ZÁPIS
z 64. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 18. 5. 2016
Přítomni:

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

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Vybavení sportovní haly - gymnastika, házená, basketbal, florbal, badminton, stolní tenis a
atletika

3.

Úprava deponie zeminy u sportovní haly - upravená nabídka na realizaci

4.

Různé

5.

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 paní Kalousková

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Vybavení sportovní haly - gymnastika, házená, basketbal, florbal, badminton, stolní tenis
a atletika
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V souvislosti s dokončením a zprovozněním stavby sportovní haly je nutné dořešit vybavení
haly potřebným tělocvičným nářadím a náčiním pro provozování všech sálových sportů pro
žáky základní školy i pro sportující veřejnost.
OISM ve spolupráci se zástupcem školy p. Martinem Vodičkou a po konzultacích s vedením
města sestavil soupis potřebných výrobků a zařízení, na základě kterého byl proveden
průzkum trhu u předpokládaných dodavatelských firem.
Dle jednotlivých nabídkových cen od poptávaných dodavatelů a technických požadavků na
vybrané výrobky byl celý požadovaný sortiment rozdělen dle zaměření a specializace
jednotlivých firem do tří samostatných částí:
1) gymnastické vybavení od firmy Mgr. Vilém Kocián. Cenová nabídka dodávaného
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sortimentu činí 210 814,64 Kč bez DPH
2) sportovní a tělocvičné vybavení od firmy LITA SPORT s.r.o. Cenová nabídka dodávaného
sortimentu činí 369 321,- Kč bez DPH
3) skládací pojízdné koše pro basketbal. Tato konstrukce musí primárně umožnit snížení
výšky koše pro sportovní činnost žáků ZŠ a dále ve složeném stavu musí umožnit uskladnění
v nářaďovně, která je limitována svou světlou výškou (umístění tohoto prostoru je pod úrovní
okolního terénu) i velikostí dveřního otvoru. Na základě průzkumu možností dodávky tohoto
náčiní s požadovanými technickými parametry doporučujeme výrobek firmy PESMENSPORT s.r.o., který jako jediný vyhovuje všem požadavkům. Tento výrobek je certifikovaný
pro daný způsob použití, má ve složeném stavu transportní výšku 200 cm a ve složeném
stavu prostorově vyhoví půdorysným rozměrům nářaďovny. Dle údajů výrobce se doporučuje
z důvodu bezpečnosti přikotvení této konstrukce k podlaze.
Cenová nabídka firmy PESMEN-SPORT s.r.o. na dodávku a montáž 2 ks basketbalové
pojízdné konstrukce s hydraulickým nastavením činí 261 720,- Kč bez DPH
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky

Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

Lita sport s.r.o. 369 321,- Kč bez DPH
Vilém Kocián 210 814,64 Kč bez DPH
PESMEN-SPORT s.r.o. 261 720,- Kč bez DPH
celkem 841 855,64 Kč bez DPH, 1 018 645,5 Kč s DPH
ano
§3113 pol. 5137 ORG 919

Usnesení č. R/64/1/2016
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
informace o nabídkách na dodání vybavení na gymnastiku, házenou, basketbal, florbal,
badminton, stolní tenis a atletiku do sportovní haly

II.

souhlasí
1.
s výběrem nabídky od spol. LITA SPORT s.r.o. na dodání požadovaného vybavení za
cenu 369 321,- Kč bez DPH
2.
s výběrem nabídky od spol. PESMEN-SPORT s.r.o. na dodání basketbalových košů za
cenu 261 720,- Kč bez DPH
3.
s výběrem nabídky od Mgr. Viléma Kociána na dodání gymnastického vybavení za
cenu 210 814,64 Kč bez DPH

I I I . r o zh o d u j e
o výjimce dle části třetí bodu 5 směrnice města o zadávání veřejných zakázek (počet
předložených nabídek)
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. vybavení dle bodu II. objednat
Termín: 27.5.2016
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.

Úprava deponie zeminy u sportovní haly - upravená nabídka na realizaci
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
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Projektová dokumentace na výstavbu sportovní haly nepočítala s odvozem vykopané zeminy,
ale jen s jejím deponováním v místech stavby. Část deponované zeminy byla použita na
dosypání terénu kolem sportovní haly. Větší část je však deponována na nevzhledné
hromadě zakrývající pohled na sportovní halu. Tuto zeminu je nutné upravit. Nechali jsme
proto deponii geodeticky zaměřit. Její velikost je 2 378 m3. Množství zeminy postačí pro
vytvoření terénních úprav kolem sportovní haly, v místech, kde je v budoucnu počítáno pouze
s přírodní úpravou terénu na venkovní hlediště. Zemina bude rozprostřena tak, aby se
dorovnal terén pozemků a plynule navazoval na východní stranu chodníku vedoucího kolem
sportovní haly směrem ke škole a na opačné straně u pozemků, kde bude zahájena
developerská výstavba, navazoval na současný terén. OISM se obrátilo na firmu Pavel
ŠVESTKA, s.r.o., která v minulosti podobné práce pro město prováděla, stejně tak jako je
prováděla v subdodávce pro stavební firmy pracující pro město (např. Ekostavby Louny,
Chládek a Tintěra, atd.). Pan Pavel Švestka předložil dne 17.5.2016 upravenou cenovou
nabídku na rozhrnutí zeminy ve výši 77.986,- Kč bez DPH.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

77.986,- Kč bez DPH, 94.363,06 Kč s DPH
ano
§ 3113, pol. 6121, ORG 919

Usnesení č. R/64/2/2016
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
nutnost úpravy deponie zeminy v okolí sportovní haly

II.

r o zh o d u j e
o udělení výjimky z počtu předložených nabídek v souladu s vnitřním předpisem č. 5 o
zadávání veřejných zakázek, část třetí, odst. 4

III. souhlasí
s předloženou upravenou nabídkou firmy Pavel ŠVESTKA s.r.o. na provedení zemních prací
rozhrnutí deponie u sportovní haly v celkové výši 77.986,- Kč bez DPH
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit objednání zemních prací dle bodu III tohoto usnesení
Termín: 20.5.2016
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.

Různé

5.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek
starosta

PhDr. Lenka Kalousková, PhD.
radní
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