ZÁPIS
z 78. jednání Rada města Černošice ze dne 24.10.2016
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.
Ing. Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru
Ing. Bohumila Budková

Hosté:
Omluveni:
Nepřítomni:
Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek, starosta, Ing. Milena Paříková, radní
Zapsal:
Jaroslava Včeláková, asistentka vedení města

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Žádost o vyjádření města k sanaci nosného systému domu č.p. 218 v Poštovní ulici (žadatel
Jan Otava)

2.2

Žádost o vyjádření města k dělení pozemků parc.č. 1791 a 1799 v Táborské ulici (žadatelé
V.K., M. a L.P.)

2.3

Žádost o vyjádření města ke stavebním úpravám rodinného domu č.p. 602 v ul. Dr.
Janského (žadatel S-O-D- Holding, s.r.o.)

2.4

"Občerstvení / café VERA - vnitřní vybavení " - zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu pro výběr zhotovitele

2.5

Žádost o vyjádření města k upravenému návrhu nového kabelového vedení NN ve Školní
ulici pro obytný soubor pod mokropeskou školou (žadatel QST INvest, s.r.o.)

3.

Z odborů - finanční odbor

3.1

Rozpočtové opatření č. 104

4.

Z odborů - úsek právní

4.1

Kupní smlouva č. 420/2016 mezi městem a spoluvlastníky pozemku parc.č.4182/23 v obci a
k. ú. Černošice

4.2

Obecně závazná vyhláška č.3/2016, kterou se mění OZV č. 1/2015 o ochraně veřejného
pořádku

4.3

Veřejná zakázka "Nákup CAS 20 2SR pro město Černošice" - rozhodnutí o vítězné nabídce

4.4

Veřejná zakázka "Nákup CAS 30 3SVH pro město Černošice" - rozhodnutí o vítězné
nabídce

5.

Návrhy členů rady města

5.1

Program 17. zasedání zastupitelstva města

6.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu
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6.1

Úklid ve sportovní hale

6.2

Sportovní vybavení do haly Věry Čáslavské

7.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

7.1

Nákup služebního vozidla Škoda Fabia 1,2 TSI - modrá pro stavební úřad

7.2

Nákup 3 ks lístkovnic pro správní odbor

8.

Z odborů - útvar interního auditu

8.1

Výběr dodavatele pracovního stejnokroje PSII

9.

Z odborů - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

9.1

Memorandum o spolupráci mezi Yourchange o.p.s. a Městem Černošice

10.

Z odborů - odbor technických služeb

10.1

Žádost o dodatečné schválení výběru dodavatele a ceny OSB desek na opravu lávky

10.2

Veřejná zakázka "Nákup posypové průmyslové soli"

11.

Body programu dodatečně zařazené či upravované

11.1

Smlouva na svoz a zneškodnění směsného komunálního odpadu pro halu VČ

11.2

Veřejná zakázka malého rozsahu: Zpracování studie proveditelnosti pro projektový záměr
do výzvy č. 47 IROP, Infrastruktura základních škol SVL a smlouva

11.3

Konfirmace Smluv o sdružených službách dodávky zemního plynu a elektrické energie pro
rok 2017

11.4

Dodatek č.1 k pojistné smlouvě č.467/2015 o o pojištění odpovědnosti

12.

Různé

13.

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.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Žádost o vyjádření města k sanaci nosného systému domu č.p. 218 v Poštovní ulici
(žadatel J.O.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Stávající dům v Poštovní ulici tvoří tři přízemní „křídla“. Zadní stěna křídla
rovnoběžného s ulicí v zadní části pozemku tvoří v celé výšce opěrnou stěnu sousedního
pozemku. V minulosti byl objekt několikrát přestavován a přistavován. Nosné části tohoto
traktu posoudil statik, zjistil výrazné trhliny v příčkách, vyboulení stěn, vyklonění zadní opěrné
stěny a zvýšenou vlhkost zdiva. Podle předloženého projektu budou provedeny sanační
práce – budou odstraněny podlahy a ubourány části stěn a pak vybudovány nová podlahová
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deska, betonová zadní obvodová stěna a příčky a bude provedena izolace proti vlhkosti.
Stavebními úpravami se nezmění stávající půdorys domu.
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s navrženým řešením.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=21

Usnesení č. R/78/1/2016
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se sanací zadní stěny domu č.p. 218 v Poštovní ulici podle předložené dokumentace
zpracované ateliérem DEKPROJEKT, s.r.o., v září 2016

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 4.11.2016

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.2

Žádost o vyjádření města k dělení pozemků parc.č. 1791 a 1799 v Táborské ulici (žadatelé
V.K., M. a L.P.)

Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Předmětem žádosti je plánované oddělení částí sousedních pozemků
v Táborské ulici. Vlastníci pozemků uzavřeli smlouvu o budoucí směně těchto částí.
Z pozemku parc.č. 1791 budou odděleny 3 m², ale bude následně sloučen s dílem o výměře
83 m², jeho celková výměra bude pak 765 m² (včetně na něm stojící chaty). Pozemek parc.č.
1799 má nyní výměru 1319 m², po směně to bude 1239 m².
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s předloženým návrhem směny částí pozemků.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=22

Usnesení č. R/78/2/2016
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s dělením pozemků parc.č. 1791 a 1799 v Táborské ulici podle předloženého návrhu pod
podmínkou, že část pozemku parc.č. 1791 označená v geometrickém plánu jako díl „d“ bude
scelen s pozemkem parc.č. 1799 a část pozemku parc.č. 1799 označená jako díl „b“ bude
scelen s pozemkem parc.č. 1791

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 4.11.2016

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.3

Žádost o vyjádření města ke stavebním úpravám rodinného domu č.p. 602 v ul. Dr.
Janského (žadatel S-O-D- Holding, s.r.o.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Předložený projekt dokumentuje chystané drobné stavební úpravy domu
stojícího u křižovatky ulic Dr. Janského, Rumunská a Slunečná. Budou změněny některé
dveře, vjezdová vrata a nově osazeno jedno okno. V interiéru budou stavební zásahy o něco
větší – mají být upraveny vnitřní dispozice, tj. budou vybourány některé příčky, polopříčky a
sokly a vybudovány jiné. Upravena bude terasa se schody směrem do zahrady.
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s předloženou dokumentací.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=24

Usnesení č. R/78/3/2016
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se stavebními úpravami domu č.p. 602 v ulici Dr. Janského (změna některých oken a dveří,
úpravy vnitřních dispozic) podle předloženého projektové dokumentace zpracované
společností Rala, s.r.o., v říjnu 2016

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 4.11.2016

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.4

"Občerstvení / café VERA - vnitřní vybavení " - zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu pro výběr zhotovitele
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Na základě povolené změny v užívání části přízemí stávající stavby Haly Věry Čáslavské,
z původní klubovny na nynější občerstvení CAFÉ VERA je nutné tento prostor vybavit
odpovídajícím vnitřním zařízením pro provoz občerstvení, sezení návštěvníků a také vybavit
pracovní místo pro činnost správce haly.
Z tohoto důvodu zajistil OISM vyhotovení příslušné projektové dokumentace pro zahájení
zadávacího řízení a výběr zhotovitele. Projektovou dokumentaci vypracovala a předložila dne
14. 10. 2016 společnost Grido, architektura & design,s.r.o. Dokumentace je členěna na část
zařízení a vybavení, kterou zajišťuje město Černošice (a kterou bude dodávat vybraný
zhotovitel) a část gastro zařízení, kterou samostatně dodá vybraný provozovatel občerstvení
dle předchozí dohody mezi tímto provozovatelem a městem Černošice.
OISM dále vypracoval textovou část zadávací dokumentace, jejíž součástí je kromě
projektové dokumentace i návrh kupní smlouvy. Bylo navrženo oslovit deset vybraných firem
zabývající se touto činností a vyzvat je k podání nabídky.
Navrhované firmy k podání nabídky:
1) Atis interier
2) Truhlářství Ptáček
3) PPZ truhlářství
4) Sasa Řevnice
5) Truhlářství Lebeda
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6) Truhlářství Hubač
7) Truhlářství Daniel Sopr
8) Kuchyně Beran – zakázková výroba kuchyňských linek
9) Truhlářství Tomáš Kepka
10) Truhlářství Karel Gemperle

Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

budou známy po skončení VŘ
ne
3113/6121/ORG 919

Usnesení č. R/78/4/2016
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s realizací veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby s názvem "Občerstvení / café
VERA - vnitřní vybavení "
2.
s termínem konání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dne 4. 11. 2016
od 9:10 hodin

II.

s c h va l u j e
1.
zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo k zakázce "Občerstvení/café VERA vnitřní vybavení " dle přílohy č.1 a 2 tohoto usnesení
2.
postup dle části III. odst. 4 vnitřního předpisu č.5 o zadávání veřejných zakázek

III. stanoví
že zadavatel jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve
složení: Jiří Jiránek, Martin Votava, Pavla Hoppová
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
realizovat zadávací řízení dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 25.10.2016
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.5

Žádost o vyjádření města k upravenému návrhu nového kabelového vedení NN ve Školní
ulici pro obytný soubor pod mokropeskou školou (žadatel QST INvest, s.r.o.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Rada města na svém jednání dne 15.8.2016 neodsouhlasila návrh trasy
nového kabelového vedení NN pro nové rodinné domy v ulici A.V.Nováka, protože by při
pokládání tohoto vedení musel být rozebrán nový chodník před sportovní halou. Obdrželi
jsme nyní novou žádost s upravenou trasou – kabel ve Školní ulici bude veden od
trafostanice po severní straně komunikace a v místě napojení nové komunikace bude
převeden přes vozovku.
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s upravenou trasou vedení rozvodů NN.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=23
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Usnesení č. R/78/5/2016
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním nového zemního kabelového vedení NN ve Školní ulici podle upravené
dokumentace zpracované společností ARCHITEKTI QUADRATA v říjnu 2016 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: 4.11.2016

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

Z odborů - finanční odbor

3.1

Rozpočtové opatření č. 104
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č. 104 obsahující následující změny:
Změna č. 254 – dorovnání prostředků na spoluúčast při opravě válečných hrobů a pomníků
hrazených částečně z dotace od Ministerstva obrany a dále technická změna paragrafu
výdajů.
Změna č. 255 – přijetí dotace od Středočeského kraje na opravu venkovních schodů Základní
umělecké školy a změna paragrafu výdajů podle pokynů poskytovatele dotace. Současně se
do všeobecné rezervy vrací vlastní prostředky města použité na předfinancování podílu
dotace, protože oprava byla dokončena před přidělením dotace.
Změna č. 256 – zvýšení příspěvku na výkon pěstounské péče na základě rozhodnutí Úřadu
práce.
Změna č. 257 – přijetí pojistného plnění za opravy veřejného osvětlení a auta Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví a přidělení do všeobecné rezervy.
Změna č. 258 – geodetické zaměření chodníku v Táborské ulici.
Změna č. 259 – navýšení prostředků na dohody mimo pracovní poměr pro městskou policii
na úhradu výpomoci brigádníky při Radiofestu (z všeobecné rezervy).
Změna č. 260 – přesuny v rámci rozpočtu hasičů na úhradu dohod pro hasiče po ukončení
pracovního poměru strojníka a dále na školení a refundace mezd za účast na školení.
Výše uvedené změny zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 265.319,- Kč, saldo rozpočtu se
nemění.

Strana 6/20

Usnesení č. R/78/6/2016
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
rozpočtové opatření č. 104 dle přílohy

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 104 do rozpočtu
Termín: 4.11.2016

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

Z odborů - úsek právní

4.1

Kupní smlouva č. 420/2016 mezi městem a spoluvlastníky pozemku parc.č.4182/23 v obci
a k. ú. Černošice
Předkladatel: Úsek právní
Důvodová zpráva:
Paní Jarošová, pan J.M., pan K.M. a pan K.V. jsou spoluvlastníci pozemku parc.č. 4182/23
v obci a k.ú Černošice (dále jen „spoluvlastníci“).
Město má m.j. na části předmětného pozemku umístěný vrt pro odběr pitné vody a zřízené
ochranné pásmo vodního zdroje. Radě města je předkládán návrh kupní smlouvy, na základě
které město koupí předmětný pozemek za celkovou cenu 397 870 Kč (tj. 110 Kč/m2). Koupě
celého pozemku, tedy nikoliv jen jeho části dotčené ochranným pásmem, je navrženo proto,
že by oddělením části spoluvlastníci ztratili přístup k neoplocené části pozemku.
Návrh smlouvy bude předložen zastupitelstvu 2. 11. 2016.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

397.870,- Kč bez DPH
ano
§ 3636, pol. 6130, případně ORG 3636000000001

Usnesení č. R/78/7/2016
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
Kupní smlouvu č. 420/2016 dle přílohy tohoto usnesení mezi městem Černošice a paní V.J.,
bytem …, 252 28 Černošice, panem J.M., bytem…, 130 00 Praha 3, panem K.M., bytem…,
252 28 Černošice a panem K.V., bytem …, 252 28 Černošice na odkoupení pozemku parc. č.
4182/23 v obci a k. ú. Černošice o výměře 3 617 m2 za cenu 397 870,- Kč
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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4.2

Obecně závazná vyhláška č.3/2016, kterou se mění OZV č. 1/2015 o ochraně veřejného
pořádku

Předkladatel: Úsek právní
Důvodová zpráva:
S účinností od 1. 10. 2016 došlo ke změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, a to § 47 odst. 6, kdy doba nočního klidu zůstává definována jako doba
od 22:00 do 6:00, avšak dále uvádí: „Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit
výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při
nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou“
Dle platné právní úpravy tedy není možné, aby rada města stanovila výjimky z doby nočního
klidu na základě žádostí, takový postup by byl v rozporu se zákonem. Dle judikatury
Ústavního soudu v této věci Pl.ÚS 4/16 je dán veřejný zájem na nerušeném odpočinku
v noční době a tento zájem má být převážen pouze ve výjimečných případech, a to z hlediska
jeho předvídatelnosti – OZV tedy musí obsahovat výčet případů, kdy bude doba nočního klidu
jiná, než daná zákonem. Takový postup pak zaručí předvídatelnost pro obyvatele.
Zastupitelstvo města dne 7. 9. 2016 schválilo návrh OZV týkající se úpravy nočního klidu
s ohledem na novelu zákona o přestupcích, z konzultace s MV ČR však vyplynulo, že
takovýto návrh pokládá za rozporný se zákonem a je připraveno pozastavit jeho účinnost.
Z tohoto důvodu nebyl schválený návrh vyvěšen na úřední desce, a tedy nenabyl platnosti ani
účinnosti.
Následně probíhala jednání mezi pracovníkem úseku právního a MV ČR, ze kterého ke dni
předání materiálů pro jednání rady nebyl finální výstup – oficiální stanovisko k návrhu bylo
přislíbeno k termínu předání materiálů pro zastupitelstvo, tj. 24. 10. 2016.
MV ČR dle prozatímního jednání za problematické pokládá vymezení akcí, které trvají více
dnů. Vyjádření k této skupině akcí, resp. k celému návrhu OZV případně předložím na
pondělní jednání rady města. (pokud bude od MV ČR k dispozici).
Návrh OZV bude předložen zastupitelstvu 2. 11. 2016, součástí materiálu bude revokace
usnesení z 7.9.2016, kterým byl návrh OZV původně schválený.

Usnesení č. R/78/8/2016
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
1/2015 o ochraně veřejného pořádku

d o p o r u č u j e za s t u p i t e l s t vu m ě s t a
vydat obecně závaznou vyhlášku dle přílohy tohoto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

4.3

Veřejná zakázka "Nákup CAS 20 2SR pro město Černošice" - rozhodnutí o vítězné
nabídce
Předkladatel: Úsek právní
Důvodová zpráva:
Rada města rozhodla dne 4. 8. 2016 o vyhlášení zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky
„Nákup CAS 20 2SR pro město Černošice“. Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku, jejíž
pořízení je spolufinancováno z dotace GŘ HZS ve výši 2.500.000,- Kč a z dotace Krajského
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úřadu pro Středočeský kraj ve výši 1.000.000,- Kč. Termín dodání CAS je nejpozději do 31. 5.
2017.
Dne 17. 10. 2016 proběhlo otevírání obálek. Hodnotící komise obdržela jednu nabídku, a to
nabídku společnosti KOBIT – THZ, s.r.o. s nabídkovou cenou 6.995.000,- Kč bez DPH. Po
posouzení nabídky komise shledala, že nabídka uchazeče splnila všechny požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Komise tedy doporučuje radě města
rozhodnout o uzavření kupní smlouvy s uvedeným uchazečem.

Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

6.995.000,- Kč bez DPH; 8.463.950 Kč s DPH (z toho
3.500.000,- Kč hrazeno z dotace)
ano, kryto rozpočtem r. 2017
§ 0000, pol. 0000, případně ORG

Usnesení č. R/78/9/2016
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
zprávu hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky "Nákup
CAS 20 2SR pro město Černošice"

II.

r o zh o d l a
uzavřít kupní smlouvu s vítězným uchazečem KOBIT - THZ s.r.o., se sídlem Tovární 123, 538
21 Slatiňany, IČ: 15053920 v rámci veřejné zakázky "Nákup CAS 20 2SR pro město
Černošice" za celkovou kupní cenu 6.995.000,- Kč bez DPH

III. ukládá
1. Úseku právnímu
1. informovat uchazeče o výsledku zadávacího řízení
Termín: 31.10.2016
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.4

Veřejná zakázka "Nákup CAS 30 3SVH pro město Černošice" - rozhodnutí o vítězné
nabídce
Předkladatel: Úsek právní
Důvodová zpráva:
Rada města rozhodla dne 27. 6. 2016 o vyhlášení zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky
„Nákup CAS 30 2SVH pro město Černošice“. Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku, jejíž
pořízení je spolufinancováno z dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj, IROP ve výši
90 % způsobilých nákladů.
Dne 12. 10. 2016 proběhlo otevírání obálek. Hodnotící komise obdržela jednu nabídku, a to
nabídku společnosti KOBIT – THZ, s.r.o. s nabídkovou cenou 6.348.000,- Kč bez DPH.
Termín dodání CAS je 3 měsíce od uzavření smlouvy. Po posouzení nabídky komise
shledala, že nabídka uchazeče splnila všechny požadavky zadavatele uvedené v zadávacích
podmínkách. Komise tedy doporučuje radě města rozhodnout o uzavření kupní smlouvy
s uvedeným uchazečem.
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Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

6.348.000,- Kč bez DPH, 7.681.080,- s DPH (90 % nákladů
hrazeno z dotace)
ano, kryto rozpočtem r. 2017
§ 0000, pol. 0000, případně ORG

Usnesení č. R/78/10/2016
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
zprávu hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky "Nákup
CAS 30 2SVH pro město Černošice"

II.

r o zh o d l a
uzavřít kupní smlouvu s vítězným uchazečem KOBIT - THZ s.r.o., se sídlem Tovární 123, 538
21 Slatiňany, IČ: 15053920 v rámci veřejné zakázky "Nákup CAS 30 2SVH pro město
Černošice" za celkovou kupní cenu 6.348.000,- Kč bez DPH

III. ukládá
1. Úseku právnímu
1. informovat uchazeče o výsledku zadávacího řízení
Termín: 31.10.2016
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5.

Návrhy členů rady města

5.1

Program 17. zasedání zastupitelstva města
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
1) Zahájení
2) 30 minut pro dotazy občanů
3) Body navržené zastupiteli města
a) Petice Jedním flipem Skate Park - Černošice

4) Body navržené finančním odborem
a) Rozpočtové opatření
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5) Body navržené právním úsekem
a) OZV o ochraně veřejného pořádku - novela (noční klid)
b) Kupní smlouva mezi městem a panem M.J., M.K., paní J. a panem V. o koupi
pozemku parc.č. 4182/23 v obci a k.ú. Černošice
6) Různé
7) Závěr
Usnesení č. R/78/11/2016
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
program 17. zasedání zastupitelstva města
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
6.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

6.1

Úklid ve sportovní hale
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Ve sportovní hale je třeba zajistit úklid všeho mimo palubovky, kterou
bude uklízet správce haly. Oproti původní dohodě stál úklid haly bez denního úklidu tribuny a
úklidu WC u školního hřiště 24 850 Kč. Současná nabídka za 29 575 Kč obsahuje denní úklid
podlahové plochy tribuny. Dále je součástí nabídky i úklid nově postavené toalety u školního
hřiště. Na úklid této toalety jsme dostali 50 % slevu. Proto předkládám radě nabídku pana
Dvořáka. Bližší informace o rozsahu úklidu atd. najdete v příloze.

Usnesení č. R/78/12/2016
Rada města Černošice
I.

r e vo k u j e
usnesení č.R75/22/2016 ze dne 12.9.2016

II.

souhlasí
s předloženou nabídkou na úklid haly a WC u školního hřiště od pana Davida Dvořáka IČ:
86571192 se sídlem Štichova 654/54, 149 00 Praha 4 za částku 29 575 Kč měsíčně

I I I . s c h va l u j e
smlouvu č. 388/2016 o úklidu sportovní haly mezi městem Černošice a panem Davidem
Dvořákem IČ: 86571192 se sídlem Štichova 654/54 dle přílohy tohoto usnesení
I V . 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
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
6.2

Sportovní vybavení do haly Věry Čáslavské
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Na základě měsíčního provozu v hale Věry Čáslavské se ukázala nutnost
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halu dovybavit sportovním náčiním. Podrobný soupis vybavení najdete v příloze.

Usnesení č. R/78/13/2016
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s cenovou nabídkou firmy Lita Sport s.r.o. na vybavení Haly Věry Čáslavské sportovním
vybavením v hodnotě 106 873 Kč

II.

s c h va l u j e
smlouvu č. 427/2016 o nákupu sportovního vybavení pro halu mezi městem Černošice a
firmou Lita sport s.r.o. IČ: 29015189 se sídlem Kodymova 2526/4 dle přílohy tohoto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
7.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

7.1

Nákup služebního vozidla Škoda Fabia 1,2 TSI - modrá pro stavební úřad
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva:

Odbor vnitřních věcí žádá radu města o schválení nákupu nového služebního vozidla Škoda Fabia – modrá
a to z důvodu dopravní nehody, která se přihodila 6.10.2016 se služebním vozidlem Škoda Fabia - červená
s RZ: 3SP 2131 z roku 2003.
Služební vozidlo je pro provoz stavebního úřadu pracoviště Podskalská nezbytnou součástí. Protože stav
současného autoparku města Černošice neumožňuje trvalé vyčlenění jednoho osobního automobilu
k naplnění této potřeby, byl odborem vnitřních věcí poptán prodejce jednoročních vozů, dodavatel AUTO
JAROV, s.r.o., Osiková 2, 130 00 Praha 3. Pro okamžitý odběr byly k dispozici jen dvě vozidla jež splnila
požadavky stavební úřadu (viz. tabulka). Poptáváno bylo vozidlo Škoda FABIA AMBITION 1,2 TSI v záruce
do roku 2019:
1.
2.

Fabia AMBITION 1,2 TSI 81 kW – modrá, ev.číslo: 2846978
Fabia AMBITION 1,2 TSI 81 kW – hnědá, ev.číslo: 2851204

239.669,42 Kč bez DPH
221.487,60 Kč bez DPH

Radě města je předkládána ke schválení nabídka vozu v pořadí č. 1 (evidenční číslo 2846978, příloha č. 2)
splňující všechny požadavky zadání a s nejmenším povrchovým poškozením.
Úspora finančních prostředků města oproti přímému nákupu nového vozu s čekací lhůtou min. 5 měsíců, a
v této výbavě, je u koncernu Škoda Auto a.s. 79.000,- Kč s DPH.

Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

230.578,51 Kč bez DPH, 279.000,- s DPH
RO č. 103
§ 6171, pol. 6121, případně ORG
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Usnesení č. R/78/14/2016
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
1.
postup pro nákup služebního vozidla Škoda Fabia 1,2 TSI - modrá
2.
smlouvu CES č. 421/2016
3.
rozpočtové opatření č. 103 dle přílohy

II.

r o zh o d u j e
o výjimce dle čl. 5.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek)

III. souhlasí
s nákupem služebního vozidla od firmy AUTO JAROV, s.r.o., Osiková 2, 130 00 Praha 3, IČ:
45789584 v hodnotě 230.578,51 Kč bez DPH
IV. ukládá
1. Odboru vnitřních věcí
1. zajištění podpis kupní smlouvy CES č. 421/2016 mezi městem Černošice a firmou
AUTO JAROV, s.r.o., Osiková 2, 130 00 Praha 3, IČ: 45789584 v hodnotě 230.578,51
Kč bez DPH
Termín: 24.10.2016
2. Finančnímu odboru
1. zrealizovat rozpočtové opatření č. 103
Termín: 24.10.2016
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

7.2

Nákup 3 ks lístkovnic pro správní odbor
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva:
Správním odborem byl vznesen požadavek pro nákup tří lístkovnic typu BCF96 pro užívání
ŘP na oddělení evidence vozidel a řidičů pro kartotéky, které vyhovují jejich požadavkům na
oddělení dopravy i dopravně správní agendy. Tyto typy již jsou ověřené, pracuje se s nimi
dobře a je vysoká spokojenost. Odbor vnitřních věcí provedl poptávku přes internetový portál,
kdy nejlevnější nabídka byla u firmy JAST-CZ, spol. s r.o., Kvítkovická 1386, 763 61
Napajedla, IČO: 63478757, DIČ: CZ63478757 i s cenou dopravy. OVV žádá radu města o
schválení objednávky lístkovnic v rozsahu II. Kategorie vnitřního předpisu Zadávání veřejných
zakázek.

Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

33.218,19 Kč bez DPH, 40.194,- s DPH
ano
§ 6171, pol. 5137, případně ORG
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Usnesení č. R/78/15/2016
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
postup podle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek)

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
s nákupem od firmy JAST-CZ spol. s r.o. IČO: 63478757, Kvítkovická 1386, 76361 Napajedla,
za 33.218,19 Kč bez DPH
IV. ukládá
1. Odboru vnitřních věcí
1. odeslání objednávky na firmu JAST-CZ spol. s r.o. IČO: 63478757, Kvítkovická 1386,
76361 Napajedla, za 33.218,19 Kč bez DPH
Termín: 25.10.2016
2. Finančnímu odboru
1. zrealizovat rozpočtové opatření č. XX
Termín: 24.10.2016
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.

Z odborů - útvar interního auditu

8.1

Výběr dodavatele pracovního stejnokroje PSII
Předkladatel: Útvar interního auditu

Důvodová zpráva:
SDH města Černošice žádá tímto radu města o výběr dodavatele pracovních stejnokrojů
PSII. Jedná se o základní pracovní oděv hasiče v organizačním řízení. Nákup byl dlouhodobě
plánován a náš rozpočet s ním počítá.
Bylo obesláno celkem 5 firem, které požadované zboží prodávají. Odpověděly nám všechny
firmy, jejichž nabídky jsou radě města předkládány. Společnost Zahas nedodržela zadání a
nabídla PSII od jiného výrobce a horších parametrů.
Přehled podaných nabídek:
pořadí společnost se sídlem

Cena nabídky vč.
DPH

1

Zahas s.r.o., Trnávka 11, Lipník nad Bečvou

nedodrželi zadání

2

Stimax International s.r.o., E. Dvořákové 546/7, Teplice

48 323,- Kč

3

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, Jihlava

48 400,- Kč

4

PROBO-NB, s.r.o., Višňová 1376, Nový Bor

54 054,- Kč

5

Kněžek s.r.o., Palkovice 597, Palkovice

46 076,80 Kč

Rozhodujícím kritériem pro výběr dodavatele byla cena. Nejnižší cenu nabídla firma Kněžek
s.r.o., Palkovice.
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Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

46 076,80 Kč s DPH
ano
§ 5512, pol. 5134

Usnesení č. R/78/16/2016
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
nákup pracovních stejnokrojů PSII od firmy Kněžek s.r.o., Palkovice 597 za celkovou cenu
46.076,80 Kč včetně DPH a dopravy
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
9.

Z odborů - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

9.1

Memorandum o spolupráci mezi Yourchange o.p.s. a Městem Černošice
Předkladatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Důvodová zpráva:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předkládá Radě města Černošice Memorandum o
spolupráci mezi Yourchange, o,. p. s. a Městem Černošice s platností na dobu neurčitou
s průběžnou aktualizací aktivit na základě ročního vyhodnocení.
Obsah Memoranda prošel vzájemným připomínkováním obou stran a v konečné podobě je
předkládán radě města ke schválení. Před vznikem návrhu Memoranda proběhlo několik
neformálních jednání mezi zúčastněnými stranami, a byla navázána prvotní spolupráce a
uskutečněna první z akcí s překvapivou účastí klientů OSPOD.
Yourchange, o. p. s. je nezisková organizace s dlouholetou tradicí, výbornými referencemi
s hodnotami, které jsou nám blízké – otevřenost, kvalita, odbornost, inovativnost,
zodpovědnost. Smyslem spolupráce je, nad rámec uvedeného v textu Memoranda, i
„zjemnění“ úřednické práce OSVZ zejména mladým pracovníkům odboru a v neposlední řadě
zatraktivnění naší činnosti pro samotné klienty a inspirace v přístupu ke klientům.
Z uzavření tohoto Memoranda nevyplývají žádné finanční závazky.

Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

0.000.000,- Kč bez DPH, 0.000.000,- s DPH
ano – ne
§ 0000, pol. 0000, případně ORG
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Usnesení č. R/78/17/2016
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
Memorandum o spolupráci mezi Yourchange, o.p.s. a městem Černošice dle přílohy tohoto
usnesení (CES 423/2016)
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
10.

Z odborů - odbor technických služeb

10.1 Žádost o dodatečné schválení výběru dodavatele a ceny OSB desek na opravu lávky
Předkladatel: Odbor technických služeb
Důvodová zpráva:
Odbor technických služeb žádá radu města o schválení výjimky z vnitřního předpisu č.5
„Zadávání veřejných zakázek“ dle bodu 4.1 při výběru dodavatele a ceny OSB desek na
opravu lávky spojující Černošice s lipenskou stranou.
Vzhledem k nutnosti opravy a časové tísni byly potřebné desky objednány a zakoupeny ve
firmě Pavel Mrázek, Ke Kapličce 250/7, 143 00 Praha 12, IČ 54296146 za celkovou cenu
32.262,-Kč bez dopravy. Provozovna výše uvedené firmy sídlí v Radotíně, doprava desek
zajištěna technickými službami.

Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

32.262,- s DPH
ano
§ 2219, pol 5139

Usnesení č. R/78/18/2016
Rada města Černošice
souhlasí
s udělením výjimky z vnitřního předpisu č.5"„Zadávání veřejných zakázek" dle bodu 4.1 při
nákupu OSB desek na opravu lávky v Černošicích od firmy Pavel Mrázek, Ke Kapličce 250/7,
143 00 Praha 12, IČ 45296146 za celkovou cenu 32.262,-Kč
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

10.2 Veřejná zakázka "Nákup posypové průmyslové soli"
Předkladatel: Odbor technických služeb
Důvodová zpráva:
TS připravila výzvu k zajištění nákupu průmyslové posypové soli, kterou odeslala 11 možným
dodavatelům. Na výzvu odpověděly dvě firmy – SBL Europe, s.r.o. a GARNI spol. s r.o.
Společnost SBL Europe s.r.o. nabídla cenu nižší, avšak na základě dotazu pracovníků TS
bylo zjištěno, že se jedná o dodávku posypové soli vyrobené v Polsku, s jejíž kvalitou nemají
pracovníci TS dobré zkušenosti (obsahuje příměsi štěrku a nemá požadovanou účinnost –
v důsledku toho je nutná výrazně větší spotřeba soli). Nabízená cena za prodej 48 tun soli
byla 124 872 Kč.

Strana 16/20

Z těchto důvodů bylo poptávkové řízení zrušeno.
Radě města je nyní předkládán návrh na schválení výjimky z počtu předložených nabídek, a
to z důvodu časové tísně (potřeba nákupu soli s blížícím se zimním obdobím) a také
s ohledem na malou odezvu poptávaných dodavatelů (z 11 svou nabídku zaslali pouze dvě).
TS doporučuje nákup kvalitnější soli z důvodu zajištění delší životnosti pozemních
komunikací města.
Radě města je tedy předkládán návrh na schválení výběru společnosti GARNI spol. s r.o.,
která dodá 48 t posypové průmyslové soli (v baleních po 25 kg) za celkovou cenu 145 141,
92 Kč vč. DPH a dopravy do TS.
Přílohou materiálu je také návrh Smlouvy o dílo, která bude se společností GARNI uzavřena.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

145 141,92,- s DPH
ano
§ 2212, pol. 5139

Usnesení č. R/78/19/2016
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
1.
výjimku dle čl. 4.1. vnitřního předpisu č. 5 - Zadávání veřejných zakázek z
předloženého počtu nabídek a souhlasí se zadáním veřejné zakázky jedinému
uchazeči
2.
výběr nabídky firmy Garni spol. s r.o., Opletalova 138, 403 31 Neštěmice, IČ 46709525
na nákup 48 t posypové průmyslové soli v 25 kg pytlích za celkovou cenu 145.142,- Kč
vč. DPH a dopravy
3.
Smlouvu o dílo mezi městem a Garni spol. s r.o., Opletalova 138, 403 31 Neštěmice,
IČ 46709525 dle přílohy tohoto usnesení o nákupu průmyslové posypové soli

II.

ukládá
1. Odboru technických služeb
1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. odst.3 tohoto usnesení
Termín: 4.11.2016

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

11.

Body programu dodatečně zařazené či upravované

11.1 Smlouva na svoz a zneškodnění směsného komunálního odpadu pro halu VČ
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Odpad vzniklý ve sportovní hale Věry Čáslavské je třeba likvidovat. Za
tímto účelem předkládáme radě smlouvu na svoz komunálního odpadu s firmou Rumpold.
Jako nejvýhodnější variantu jsme vyhodnotili kontejner 1100 litrů se 14 denním režimem
svozů. Cena za tuto službu činí 6285 Kč ročně.
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Usnesení č. R/78/20/2016
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
smlouvu č. 428/2016 o svozu a zneškodnění směsného komunálního odpadu mezi městem
Černošice firmou Rumpold – P s.r.o. IČ: 61778516 se sídlem Oslavská 27, 301 44 Plzeň dle
přílohy tohoto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
11.2 Veřejná zakázka malého rozsahu: Zpracování studie proveditelnosti pro projektový
záměr do výzvy č. 47 IROP, Infrastruktura základních škol SVL a smlouva
Předkladatel: Úsek projektového řízení a komunikace
Důvodová zpráva:
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

16.000,- Kč bez DPH, 19.360,- s DPH
Ne – přiloženo RO
§ 3113, pol. 5166, případně ORG 1020

V rámci příprav podkladů pro projektový záměr s pracovním názvem „Infrastruktura ZŠ
Černošice“, zahrnující mj. úpravy a vybavení vybraných odborných učeben a příslušných
kabinetů, prvky bezbariérovosti, konektivitu školy a proinkluzivní opatření byly přímo poptány
4 společnosti v rámci veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie. Tabulka uvádí nabídkové
ceny bez DPH:
ALTA PRO, s.r.o.
Cautor consulting, a.s.
Olivius s.r.o.
Ernst & Young, s.r.o.

16.000,- Kč
29.500,- Kč
39.000,- Kč
185.000,- Kč

Na základě nejnižší nabídkové ceny byla vedoucí odboru vybrána společnost ALTA PRO,
s.r.o., IČ 24850128, se sídlem Za Hládkovem 981/7, 16900, Praha 6 – Střešovice.
Radě města je tak předkládána ke schválení smlouva mezi městem Černošice a výše
uvedenou společností. Návrh smlouvy, spolu s rozpočtovým opatřením č. 106, je přílohou
tohoto usnesení.

Usnesení č. R/78/21/2016
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
1.
výběr zhotovitele (poskytovatele) studie proveditelnosti k projektovému záměru s
pracovním názvem "„Infrastruktura ZŠ Černošice", kterým je společnost ALTA PRO,
s.r.o., IČ 24850128, se sídlem Za Hládkovem 981/7, 16900, Praha 6 - Střešovice pro
nejnižší nabídkovou cenu ze 4 oslovených společností v rámci veřejné zakázka malého
rozsahu I. kategorie;
2.
smlouvu CES 429/2016 mezi městem Černošice a společností ALTA PRO, IČ
24850128, se sídlem Za Hládkovem 981/7, 16900, Praha 6 - Střešovice na zpracování
studie proveditelnosti s příslušnými přílohami pro projektový záměr "„Infrastruktura ZŠ
Černošice"” v souladu s podmínkami výzvy č. 47 IROP - Infrastruktura základních škol
SVL, za cenu 16.000,- Kč bez DPH, která je přílohou tohoto usnesení;
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3.
rozpočtové opatření č. 106, které je přílohou tohoto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
11.3 Konfirmace Smluv o sdružených službách dodávky zemního plynu a elektrické energie
pro rok 2017
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V návaznosti na uskutečněný a uzavřený burzovní obchod dne 11. 10. 2016 na komoditní
burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen PXE), jehož předmětem je
poskytování sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu pro rok 2017, byly vydány tzv.
Závěrkové listy, které jsou zárukou o uzavření toho obchodu (schváleno usnesením
R/66/7/2016 dne 13. 6. 2016). Jako stvrzení dodávky ve smyslu čl. 22 odst. 6 a 7 Burzovních
pravidel pro trh s komoditami pro konečné zákazníky burzy PXE je předkládána ke schválení
Konfirmace Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu a Konfirmace Smlouvy o
sdružených službách dodávky elektrické energie mezi vysoutěženým dodavatelem
společností Amper Market, a.s. (obě komodity).

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/78/22/2016
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
1.
uzavření Konfirmace smlouvy o sdružených dodávkách elektrické energie (CES č.
431/2016) dle uskutečněného burzovního obchodu na burze POWER EXCHANGE
CENTRAL EUROPE, a.s. dne 11 .10. 2016 mezi městem a firmou Amper Market, a.s,
IČO: 24128376, se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 4 pro rok 2017 dle přílohy č.
1 až 3 k tomuto usnesení
2.
uzavření Konfirmace smlouvy o sdružených dodávkách zemního plynu (CES
č.430/2016) dle uskutečněného burzovního obchodu na burze POWER EXCHANGE
CENTRAL EUROPE, a.s. dne 11 .10. 2016 mezi městem a firmou Amper Market, a.s,
IČO: 24128376, se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 4 pro rok 2017 dle přílohy č.
4 a 5 k tomuto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 31.10.2016

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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11.4 Dodatek č.1 k pojistné smlouvě č.467/2015 o pojištění odpovědnosti

Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:

1.11. 2015 byla uzavřena na základě smlouva o pojištění obecné odpovědnosti pro město
Černošice a jím zřízené příspěvkové organizace.
Smlouva byla uzavřena na dobu 5let bez automatického prodlužování, s tím, že každý rok
bude smlouva prodloužena na základě uzavřeného dodatku.
Radě města je předložen ke schválení dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2737901221 o
pojištění odpovědnosti u pojistitele UNIQA pojišťovna, a.s., kterým se s platností od
1.11.2016 smlouva prodlužuje a zároveň se poskytuje 10% sleva za příznivý škodní průběh.

Usnesení č. R/78/23/2016
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
Dodatek č.1 k pojistné smlouvě č. 467/2015 o pojištění odpovědnosti mezi městem Černošice
a pojistitelem UNIQA pojišťovna, a.s. IČ: 492 40 480, sídlem: Praha 6, Evropská 136, PSČ:
160 12, kterým se přidává sleva za příznivý škodní průběh dle přílohy č.1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 28.10.2016

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

12.

Různé

13.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek
starosta

Ing. Milena Paříková
radní
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