 yardů, 200 m, 300 m, 400 m, 500 m, 800 m, 1000 m a 1500 m, 3000 m, 5000 m, 10000
m", na hlavní rovince každých deset metrů čáru (nejlépe žlutou)", "štafety: 4x60 m, 4x100 m,
4x400 m, štafeta 100 + 200 + 300 + 400 ", "u každé dále také vyznačením předávkového
území (30 m)", "vyznačení čísel drah", "vyznačení mezer na překážky", a dvou odrazových
prken pro skok daleký. Odhadovaná cena za provedení lajnování je 20 000,- Kč bez DPH.
Protože se jedná o práce v areálu, kde ještě probíhají stavební práce a celý prostor stavby je
předán jako staveniště společnosti PORR, a.s., je nutné tuto samostatnou zakázku malého
rozsahu zadat dle zadávací dokumentace formou výzvy jednomu zájemci (dle § 6 a § 31
ZZVZ) a to stávajícímu smluvnímu zhotoviteli stavby sportovního areálu společnosti PORR,
a.s. Součástí výzvy bude podmínka dodržet u dotčených položek stavebních prací a
dodávek jednotkové ceny dle uzavřené smlouvy o dílo na stavbu sportovního areálu.
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Celková předpokládaná hodnota zakázky činí 205 000,- Kč bez DPH (248 050,- Kč s DPH).
V této částce není zahrnuto odečtení zatravnění v hodnotě cca 65 000,- Kč, které nebude
fakturováno ze základní smlouvy.
Přílohy: zadávací dokumentace, výzva jednomu zájemci společnosti PORR, a.s. a návrh
smlouvy o dílo na akci „Sportovní areál u ZŠ Černošice – plocha pro umístění
kontejnerů +WC, osázení svahu mezi protihlukovou stěnou a soukromými
pozemky skalníky a doplnění lajnování“
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

Předpokládaná hodnota zakázky je 205 000,- Kč bez DPH,
248 050,- Kč s DPH – cena bude známa až po obdržení
nabídky
Ne, součástí rozhodnutí o výběru nabídky bude RO
§ 3113, pol. 6121, ORG 959

Usnesení č. R/134/5/2018
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
informace o vhodnosti vybudování zpevněné plochy pro kontejnery a mobilního WC u vstupu
do areálu, osázení svahu pod protihlukovou stěnou sazenicemi skalníků a doplnění lajnování
atletického oválu

II.

s c h va l u j e
1.
text výzvy, zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo na akci „Sportovní areál u
ZŠ Černošice – plocha pro umístění kontejnerů a WC , osázení svahu mezi
protihlukovou stěnou a soukromými pozemky skalníky a doplnění lajnování“
2.
výjimku z vnitřního předpisu č.5 o zadávání veřejných zakázek – oslovení pouze
jednoho uchazeče a zkrácení lhůty pro podání nabídky

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení dle bodu II
Termín: 24.10.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.6

Záměr pronájmu pozemků parc.č. 459 jehož součástí je stavba s č.p. 118, parc.č. 461/1 a
parc.č. 461/2 jehož součástí je stavba bez č.p., garáž, Vrážská ulice - předložení nabídek,
výběr
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Loňský rok se zástupcům města podařilo dojednat podmínky pro koupi
vily č.p. 118 ve Vrážské ulici. Vzhledem k tomu, že zatím s místem nemá město žádný
konkrétní záměr, rozhodlo se vilu pronajmout. Vila se nachází ve Vrážské ulici, přímo naproti
vlakovému nádraží. Dle územního plánu je vedena v ploše BR-1 - plochy bydlení – v
rodinných domech. Ve vile jsou v současnosti dvě menší bytové jednotky - a to ve zvýšeném
přízemí (cca 95 m2) a v podkroví (cca 70 m2). Ve sníženém přízemí domu jsou další tři
místnosti (cca 40 m2) a zázemí domu. K vile náleží zahrada o rozloze 1670 m2. Záměr
pronájmu byl schválen na 131 zasedání Rady města dne 10.9.2018.
12.9.2018 byl záměr pronájmu vyvěšen na úřední desce a webových stránkách města. Do
konečného termínu pro podání nabídek dne 27.9. 2018 obdrželo město 2 nabídky. Jedna
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nabídka byla doručena po uplynutí lhůty, která bude z výběrového řízení vyloučena.
Poté následovala osobní schůzka se dvěma zájemci, na které byly prezentovány obě
nabídky. Po vzájemné dohodě všech zúčastněných došlo k dohodě, že vila bude pronajata
oběma zájemcům za nových podmínek. Vila bude rozdělena na dva byty, přičemž nájemné
bude stanoveno na částku 9.000,-Kč/měsíc/byt + zálohy za služby (cca 3.500,-Kč/měsíc),
energie budou pronajímatelem rozúčtovány rovným dílem mezi oba nájemce. Veškeré opravy
a úpravy si budou nájemci hradit sami. Tyto, tak i ostatní náležitosti ohledně poplatků, péče o
zahradu, společných prostor, atd. budou sepsány v nájemní smlouvě na dobu určitou 3 let.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=411
Usnesení č. R/134/6/2018
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
doručené nabídky na pronájem vily č.p. 118 ve Vrážské ulici

II.

souhlasí
s pronájmem vily č.p. 118, která je součástí pozemku parc.č. 459, včetně pozemků parc.č.
461/1 a parc.č. 461/2, jehož součástí je stavba bez č.p., vše v obci a k.ú Černošice, ve
vlastnictví města Černošice, ve Vrážské ulici oběma zájemcům za podmínek sjednaných
nájemní smlouvou na dobu určitou 3 let

III. schvaluje
1.
nájemní smlouvu č. 574/2018 mezi městem Černošice a paní L. K., nar.:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na pronájem části domu ve Vrážské ulici, č.p. 118 za
nájemné 9.000,-Kč/měsíc + zálohy za služby dle přílohy č.3 tohoto usnesení
2.
nájemní smlouvu č. 575/2018 mezi městem Černošice a paní M. B., nar.:
xxxxxxxxxxxxxx na pronájem části domu ve Vrážské ulici, č.p. 118 za nájemné 9.000,Kč/měsíc + zálohy za služby dle přílohy č.4 tohoto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat uzavření smlouvy č. 574/2018 a 575/2018 dle bodu III
Termín: 31.10.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.7

Ukončení nájemní smlouvy č. 363/2016_trafostanice PZ_4292 Černošice Škola
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Dne 8.10.2018 byla na město Černošice doručena žádost společnosti
ČEZ Distribuce, a.s. o výpověď z Nájemní smlouvy NSN/4022/2016, CES 363/2016 dle
ustanovení článku VII. Odst. 7. Předmětem nájemní smlouvy byl pozemek parc. č. 2663/2 na
kterém se nacházela trafostanice PZ_4292 Černošice Škola. Účinnost Nájemní smlouvy
zanikala dnem, kdy bude uvedena do řádného provozu nová trafostanice. Tato skutečnost
nastala dne 17.5.2018, kdy došlo ke kolaudaci nové trafostanice a k jejímu uvedení do
provozu a tímto tedy došlo k ukončení účinnosti výše uvedené Nájemní smlouvy. Následně
také dojde k vrácení poměrné částky nájemného 5.945,-Kč, za období, za které již trafostanici
společnosti nevyužívá. Tj. od 1.6.2018 do 31.12.2018.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=442

Usnesení č. R/134/7/2018
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Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s výpovědí z Nájemní smlouvy NSN/4022/2016, CES 363/2016, dle ustanovení článku
VII. odst. 7 této smlouvy, mezi městem Černošice a společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČO: 24729035, sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 405 02 dle přílohy
tohoto usnesení
2.
s vrácením poměrné částky nájemného (5.945,-Kč) zaplaceného za období, za které již
trafostanice nebude využívána, tj. od 1.6.2018 do 31.12.2018

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 31.10.2018

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.8

Smlouva č. 568/2018 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
IE-12-6007478/VB/3 a Dohoda č. 569/2018 o umístění stavby IE-12-6007478/VB/3
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku

ODLOŽEN
2.9

Žádost o odkup pozemku parc. č. 4072/1 o výměře 322 m2 k.ú. Černošice, osada Na
Klučku
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Dne 5.10.2018 byla na město doručena žádost pana M. Š., majitele chaty
č.e. xxx, o prodej pozemku parc.č. 4072/1 o výměře 322 m2. Jedná se o pozemek v obci a
k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice nacházející se v osadě Na Klučku. Dle
platného územního plánu se pozemek nachází v ploše IR - plochy rekreace – plochy staveb
pro rodinnou rekreaci. Druh pozemku dle katastru nemovitostí je zahrada.
Výše uvedený pozemek se nacházejí v zaplocené části zahrady, která je v soukromém
vlastnictví pana a paní Š., jenž mají zájem, z důvodu narovnání majetkových práv, pozemek
odkoupit a tím si zachovat současnou plotovou linii. Pod pozemkem parc.č. 4072/1, o který
požádal pan Š., se nachází ještě pozemek parc.č. 4050/36 o výměře 68 m2, který je také ve
vlastnictví města Černošice, a který se také nachází v zaplocené části zahrady. Bylo by
dobré, kdyby byl záměr prodeje schválen pouze za podmínky prodeje obou pozemků.
S ohledem na cenu v místě a čase obvyklou doručujeme minimální cenu za m2 1.000,-Kč.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=444

Usnesení č. R/134/8/2018
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
žádost pana M. Š. o odkup pozemku parc.č. 4072/1 o výměře 322 m2 k.ú. Černošice, osada
Na Klučku

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. ověřit tržní cenu pozemku v dané lokalitě
Termín: 5.11.2018

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.10 Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.č. 2056 a
2057 v Pražské ulici (žadatel I. V.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na pozemku o velikosti 665 m² ve Vrážské ulici se plánuje výstavba
rodinného domu. Chata na něm stojící bude odstraněna. Nový dům bude obdélníkového
tvaru, dvoupodlažní se sedlovou střechou, o jedné bytové jednotce. Zastavěná plocha domu
je 83,88 m² (12,6%). K domu bude přiléhat zastřešené parkovací stání pro dva automobily,
třetí může parkovat na zpevněné ploše před ním. Zpevněné plochy zabírají 8% z plochy
pozemku. Pro dům budou využity stávající přípojky vody a kanalizace.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=440
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí, návrh je v souladu s územním plánem.
Usnesení č. R/134/9/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s novostavbou rodinného domu na pozemcích parc.č. 2056 a 2057 v Pražské ulici
podle předložené dokumentace zpracované Ing. Ivanem Veltruským, IČ 67283624,
Sadová 1129, Dobřichovice, v září 2018
2.
s dopravním napojením pozemku parc.č. 2057 na komunikaci v Pražské ulici pod
podmínkou, že chodník před pozemkem bude ponechán ve stávající niveletě
3.
s uzavřením smlouvy (CES 565/2018) o poskytnutí příspěvku 40.000,- Kč na veřejnou
technickou infrastrukturu v souvislosti se vznikem nové bytové jednotky

II.

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

Termín: 2.11.2018
2. zajistit uzavření smlouvy CES 565/2018 dle bodu I.3 přijatého usnesení
Termín: 31.12.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.11 Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 1682/151 v
Červánkové ulici (žadatel J. H.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V Červánkové ulici se plánuje výstavba rodinného domu s dvěma
bytovými a jednou nebytovou jednotkou. Dům podle projektu bude nepodsklepený,
dvoupodlažní, s rovnou střechou. Do domu bude jeden vstup. Bytové i nebytová jednotka
jsou mezonetové. Na pozemku je navrženo 8 parkovacích stání a tři zahradní kůlny.
Pozemek je zasíťován. Výška domu a hodnoty zastavěnosti pozemku odpovídají regulativům
územního plánu.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=434
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí, návrh je v souladu s územním plánem.
Usnesení č. R/134/10/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
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1.

2.
3.
4.

II.

s novostavbou rodinného domu na pozemku parc.č. 1682/151 v Červánkové ulici podle
předložené dokumentace vypracované Ing arch. Viktorem Fehrerem, IČ 48550167,
Archangelská 6, Praha 10, v říjnu 2018,
s dopravním napojením pozemku parc.č. 1682/151 na komunikaci v Červánkové ulici
s event. vybudováním zpevněné plochy před parkovacími místy na pozemku města
parc.č. 1682/150 pod podmínkou, že bude ze zatravňovací dlažby
s uzavřením smlouvy (CES 566/2018) o poskytnutí příspěvku 120.000,- Kč na veřejnou
technickou infrastrukturu v souvislosti se vznikem dvou bytových a jedné nebytové
jednotky

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

Termín: 02.11.2018
2. zajistit uzavření smlouvy CES 566/2018 dle bodu I.4 tohoto usnesení
Termín: 31.12.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.12 Žádost o vyjádření města k vybudování přípojky splaškové kanalizace a vsakování
dešťových vod u domu č.p. 201 v ulici V Boroví (žadatelé manželé S.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: K domu mezi ulicemi V Horce (V Boroví) a Poštovní plánují jeho majitelé
vybudovat kanalizační přípojku s napojením do řadu v ulici Poštovní. Délka přípojky
v komunikaci je cca 4 m. Součástí projektu je i nový systém odvádění a vsakování dešťových
vod z domu a zahrady majitelů přes retenční nádrž do štěrkového vsaku na vlastním
pozemku.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=435
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s vybudováním přípojky za dodržení podmínek
obvyklých pro užívání veřejného prostranství.
Usnesení č. R/134/11/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s vybudováním systému vsakování dešťových vod na pozemku parc.č. 522,
2.
s vybudováním kanalizační přípojky k domu č.p. xxx s napojením k řadu v ulici
Poštovní podle předložené dokumentace vypracované společností A-styl atelier v září
2018 za předpokladu dodržení podmínek pro užívání veřejného prostranství
stanovených usnesením rady města č. 2.1.11 ze 74. schůze konané dne 9.11.2009 a
doplněných usnesením č. R/68/29/2012 ze dne 26.11.2012

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 2.11.2018

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.13 Žádost o vyjádření města k vybudování nového kabelového vedení NN v částech ulic
Komenského a Vrážská (žadatel Meritum Kladno - Projekce, s.r.o.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
ODLOŽEN
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2.14 Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 299/2 v ulici
V Horce (žadatel T.H.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
ODLOŽEN
2.15 Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.č. 1540 a
1541 v Nerudově ulici (žadatel D. M.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Místo stávajícího staršího rodinného domu, k jehož demolici se rada
kladně vyjádřila v srpnu t.r., bude postaven nový přízemní rodinný dům – dřevostavba tvaru
písmene L. Střecha bude sedlová, vysoká 6,1 m. V domě bude jedna bytová jednotka (město
nebude vyžadovat poskytnutí příspěvku, protože nový dům nahradí dům stávající). Před
obytnou - jižní částí domu bude terasa, za vjezdem na pozemek z Nerudovy ulice zpevněná
plocha pro přístup do domu a parkování dvou automobilů. Kůlna, která stojí na pozemku,
bude zachována. Zastavěná plocha domu 12,8% a plocha zeleně 67% splňují regulativy
územního plánu. Na pozemku jsou funkční přípojky vody, kanalizace i elektřiny.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=439
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí, návrh je v souladu s územním plánem.
Usnesení č. R/134/12/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s novostavbou rodinného domu na pozemcích parc.č. 1540 a 1541 v Nerudově ulici
podle předložené dokumentace vypracované Ing. Ivanou Kubínovou, IČ 71995790,
Gutova 65/12, Praha 10 - Strašnice, v červenci 2018,
2.
s dopravním napojením pozemků parc.č. 1540 a 1541 na komunikaci v Nerudově ulici

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 2.11.2018

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.16 Žádost o prominutí části stočného z důvodu havárie vodovodního potrubí v chatě
č.e.xxxv osadě Slunečná
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Majitelka chaty v osadě Slunečná zjistila únik vody z prasklého
vodovodního potrubí. Žádá o odpuštění části platby za stočné, protože voda neodtékala
odpadním potrubím do kanalizace. Vodné uhradí v plné výši, stočné bude fakturováno
v průměrném množství tohoto odběrného místa.
Usnesení č. R/134/13/2018
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
informaci o prasklém vodovodním potrubí v chatě žadatelky

II.

souhlasí
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s odpuštěním části stočného ve výši 6.111,- Kč vč. DPH z důvodu poruchy vodovodního
potrubí v chatě č. e. xxx v osadě Slunečná za předpokladu, že vodné bude uhrazeno v plné
výši
III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatelku o přijatém usnesení
Termín: 2.11.2018
2. Finančnímu odboru
1. zohlednit usnesení pod bodem II. při fakturaci
Termín: 30.11.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.17 Žádost o souhlas s parkováním filmové techniky v ulicích Dr. Janského a Smetanova
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Společnost New Wave location, s.r.o., zabezpečuje natáčení seriálu „Tři
poldové a nemluvně“ pro Českou televizi. Ve dnech 15. a 19.11.2018 (včetně nočních hodin)
má naplánováno natáčení ve vile vedle ZUŠ v ulici Dr. Janského a požaduje umožnit zábor
zpevněné plochy – parkoviště před ZUŠ pro zaparkování filmové techniky. Ředitelka ZUŠ
bude o této skutečnosti informována. Pro parkování nebude zabrán prostor komunikace.
Kromě toho bude v prvním termínu natáčena noční scéna také ve Smetanově ulici u
křižovatky s ulicí Foglarova. Společnost uvádí, že nevyužije Sportpark Berounka, a žádá o
odpuštění poplatku za jeho nájem. Společnost bude platit obvyklý poplatek za užívání
veřejného prostranství pro parkování filmové techniky (10,- Kč/m²/den).
Usnesení č. R/134/14/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s parkováním filmové techniky při natáčení seriálu Tři poldové a nemluvně ve dnech 15. a
19.11.2018 v ulicích Dr. Janského a Smetanova dle žádosti ze dne 11.10.2018 pod
podmínkou obvyklé úhrady záboru veřejného prostranství

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 2.11.2018

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.18 Žádost o udělení souhlasu s umístěním reklamy, Radotínská ulice
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Dne 11.10.2018 byla na město doručena žádost o udělení souhlasu
s umístěním světelného reklamního panelu s logem provozovny. Žádost podala společnost
ADEX BARVY, která je novým podnájemníkem obchodních prostor společnosti Penny Market
s.r.o. V nájemní smlouvě mají uloženou povinnost označit prodejnu na společném pylonu
formou světelné reklamy o rozměrech 1,95m x 1,95m. Reklamní panel je umístěn na druhé
straně pylonu, z vnitřní strany, čímž nenarušuje plynulost ani bezpečnost silničního provozu.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=445
Usnesení č. R/134/15/2018
Rada města Černošice

Strana 13/17

I.

b e r e n a vě d o m í
doručenou žádost společnosti ADEX, s.r.o. o souhlas s umístěním reklamy

II.

souhlasí
s umístěním reklamy společnosti BARVY ADEX na stávající společný reklamní pylon formou
světelného reklamního panelu o rozměru 1,95m x 1,95m dle přílohy tohoto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 26.10.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.19 Žádost o prominutí části stočného z důvodu havárie vodovodního potrubí v domě
č.p.xxxx ve Slunečné ulici
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Majitelé rodinného domu ve Slunečné ulici byli upozornění na únik vody
z jejich domu. Zjistili, že z porušených rozvodů v 1.NP vyteklo cca 20 m³ vody. Žádají o
odpuštění části platby za stočné, protože voda neodtékala odpadním potrubím do kanalizace.
Vodné uhradí v plné výši.
Usnesení č. R/134/16/2018
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
informaci o prasklém vodovodním potrubí v domě majitelů

II.

souhlasí
s odpuštěním části stočného ve výši 849,- Kč vč. DPH z důvodu poruchy vodovodního potrubí
v domě č.p. xxx ve Slunečné ulici za předpokladu, že vodné bude uhrazeno v plné výši

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 2.11.2018
2. Finančnímu odboru
1. zohlednit usnesení pod bodem II. při fakturaci
Termín: 30.11.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.

Z odborů - odbor vedení města

3.1

Program 1. zasedání Zastupitelstva města Černošice, zvoleného pro volební období
2018-2022
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
Návrh programu ustanovujícího ZM:
1) Zahájení
2) Slib zastupitele města
3) Schválení programu
4) Stanovení počtu místostarostů, počtu členů rady města a způsobu volby
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5) Volba starosty, místostarosty a rady města
6) Zřízení finančního výboru a volba předsedy a členů
7) Zřízení kontrolního výboru a volby předsedy a členů
8) Určení zastupitele, který bude podle zákona č. 183/2006 Sb., vykonávat úkony
určeného zastupitele v procesech pořizování plánovacích dokumentací a v procesech
pořizování změn stávajících územně plánovacích dokumentací pro město Černošice
9) Pověření člena zastupitelstva města přijímat prohlášení o uzavření manželství
10) Rozhodnutí o odměnách neuvolněných zastupitelů
11) Dešťová kanalizace – návrh p. zastupitele Špetláka

Usnesení č. R/134/17/2018
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
program 1. zasedání Zastupitelstva města Černošice
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

4.1

Jmenování ředitelky MŠ Barevný ostrov, p.o., Černošice
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva:
Dne 12.10.2018 se na MěÚ Černošice, Riegrova 1209 konal konkurz na ředitele/ředitelku MŠ
Barevný ostrov, p.o., Černošice. Konkurzu se zúčastnila 1 uchazečka.
Na základě výsledku konkursního řízení doporučuje komise jmenovat ředitelkou MŠ Barevný
ostrov, p.o., Černošice pí Alenu Kubáňovou.

Usnesení č. R/134/18/2018
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
výsledek konkurzního řízení na funkci ředitelky Mateřské školy Barevný ostrov, p. o.,
Černošice se sídlem Pod Ptáčnicí 2158, Černošice ze dne 12.10.2018

II.

j m e n uj e
na základě výsledku konkurzního řízení paní Alenu Kubáňovou ředitelkou MŠ Barevný ostrov,
p.o., Černošice s účinností od 1.11.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.

Finanční odbor

5.1

Informace o rozpočtových opatřeních a změnách rozpisu rozpočtu schválených vedoucí
FO - 3. čtvrtletí 2018
Předkladatel: Finanční odbor
Zpráva: Na základě požadavku Rady města je předložen přehled změn rozpisu rozpočtu za
3. čtvrtletí roku 2018, které byly schváleny vedoucí Finančního odboru v rámci jejího
pověření. Jedná se o drobné změny do 20 tis. na jednu změnu a v rámci jednoho výdajového
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paragrafu.
Usnesení č. R/134/19/2018
Rada města Černošice
b e r e s e s o u h l a s e m n a vě d o m í
provedené změny rozpisu rozpočtu v kompetenci vedoucí finančního odboru dle příloh
důvodové zprávy za 3. čtvrtletí 2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

5.2

Rozpočtové opatření č. 52 a změna rozpisu rozpočtu č. 44 a 46
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva: Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č. 52 obsahující
následující změny:
Změna č. 101 – OISM – přijetí dotace od Středočeského kraje na provoz a rozvoj přívozu za
rok 2018, zapojení v rámci ODPA dopravní obslužnost – 20.000,- Kč,
Změna č. 102 – OSPOD – zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z kapitoly 313
- MPSV na výkon sociální práce ve výši 1.525.760,- Kč podle rozhodnutí MPSV2018/138288-224/1.
Změna č. 103 – OISM – domeček u ZUŠ – nutné dodělávky (navýšení plotové zdi) – 23.544,Kč
Radě města je dále předkládána změna rozpisu rozpočtu č. 44 a 46 obsahující následující
změny:
Změna č. 105 – OISM – PD jímky dešťových vod v oblasti pod školou na základě rozhodnutí
rady R/132/11/2018 – 48.400,- Kč
Změna č. 113 – DPS – posílení položky služeb na zajištění revize elektroinstalace a
hromosvodů – 40.000,- Kč.
Změna č. 115 – OVV – posílení položky poštovného a opravy a údržby ze služeb (celkově
úřad) – předpoklad potřeby do konce roku 2018 – 350 tis. Kč
Výše uvedené změny zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 1.545.760,- Kč, saldo rozpočtu se
nemění.

Usnesení č. R/134/20/2018
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
1.
rozpočtové opatření č. 52 dle přílohy č. 1
2.
změnu rozpisu rozpočtu č. 44 a 46 dle přílohy č. 2 a 3

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 52 a změnu rozpisu rozpočtu č. 44 a 46 do rozpočtu
2018
Termín: 2.11. 2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

6.

Dodatečně zařazené body programu

6.1

Žádost o stanovení společného školského obvodu pro obec Karlík pro školní rok 2019/20
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
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Důvodová zpráva:

Obec Karlík žádá o stanovení společného školského obvodu pro školní rok 2019/20. Žádost je
přílohou důvodové zprávy.
Usnesení č. R/134/21/2018
Rada města Černošice
I.

n e s c h va l u j e
žádost obce Karlík o stanovení společného školského obvodu pro školní rok 2019/20
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
6.2

Stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 259 Černošie-etapa dokončení stavby a
venk.úpravy areálu - jmenování komise pro výběr zhotovitele stavby prostřednictvím
elektronického nástroje CENT
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Rada města svým usnesením č. R/132/1/2018 dne 24. 9. 2018 schválila
vyhlášení uvedené veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním režimu prostřednictvím
elektronického nástroje CENT. Dle vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek pro tento
typ výběrového řízení je nutné schválit jmenování komise pro otevírání, posouzení a
hodnocení nabídek radou města. OISM proto navrhuje jako členy komise jmenovat Jiřího
Jiránka, Tomáše Havránka a Petra Wolfa a náhradníky Renatu Duchoslavovou a Pavlu
Hoppovou.

Usnesení č. R/134/22/2018
Rada města Černošice
I.

j m e n uj e
komisi pro otevírání a hodnocení nabídek v rámci vypsaného výběrového řízení pro výběr
zhotovitele stavby prostřednictvím elektronického nástroje CENT v tomto složení: členové- Jiří
Jiránek, Tomáš Havránek a Petr Wolf, náhradníci: Renata Duchoslavová, Pavla Hoppová
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
7.

Různé

8.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek

Ing. Tomáš Kratochvíl
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