ZÁPIS
z 80. jednání Rada města Černošice ze dne 21. 11. 2016
Přítomni: Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Tomáš
Kratochvíl, PhD, Ing. Milena Paříková
Hosté:
p. Vejražka - PPU
Omluveni:
Mgr. Filip Kořínek, Doc. PhDr. Karel Müller
Nepřítomni:
Ověřovatelé: PhDr. Lenka Kalousková
Zapsal:
Jaroslava Včeláková, asistentka vedení města

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Zahradní úpravy u vily Tišňovských - projektové práce

2.2

Osvětlení vánočního stromu v Karlštejnské ulici

2.3

Bezúplatný převod pozemků parc. č. 4284/6, 4534/1, 4545/1 a 5460/5 pod místními
komunikacemi a veřejným prostranstvím od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových

2.4

Smlouva č.445/2016 o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-6016949/1, ul.
Majakovského (žadatel: Elektromontáže s.r.o.)

2.5

Žádost o vyjádření města k novostavbám pěti rodinných domů na pozemcích parc.č.
1682/44, 2917/23, 2917/192/, 2917/195 a 2917/197 v Ostružinové ulici (žadatel VV ServisREAL, s.r.o.)

2.6

Žádost o vyjádření města k přístavbě, nástavbě a stavebním úpravám rekreační chaty č.e.
1061 v osadě Slunečná (žadatelé manželé P.)

2.7

Žádost o vyjádření města k výstavbě opěrné zdi a změně zpevněných ploch na pozemku
parc.č. 337/1 v ulici Boroví (žadatelka K.S.)

2.8

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 1734/25 v
Mokropeské ulici (žadatelé manželé P.)

2.9

Nabídka na dodávku elektřiny pro ČOV Černošice na rok 2017

3.

Z odborů - odbor vedení města

3.1

Změna organizační struktury MěÚ od 1. 1. 2017

4.

Z odborů - finanční odbor

4.1

Rozpočtové opatření č. 122, 109 a 104

4.2

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Černošice, příspěvkovou organizaci
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4.3

Navýšení příspěvku Mateřské školy Černošice, Topolská 518, okres Praha-západ, IČ
75008173

4.4

Rozpočet 2017

5.

Z odborů - úsek právní

5.1

Změna termínu pro uzavření kupní smlouvy na převod pozemku v lokalitě Pod školou

6.

Městská policie

6.1

Dohoda o předání klíčů od nemovitosti

7.

Z odborů - odbor informatiky

7.1

Nákup 2 ks snímacího zařízení pro automatizované provádění inventarizace

8.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

8.1

Mikulášské trhy 2016 - smlouva o poskytnutí dotace

8.2

Programy (v oblastech Práce s mládeží, Kulturní a Sociální) pro poskytnutí dotace z
rozpočtu města Černošice pro rok 2017 - úprava podmínek a formulářů

8.3

Lavičky a vitríny pro halu Věry Čáslavské

8.4

Nákup židlí do haly Věry Čáslavské

8.5

Černošické omalovánky

9.

Z odborů - odbor technických služeb

9.1

Žádost o dodatečné schválení výběru dodavatele a ceny opravy traktoru JD 5720

10.

Z odborů - odbor obecní živnostenský úřad

10.1

Žádost o dotaci na činnost Jednotného kontaktního místa

11.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

11.1

návrh na vyřazení majetku z evidence majetku

12.

Komise pro životní prostředí a pořádek ve městě

12.1

Zápis z komise ŽP

13.

Různé

14.

Závěr

Zahájení:

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení
Mgr. Šimon Hradílek – příchod od bodu 4

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Zahradní úpravy u vily Tišňovských - projektové práce
Předkladatel: Martin Votava, Odbor investic a správy majetku
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Důvodová zpráva:
V rámci přestavby vily Tišňovských na novou radnici bude po dokončení stavby potřeba
upravit také zahrada kolem budovy. Řešení úpravy zahrady nebylo součástí projektové
dokumentace na stavbu radnice, proto je nutné projektovou dokumentaci na úpravu zahrady
nechat zpracovat samostatně. OISM proto oslovilo spol. J+W and Associates s.r.o., která
zpracovala projektovou dokumentaci na přestavbu vily na radnici. J+W and Associates s.r.o.
nabízí zpracování projektu na úpravu zahrady za 169 240,- Kč bez DPH (204 780,4 Kč
s DPH)

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

169 240,- Kč bez DPH, 204 780,4 s DPH
ano z rozpočtu 2017
ORG 1022

Usnesení č. R/80/1/2016
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti J+W and Associates s.r.o., IČ: 270 94 651 se sídlem
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5 na zpracování projektové dokumentace zahradních úprav u
vily Tišňovských v Černošicích za cenu 169 240,- Kč bez DPH (204 780,4 Kč včetně DPH)

II.

s c h va l u j e
1.
výjimku dle části třetí, bodu 4 směrnice města o zadávání veřejných zakázek (přímé
oslovení jednoho uchazeče)
2.
návrh smlouvy o dílo č. CES 446/2016 se společností J+W and Associates s.r.o. na
zpracování projektové dokumentace zahradních úprav u vily Tišňovských v Černošice
(příloha č. 1 k tomuto usnesení)

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření smlouvy CES č. 446/2016 dle bodu II.2
Termín: 30.11.2016
pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.2

Osvětlení vánočního stromu v Karlštejnské ulici
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Před prodejnou Albert v Karlštejnské ulici bude umístěn vánoční strom.
Po dohodě s radními budou na něj zakoupeny nové světelné ozdoby - hvězda a řetěz.
Ozdoby bylo nutné již objednat, aby mohly být dodány, instalovány a rozsvíceny na začátku
adventu. Součástí je i instalace, servis a revize nainstalovaných komponentů.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

38.412,- Kč bez DPH, 46.479,- Kč s DPH
ano
§ 3631, pol. 5139
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Usnesení č. R/80/2/2016
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s objednáním světelných ozdob na vánoční strom v Karlštějnské ulici od firmy MK-mont
illuminations s.r.o., Průmyslová 6, Klášterec nad Ohří, IČ:25424769 za cenu 24 801,- Kč
bez DPH (30 009,- Kč včetně DPH).

pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.3

Bezúplatný převod pozemků parc. č. 4284/6, 4534/1, 4545/1 a 5460/5 pod místními
komunikacemi a veřejným prostranstvím od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových

Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí městu
bezúplatný převod čtyř pozemků – tři jsou pod komunikacemi a jeden je veřejným
prostranstvím na břehu řeky. Jedná se o tyto nemovitosti:
pozemek parc.č. 4284/6 o výměře 6 m² - ostatní plocha, jiná plocha v ulici U Vodárny
pozemek parc.č. 4534/1 o výměře 307 m² - ostatní plocha, ostatní komunikace v osadě
V Topolích
pozemek parc.č. 4545/1 o výměře 316 m² - ostatní plocha, ostatní komunikace v osadě
V Topolích
pozemek parc.č. 5460/5 o výměře 162 m² - ostatní plocha, jiná plocha v osadě Pod Hladkou
skálou
Navrženou smlouvou o bezúplatném převodu se město zavazuje, že po dobu 10 let nebude
uvedené nemovitosti využívat ke komerčním účelům, pronajímat je nebo propachtovávat.
Převod nemovitostí předložíme zastupitelstvu města k projednání a schválení na jeho
nejbližším zasedání.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=34
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=35
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=36
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Usnesení č. R/80/3/2016
Rada města Černošice
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
schválit bezúplatný převod pozemků parc. č. 4284/6 o výměře 6 m2 (v ulici U Vodárny),
4534/1 o výměře 307 m2, 4545/1 o výměře 316 m2 (oba v osadě V Topolích) a 5460/5 o
výměře 162 m2 (v osadě Pod Hladkou skálou) pod místními komunikacemi a veřejným
prostranstvím na základě smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ
69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 (CES 447/2016)
pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

I.

2.4

Smlouva č.445/2016 o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-6016949/1, ul.
Majakovského (žadatel: Elektromontáže s.r.o.)
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
OISM předkládá návrh smlouvy č. 445/2016 o zřízení věcného břemene-služebnosti IV-126016949/1 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 (oprávněný) a městem
Černošice (povinný). Kabelové vedení kNN zasahuje 1,7 m do pozemku parc.č. 1106/4 v obci
a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v Majakovského ulici. Finanční náhrada za
zřízení věcného břemene je stanovena na cenu ve výši 600,- Kč bez DPH.

Usnesení č. R/80/4/2016
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
smlouvu č.445/2016 o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-6016949/1 se
společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ:24729035, sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ: 405 02 pro uložení kabelového vedení kNN na pozemku parc.č. 1106/4 v obci a k.ú
Černošice ve vlastnictví města Černošice v ul. Majakovského za jednorázovou cenu ve výši
600,- Kč bez DPH dle přílohy tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 25.11.2016

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.5

Žádost o vyjádření města k novostavbám pěti rodinných domů na pozemcích parc.č.
1682/44, 2917/23, 2917/192/, 2917/195 a 2917/197 v Ostružinové ulici (žadatel VV ServisREAL, s.r.o.)

Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na pěti pozemcích v Ostružinové ulici plánuje společnost VV ServisREAL výstavbu rodinných domů o jedné bytové jednotce – stejný dům je navrhován na všech
pozemcích. Bude dvoupodlažní, nepodsklepený, s rovnou střechou, vysoký 6,7 m. Z přízemí
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domu směrem do zahrady se bude vycházet na terasu. Pod přesahem 2.NP jsou parkovací
stání pro tři automobily. Přípojky inženýrských sítí ke všem pozemkům jsou již realizovány.
Uliční oplocení bude vysoké 1,8 m. Zastavěnost pozemku všech pozemků (parc.č. 1682/44:
15,95% hl. stavba, 75,51% zeleň, parc.č. 2917/23 a 2917/192: 19,93% hl. stavba, 70,13%
zeleň, parc.č. 2917/195 a 2917/197: 18,55% hl. stavba, 71,73% zeleň) vyhovuje územnímu
plánu.
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s výstavbou pěti domů v Ostružinové ulici,
projektová dokumentace je v souladu s územním plánem.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=40
Usnesení č. R/80/5/2016
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
se stavbou nových rodinných domů na pozemcích parc.č. 1682/44, 2917/23, 2917/192,
2917/195 a 2917/197 v Ostružinové ulici podle předložené dokumentace zpracované
Ing. Daliborem Andrejsem v červnu 2014
2.
s dopravním napojením pozemků parc.č. 1682/44, 2917/23, 2917/192, 2917/195 a
2917/197 na komunikaci v Ostružinové ulici
3.
s uzavřením plánovacích smluv (RD na pozemku parc.č. 1682/44 - CES 448/2016, RD
na pozemku parc.č. 2917/23 - CES 449/2016, RD na pozemku parc.č. 2917/192 - CES
450/2016, RD na pozemku parc.č. 2917/195 - CES 451/2016, RD na pozemku parc.č.
2917/197 - CES 452/2016) o poskytnutí příspěvku 40.000,- Kč na veřejnou technickou
infrastrukturu, neboť každou stavbou vznikne nová bytová jednotka

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 2.12.2016
2. zajistit uzavření smluv dle bodu I.3 tohoto usnesení
Termín: 31.12.2017

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.6

Žádost o vyjádření města k přístavbě, nástavbě a stavebním úpravám rekreační chaty
č.e. 1061 v osadě Slunečná (žadatelé manželé P.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Záměrem majitelů rekreační chaty v osadě Slunečná je vyměnit její
nevyhovující stavební konstrukce a dorovnat stávající přístavby do jedné roviny jak
půdorysně, tak v patře. Přízemí domu je částečně zapuštěno ve svahu, obývací pokoj ve
2.NP má být vybudován nad východní částí chaty, nad západní bude terasa. Přípojky
inženýrských sítí jsou stávající. Vzhledem k tomu, že půdorysy nejsou okótovány, nelze ověřit
uvedenou zastavěnou plochu chaty. Z PD však je patrné, že balkón bude podepřen sloupy, a
v tom případě se jeho půdorysný průměr započítává do zastavěné plochy, a plocha místností
ve 2.NP je min. 117 m², tj. 15,4 % z plochy pozemků, což překračuje limit územního plánu.
Vyjádření komise: Stavební komise požaduje doplnit žádost o půdorysné rozměry
navrhované stavby, aby bylo možné ověřit její soulad s územním plánem.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=37
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Usnesení č. R/80/6/2016
Rada města Černošice
I.

nesouhlasí
s přístavbou, nástavbou a stavebními úpravami chaty č.e. 1061 v osadě Slunečná podle
předložené dokumentace zpracované Ing. arch. Jaroslavou Slunskou v červnu 2016

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 2.12.2016

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.7

Žádost o vyjádření města k výstavbě opěrné zdi a změně zpevněných ploch na pozemku
parc.č. 337/1 v ulici Boroví (žadatelka K. S.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: U nově budovaného rodinného domu je potřeba v souvislosti se
založením zelených ploch zahrady provést terénní úpravy. Ve svažitém terénu je nad
zpevněnou plochou pro parkování vozidel navržena opěrná zeď 14 m dlouhá a vysoká 2,65
m. Dojde přitom i ke změně zpevněných ploch na pozemku – ploch pojížděných i chodníků.
PD neobsahuje výpočet výměry zpevněných ploch.
Vyjádření komise: Stavební komise požaduje doplnit záměr o výpočet zpevněných ploch.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=38

Usnesení č. R/80/7/2016
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s výstavbou opěrné zdi a se změnou zpevněných ploch na pozemku parc.č. 337/1 v ul. V
Boroví podle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Josefem Pálkou v listopadu 2016

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 2.12.2016

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.8

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 1734/25 v
Mokropeské ulici (žadatelé manželé P.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na dosud nezastavěném pozemku na rohu ulic Mokropeské a
Domažlické je navržena stavba rodinného domu. Má být nepodsklepený, ve tvaru písmene L,
o jedné bytové jednotce. 2.NP bude jen nad částí 1.NP. Výška domu se předpokládá 6,5 m.
Před obytným přízemím do zahrady je navržena terasa. Garáž pro dva automobily bude
součástí domu, před garáží bude zpevněná plocha. Zastavěná plocha domu je 19,8%, plocha
zeleně 67,2%. Současně se stavbou domu bude nutné vybudovat přípojky vody a kanalizace
– budou připojeny k řadům do Mokropeské ulice.
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Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s novostavbou rodinného domu, návrh je
v souladu s územním plánem.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=39

Usnesení č. R/80/8/2016
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
se stavbou rodinného domu na pozemku parc.č. 1734/25 v Mokropeské ulici podle
předložené dokumentace zpracované ing. arch. Tomášem Pavlasem v listopadu 2016
2.
s dopravním napojením pozemku parc.č. 1743/25 na komunikaci v Mokropeské ulici,
3.
s vybudováním zpevněné plochy vjezdu na pozemku města parc.č. 2915/7
4.
s vybudováním přípojek vody a kanalizace v Mokropeské ulici 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 a dále za podmínky neomezení provozu školního autobusu při
překopu místní komunikace Mokropeská.
5.
s uzavřením plánovací smlouvy (CES 456/2016) o poskytnutí příspěvku 40.000,- Kč na
veřejnou technickou infrastrukturu vzhledem ke vzniku nové bytové jednotky

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 2.12.2016
2. zajistit uzavření smlouvy dle bodu I.5 tohoto usnesení
Termín: 31.12.2017

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.9

Nabídka na dodávku elektřiny pro ČOV Černošice na rok 2017
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Pro odběrné místo v Radotínské ulici (dodávka elektřiny ze sítí VVN a VN pro ČOV a
vodárnu) má město Černošice zajištěn rezervovaný příkon elektrické energie od společnosti
ČEZ. Manažer společnosti ČEZ kontroluje pravidelně odebrané množství el. energie a podle
potřeby upravuje rezervovanou kapacitu pro následující měsíc. Smlouvu o odběru uzavírá
město vždy na kalendářní rok. Manažerka prodeje zaslala cenové nabídky jak na rok 2017,
tak na příští dva roky. Doporučujeme potvrdit nabídku na jeden rok. Ceny jsou jako obvykle
specifikovány pro nízké a vysoké a letní a zimní tarify. Ceny za 1 MWh ve všech čtyřech
tarifech jsou vyšší než v minulém roce, což odpovídá situaci na trhu (na burze stoupá cena
černého uhlí a ropy, uvádí manažerka).

vysoký tarif léto
nízký tarif léto
vysoký tarif zima
nízký tarif zima

r. 2016
975
680
1.118
720

r. 2017
1.033
742
1.167
769
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Tato cenová nabídky platí do 23. listopadu t.r., do tohoto data je ji třeba potvrdit podepsáním
a odesláním akceptačního formuláře.

Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

1.400.000,- Kč s DPH
ano na r. 2017
§ 2321, pol. 5154

Usnesení č. R/80/9/2016
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., IČ 27232433, Duhová 1/425, Praha 4, na
dodávku elektrické energie pro ČOV (velkoodběr) na rok 2017 dle přílohy č. 1 k tomuto
usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit podpis akceptačního formuláře nabídky na dodávku elektřiny č. 1200058596 dle
přílohy č. 1 k tomuto usnesení
Termín: 23.11.2016
2. uzavřít smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny ze sítí VVN a VN pro odběrné místo
ČOV na rok 2017
Termín: 31.12.2016
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.

Z odborů - odbor vedení města

3.1

Změna organizační struktury MěÚ od 1. 1. 2017

Předkladatel: Ing. Bohumila Budková, tajemnice MěÚ
Radě města Černošic je v souladu s ustanoveními § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění předkládán návrh na úpravu organizačního řádu městského úřadu:
Důvod návrhu:
Zvýšit o jedno počet systemizovaných míst na finančním odboru
Jednou z podmínek dotace na výstavbu vodních zdrojů, kterou město Černošice získalo
z OPŽP, byla změna v zajištění dodávek občanům vlastními silami. Proto od 1.1.2017
povede odbor investic a správy majetku, při stávajícím počtu pracovníků, evidenci odběrných
míst (odběratelů vody), vodoměrů, smluv na vodné a stočné včetně dodatků a elektronicky
zadávat evidovaná data do systému pro fakturaci. Dvěma pracovníky na DPP bude zajišťují
odečty. Fakturace vodného a stočného bude zajištěna v rámci finančního odboru a v té
souvislosti je třeba navýšit počet pracovníků finančního odboru o 1 místo.
Finanční náklady: náklady na plat – pouze přesun částky, která se až do roku 2016 platila
firmě AQUACONSULT na zajištění fakturace.
Snížit o jedno počet systemizovaných míst v odboru informatiky
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Ve struktuře odboru vnitřních věcí je ponecháno místo pracovníka provozu, které bylo
plánováno obsadit v rámci aktivní politiky zaměstnanosti Úřadu práce. Bohužel spolupráce s
Úřadem práce je velmi složitá a proto navrhujeme radě města na toto místo, na návrh Bc.
Šebka, převést stávajícího pracovníka odboru informatiky pana Danko Kaplana.
Město Černošice obsadilo toto pracovní místo na odboru informatiky v souvislosti s realizací
projektu IT v rámci výzvy 06. Počátkem roku 2017 udržitelnost projektu končí a vzhledem
k objemu a náplni práce odboru informatiky není již bezpodmínečně nutné toto pracovní místo
zachovávat.
V souvislosti s přesunem pana Kaplana by na odbor vnitřních věcí přešla i evidence docházky
pracovníků a převzal by od pana Gerstendörfra prvotní evidenci majetku.
Finanční náklady: bez navýšení
Zvýšit o dvě počet systemizovaných míst v odboru stavební úřad;
Na návrh starosty města je vzhledem k počtu žádostí, mnohdy jejich složitosti a rozsahu
správního obvodu navrhováno navýšení o:
-

jednoho pracovníka na úseku stavební úřad.

- jednoho pracovníka na oddělení dopravy a správy komunikací
Cíl: zkrácení vyřizování podání.
Zvýšit o dvě počet systemizovaných míst v odboru Dům s pečovatelskou službou
Při kontrole MPSV ČR bylo vytknuto, že na domě s pečovatelskou službou má být sociální
pracovník splňující kvalifikační požadavky dle zákona č. 108 o sociálních službách a
dopracovat standardy pro sociální zařízení tohoto typu. Stávající ředitel zajišťuje každodenní
provoz tohoto zařízení, při jeho nepřítomnosti není zajištěn kvalifikovaný zástup a při své
vytíženosti nemá kapacity na tvorbu a aktualizaci spisů.
DPS zajišťuje prostřednictvím jedné pracovnice na částečný úvazek rozvoz obědů seniorům
v Černošicích a okolních obcích. Zájem o tuto službu stoupá a není již možné ji zajistit formou
DPČ – zákonné omezení na max. 4 hodiny práce denně. Pracovnice souhlasí s rozšířením
úvazku na 5-6 hodin, dle požadavku klientů na rozvoz. Znamená to uzavření pracovní
smlouvy na částečný úvazek a s tím související zvýšení počtu systemizovaných míst na DPS.
Finanční náklady: sociální pracovník – možnost krytí z dotace na sociální práci až 75%,
požádáno
Pracovnice na rozvoz obědů: možnost krytí z dotace na sociální práci až 100%, požádáno;
DPČ dosud kryto z prostředků města. V případě přiznání dotace 25% z prostředků města by
se vyrovnalo přiznáním dotace na rozvoz obědů.
Předložený návrh byl projednán s dotčenými pracovníky a vedoucími odborů resp. budou
následně na dané místa vyhlášena výběrová řízení.
Navržená změna organizační struktury znamená ve fyzickém přepočtu navýšení o 3,6
úvazku, přičemž náklady na rozpočet města by měli být na 2,25 úvazku, kde dvě místa na
stavebním úřadě by měl z velké části kompenzovat příspěvek na výkon státní správy a
vybrané správní poplatky popř. sankce.
Dále je radě města na návrh příslušných vedoucích odborů navrhováno přejmenování
některých pracovišť:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – úsek sociální pomoci změnit na oddělení sociální
pomoci.
Aktuálně je úsek sociální pomoci personálně zajištěn 4 pracovníky přímo podřízenými
vedoucí odboru. Početní stav pracovníků nebude navrhovanou změnou dotčen.
Úsek zajišťuje samostatnou agendu dílčím způsobem propojenou s ostatními odděleními
odboru. Vzhledem k tomu, že u některých agend došlo k zásadním kvalitativním i
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kvantitativním změnám, je třeba, aby činnosti jednotlivých pracovníků byly koncepčně
koordinovány přímo v rámci navrhovaného oddělení.
Správní odbor přejmenovat na Odbor občansko správních a dopravně správních činností
a Oddělení osobních dokladů přejmenovat na Oddělení občanských průkazů a cestovních
dokladů.
Zdůvodnění: Správní odbor -> Odbor občansko správních a dopravně správních
činností. Správními činnostmi se podle zákona o úřednících obecně rozumí plnění úkolů v
samostatné nebo přenesené působnosti územního samosprávného celku podle zvláštních
předpisů. Důvodová zpráva k zákonu o úřednících územních samosprávných celků uvádí, že
„správní činností je zejména správní rozhodování, správní kontrola, dozor nebo dohled,
příprava návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti správních úřadů, příprava
návrhů koncepcí a programů, vytváření a vedení informačních systémů ve veřejné správě,
statistika, správa rozpočtu územního samosprávného celku, krizové řízení a plánování,
ochrana utajovaných skutečností, zabezpečování obrany státu, poskytování darů a dotací
atd. Z názvu oboru "Správní odbor" není tedy zejména z pohledu a potřeb občana jasné,
jaké záležitosti mohu jako občan s městským úřadem řešit. Nový název odboru hierarchickým
způsobem upřesňuje náplň činností odboru a tím i větší přehled pro orientaci
občana ve vyhledávání potřebných informací nebo řešení konkrétních záležitostí.
Oddělení osobních dokladů -> Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů.
Nový název poskytuje jasnou informaci, jakými agendami se oddělení zabývá. Praktická
zkušenost ukazuje, že občan mezi osobní doklady zařazuje také řidičský průkaz, jehož
vyřízení do činnosti oddělení nespadá. K tomuto obdobně dochází i při hledání informací na
webových stránkách, kdy občan potřebné informace nenajde nebo se jejich hledání
komplikuje.
Označení ostatních útvarů není potřeba měnit.
V případě schválení této organizační změny od 1.1.2017 radou města budou finanční náklady
přesně dopočteny a zařazeny do návrhu rozpočtu města na rok 2017, který bude radě města
předložen 5.12.2016. Možno schválení i podmínit schválením rozpočtu zastupitelstvem
města.
Zpracovala: Bohumila Budková

Usnesení č. R/80/10/2016
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
1.
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, o změně pravomocí v městském úřadě a s tím související
změnu organizační struktury Městského úřadu Černošice s účinností od 1.1.2017, tak
jak je uvedena v příloze č.1 tohoto usnesení:
2.
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, nový Organizační řád Městského úřadu Černošice s
účinností od 1.1.2017 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II.

s t a n o vu j e
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu na
245
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III. ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zahrnout náklady na platy a zákonné odvody, vyplývající ze schválené organizační
změny do návrhu rozpočtu na rok 2017
Termín: 25.11.2016
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.

Z odborů - finanční odbor

4.1

Rozpočtové opatření č. 122, 109 a 104
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č. 122 obsahující následující změny:
Změna č. 292 – přijetí dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce vykonávané na
odboru technických služeb.
Změna č. 293 – nákup laserového měřiče vzdálenosti pro stavební úřad.
Změna č. 294 – navýšení docházejících prostředků na elektrickou energii pro veřejné
osvětlení.
Změna č. 295 – dodatečné finanční krytí vánoční světelné výzdoby schváleného radou města
7. 11. 2016.
Změna č. 296 – posílení výdajů na cestovné odboru sociálních věcí a zdravotnictví
z prostředků na povinné sociální pojištění. Radě města je tato změna předkládána proto, že
se jedná o přesun z platových prostředků.
Změna č. 297 – navýšení prostředků na pohonné hmoty přesuny v rámci rozpočtu městské
policie.
Změna č. 298 – zemní práce při opravě přívodního kabelu pro DPS v důsledku nedávné
havárie (z všeobecné rezervy).
Změna č. 299 – rozšíření zemních prací při provedení plynové přípojky pro nafukovací halu.
Změna č. 300 – navýšení výdajů na nákup obědů pro klienty pečovatelské služby. Ve stejné
částce se navyšují i příjmy z jejich prodeje.
Změna č. 301 – přijetí průtočné dotace na lesní hospodáře za 2. čtvrtletí roku 2016. Tato
dotace není příjmem města a je přeposílána konečným příjemcům. Rozpočet města působí
pouze jako prostředník.
Změna č. 302 – navýšení výdajů na materiál dle požadavku vedoucího odboru školství,
kultury a cestovního ruchu.
Změna č. 303 – přijetí pojistného plnění za nabourané auto stavebního úřadu a převod do
všeobecné rezervy.
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Změna č. 304 – přijetí pravidelné neinvestiční dotace od Hasičského záchranného sboru pro
jednotky dobrovolných hasičů na provozní výdaje jednotek.
Změna č. 305 – přesun v rámci rozpočtu sportovní haly na nákup drobného hmotného
majetku (lavičky, vitríny, židle,…), materiálu a ostatních služeb.
Změna č. 306 – posílení nepostačujících výdajů na platy a související odvody Městské policie
z rezerv města.
Výše uvedené změny zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 394.118,- Kč, saldo rozpočtu se
nemění.
Dále jsou radě města předkládána dodatečně rozpočtová opatření:
č. 109 na úhradu projektové dokumentace na rekultivaci bývalé skládky U Dubu a
č. 104 na nákup kartoték pro řidičské průkazy pro správní odbor.
Oba nákupy byly již dříve schváleny radou města a rozpočtová opatření byla součástí
materiálů, nebyla však příslušnými usneseními schválena. Proto jsou předkládána dodatečně,
aby nákupy mohly být uhrazeny.

Usnesení č. R/80/11/2016
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
rozpočtové opatření č. 122, 109 a 104 dle přílohy

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 122, 109 a 104 do rozpočtu
Termín: 2.12.2016

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.2

Souhlas s přijetím daru pro Základní školu Černošice, příspěvkovou organizaci
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Ředitelka Základní školy Černošice žádá město o souhlas s přijetím účelového finančního
daru na podporu výuky v angličtině. Žádost ředitelky je v příloze důvodové zprávy, vlastní
smlouva je přílohou usnesení rady.

Usnesení č. R/80/12/2016
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s přijetím finančního daru pro Základní školu Černošice, příspěvkovou organizaci, Pod Školou
447, Černošice, IČ 61385158 ve výši 37.500,- Kč na financování výuky vyučovací metodou
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CLIL v anglickém jazyce od dárce WELCOME ON BOARD, z.s., Ivana Olbrachta 1904,
Nymburk, IČ 05190975
II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. informovat ředitelku školy o přijatém usnesení
Termín: 2.12.2016

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.3

Navýšení příspěvku Mateřské školy Černošice, Topolská 518, okres Praha-západ, IČ
75008173
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Ředitelka MŠ Topolská každoročně předkládá město žádost na uvolnění rezervy na platy,
kterou má pro tento účel město ve svém rozpočtu. Žádost ředitelky včetně zdůvodnění
požadované částky je v příloze důvodové zprávy.
Vlastní schválení navýšení příspěvku příslušní zastupitelstvu města a bude mu předloženo na
příštím zasedání dne 14. 12. 2016.

Usnesení č. R/80/13/2016
Rada města Černošice
I.

b e r e s e s o u h l a s e m n a vě d o m í
potřebu navýšení příspěvku Mateřské školy Černošice, Topolská 518, okres Praha - západ, I4
75008173 na rok 2016 o 229.928,- Kč na dorovnání platů z rezervy v rozpočtu města

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. předložit zastupitelstvu města návrh na zvýšení příspěvku Mateřské škole Černošice,
Topolská 518, okres Praha-západ, IČ 75008173
Termín: 14.12.2016
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.4

Rozpočet 2017
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Návrh rozpočtu je předkládán po projednání s jednotlivými příkazci operací (zpravidla vedoucí
odborů), tajemníkem úřadu, starostou, řediteli příspěvkových organizací. Finanční výbor
projednal zatím obecné principy tvorby rozpočtu, tento návrh bude projednávat na svém
zasedání 23. 11. 2016.
Rozpočet je v letošním roce oproti minulým letům značně velkorysý, zejména v oblasti
investic – podrobnosti zaslány e-mailem v členění na položku. Celkový objem návrhu
rozpočtu je 385.893 tis. Kč (v roce 2016 to bylo 320.760 tis. Kč). Na financování výdajů jsou
zapojeny kromě příjmů běžného roku i téměř všechny úspory minulých let (zůstatky na
účtech) ve výši 128.277 tis. Kč (v roce 2016 to bylo ve schváleném rozpočtu 73.771 tis. Kč,
aktuálně je zapojeno 88.196 tis. Kč). Výsledek hospodaření k 10/2016 je však v přebytku cca
22,5 mil. Kč. Aktuálně nečerpáme žádný úvěr ani není podepsána žádná nová smlouva o
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úvěru. Stav peněz na účtech je cca 130 mil. Kč.
Návrh rozpočtu v závazných ukazatelích (méně podrobné členění) bude zveřejněn nejpozději
od 28. 11. na úřední desce jak v listinné, tak elektronické podobě. Podrobnosti rozpočtu na
detail položek budou zveřejněny na webu na stránce rozpočtu.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba): finanční výbor projedná po jednání RM
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

0.000.000,- Kč bez DPH, 0.000.000,- s DPH
ano – ne
§ 0000, pol. 0000, případně ORG

Usnesení č. R/80/14/2016
Rada města Černošice
I.

b e r e s e s o u h l a s e m n a vě d o m í
návrh rozpočtu na rok 2017

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. předložit návrh rozpočtu na rok 2017 zastupitelstvu města k projednání
Termín: 14.12.2016
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.

Z odborů - úsek právní

5.1

Změna termínu pro uzavření kupní smlouvy na převod pozemku v lokalitě Pod Školou
Předkladatel: Úsek právní
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládán návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní, která
byla mezi městem a QST Invest s.r.o. uzavřena dne 27.1.2016. Jejím předmětem je dohoda
stran o budoucí koupi pozemku parc.č. v obci a k.ú. Černošice v lokalitě Pod Školou, který
bude v budoucnu využitý pro stavbu atletického oválu.
Společnost QST Invest s.r.o. požádala o možnost prodloužení termínu stanoveného pro
uzavření vlastní kupní smlouvy, a to z důvodu časové prodlevy při projednávání územního
rozhodnutí pro lokalitu Pod Školou na místním stavebním úřadě (přetíženost úřadu od
počátku r. 2016 a požadavek na přeložku vedení kabelu NN po vydání pravomocného UR),
přičemž prodej pozemku města je vhodné časově sladit s předáním budované infrastruktury
městu a rovněž z důvodu legislativní změny v uplatňování DPH na prodej
pozemků nastalé až po podpisu smlouvy v 01/2016.
Na jednáních mezi městem a společností QST bylo ze strany QST přislíbeno zřízení práva
stavby pro případnou potřebu prokázání právního titulu v souvislosti se stavbou atletického
oválu.
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Dodatek bude následně předložen zastupitelstvu města dne 14. 12. 2016.
Navržený dodatek neklade žádné finanční nároky na rozpočet města.

Usnesení č. R/80/15/2016
Rada města Černošice
I . pr o j e d n a l a a d o po r u č u j e za s t u p i t e l ům m ě st a k e s c h vá l e n í
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 27. 1. 2016 mezi městem a QST
Invest s.r.o., Myslíkova 174/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 27863310, dle přílohy tohoto
usnesení
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

6.

Městská policie

6.1

Dohoda o předání klíčů od nemovitosti
Předkladatel: Městská policie
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládán vzor Dohody o předání klíčů od nemovitosti, tato dohoda bude
uzavírána a majiteli nemovitostí, kteří jsou napojeny na Městskou policii z důvodu potřeby
ochrany života, zdraví a majetku (jedná se zejména o starší osoby). Pokud je Městskou policií
obdržena tísňová zpráva od těchto osob, Městská policie ihned dojede do místa bydliště a
zjišťuje důvody tísňového volání. Pro potřebu okamžitého vstupu do nemovitosti je nutné pro
Městskou policii zajistit titul, kterým bude uzavřená Dohoda o předání klíčů od nemovitosti.
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

Usnesení č. R/80/16/2016
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
Dohodu o předání klíčů od nemovitosti dle přílohy tohoto usnesení jako vzor pro uzavírání
všech budoucích smluv tohoto typu

p o vě ř u j e
ředitele Městské policie Černošice, pana Otmara Klimszu, rozhodováním o uzavírání a
ukončování platnosti dohody dle bodu I. tohoto usnesení a jejich podepisováním
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

II.
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7.

Z odborů - odbor informatiky

7.1

Nákup 2 ks snímacího zařízení pro automatizované provádění inventarizace
Předkladatel: Odbor informatiky
Důvodová zpráva:
Jedná se o pořízení 2 kusů snímacích zařízení čárových kódů pro provádění inventarizace
majetku jako náhrady stávajících 2 ks zastaralých a nevyhovujících zařízení, kdy bylo nutno
v rámci každé inventarizace řešit úpravy sw pro sehrávání dat.
Požadavek vznikl na základě zkušeností z minulých let a doporučení HIK. Celkový počet
těchto snímacích zařízení bude tedy stále 5 ks, avšak stejného typu, což by mělo urychlit celý
proces inventarizace.
Zároveň je předkládán návrh na RO, který přesouvá v rámci ORJ prostředky z pol. 5172 (sw
vybavení) na pol. 5137 (DDHM).
Návrh smlouvy vznikl na základě vzorových smluv zpracovaných úsekem právním.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

51.810,- Kč bez DPH, 62.690,10 s DPH
ano
§ 6171, pol. 5137

Usnesení č. R/80/17/2016
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
1.
postup podle čl. 4.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných
zakázek)
2.
rozpočtové opatření č. 121

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 uzavřením smlouvy CES 453/2016 mezi městem Černošice a společností GORDIC spol. s r.
o., Erbenova 2108/4, 58601 Jihlava, IČ: 47903783, za celkovou cenu 51.810,- Kč bez DPH
(62.690,10 Kč s DPH), jejímž předmětem je pořízení 2 kusů snímacího zařízení, typ 2D
terminál CIPHERLAB CPT8200, 8MB včetně komunikačního programového vybavení XGOR
IV. ukládá
1. Odboru informatiky
1. zajistit podpisy smluvních stran
Termín: 28.11.2016
2. Finančnímu odboru
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.2
Termín: 28.11.2016
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pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

8.1

Mikulášské trhy 2016 - smlouva o poskytnutí dotace
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva:
Mikulášské trhy na vrážském náměstí patří k dnes již tradičním akcím ve městě – konají se
zde již od roku 2010. Organizátorkou akce je paní K. P., která v předchozích letech podávala
na tuto akci žádosti o dotaci z grantového programu města. Po dohodě s vedením města byla
tato akce pro rok 2016 – stejně jako Černošický karneval pana V. (dotace 20.000 Kč) –
zařazena do rozpočtové kapitoly Zájmového fondu rady. Paní P. žádá na akci dotaci ve výši
35.000 Kč (viz příloha této DZ), avšak v Zájmovém fondu rady je v současné chvíli 25.000 Kč.
V případě, že rada schválí plnou požadovanou výši dotace, bude potřeba upravit žádost o
rozpočtové opatření (např. přesun z rezervy rady – rozpočtová skladba: 6409-5909).

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

25.000 / 35.000 Kč s DPH
?ano – ?ne
3399-5492, ?

Usnesení č. R/80/18/2016
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s poskytnutím dotace paní K. P. na akci Mikulášské trhy, která se uskuteční 3. 12. 2016 na
Vráži v Černošicích, a to ve výši 20 tis. Kč

II.

s c h va l u j e
Smlouvu č. 454/2016 o poskytnutí dotace na akci dle bodu I. mezi městem Černošice a paní
K. P., dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

III. ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zrealizovat rozpočtové opatření dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení
Termín: 2.12.2016
2. Odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. realizovat usnesení dle bodu II
Termín: 4.12.2016
pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0

8.2

Programy (v oblastech Práce s mládeží, Kulturní a Sociální) pro poskytnutí dotace z
rozpočtu města Černošice pro rok 2017 - úprava podmínek a formulářů

Strana 18/24

Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva:
Radě města jsou předkládány aktualizované podmínky a formuláře žádostí pro poskytnutí
dotace z rozpočtu města pro rok 2017, a to na základě doporučení Grantového výboru a
Sociální komise.
Vzor smlouvy zůstává beze změn.
Stejně jako v předchozích letech je možné žádat v těchto oblastech:
- Kultura (pouze jednotlivé projekty)
- Práce s mládeží (činnost i jednotlivé projekty)
- Sociální
Výši podpory v jednotlivých oblastech stanoví zastupitelstvo města na svém příštím jednání
po schválení rozpočtu.

Usnesení č. R/80/19/2016
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
znění podmínek, žádostí a smlouvy pro poskytnutí dotace v rámci „Programu pro poskytnutí
dotace z rozpočtu města Černošice" ve všech třech oblastech (pro práci s mládeží, kulturní a
sociální) pro rok 2017, dle příloh tohoto usnesení
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.3

Lavičky a vitríny pro halu Věry Čáslavské
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Dle návrhu architektonického atelieru Grido jsme poptali výrobu 2 dvou
laviček a devět vitrín pro halu Věry Čáslavské. Lavičky budou umístěny u vstupu do objetu a
vitríny, kde bude škola vystavovat své poháry budou umístěny na zdi chodby. Celkem přišly
čtyři nabídky z nichž jedna je ve srovnání s ostatními podezřele levná. Zmíněnou firmu jsem
několikrát oslovil a za svou nabídkou si stojí. Město se bude jistit i smlouvou tak doufám, že
vše dobře dopadne. Součástí dodávky po konzultaci s odborníky není led osvětlení vitrín. To
dodá odborná firma zvlášť včetně přívodu el. energie. Cena za elektrikářské práce
nepřesáhne 20 tis Kč. Výdaj je kryt rozpočtovým opatření č. 122.

Usnesení č. R/80/20/2016
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Rada města Černošice
I.

souhlasí
s cenovou nabídkou od firmy TINY - CZ s.r.o. IČ 259 98 200 se sídlem Komenského č.p. 162
Žacléř na dodávku nábytku do haly Věry Čáslavské za 60 355 Kč. včetně DPH

II.

s c h va l u j e
smlouvu č. 458/2016 o nákupu nábytku pro halu Věry Čáslavské mezi městem Černošice a
firmou TINY - CZ s.r.o. IČ 259 98 200 se sídlem Komenského č.p. 162 Žacléř dle přílohy
tohoto usnesení.

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.4

Nákup židlí do haly Věry Čáslavské
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Na základě zkušeností z prvních měsíců provozu haly VČ a po dohodě
s panem starostou předkládáme radě ke schválení nákup kvalitních židlí Panto Swing LuPo
od německého výrobce Na židle výrobce poskytuje pětiletou záruku. Židle budou sloužit
hlavně při turnajích jako střídačky pro časomíru atd. V ČR existují pouze dvě firmy, které
tento výrobek dodávají. Obě nabídky najdete v příloze. Cenově výhodněji vychází nabídka od
firmy KECIP, s.r.o. Židle se platí dopředu formou proforma faktury. Výdaj je kryt rozpočtovým
opatření č. 122.

Usnesení č. R/80/21/2016
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s cenovou nabídkou od firmy KECIP, s.r.o. IČ 25426842 se sídlem V Z á t i š í č.p 789,
Klášterec nad Ohří na dodání 50 židlí Panto Swing LuPo do haly Věry Čáslavské za 83 500
Kč včetně DPH

II.

s c h va l u j e
smlouvu č. 458/2016 o nákupu 50 židlí Panto Swing LuPo pro halu Věry Čáslavské mezi
městem Černošice a firmou KECIP, s.r.o. IČ 25426842 se sídlem V Zátiší č.p. 789, Klášterec
nad Ohří dle přílohy tohoto usnesení
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
9.

Z odborů - odbor technických služeb

9.1

Žádost o dodatečné schválení výběru dodavatele a ceny opravy traktoru JD 5720
Předkladatel: Odbor technických služeb
Důvodová zpráva:
Odbor technických služeb žádá radu města o schválení výjimky z vnitřního předpisu č.5
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“Zadávání veřejných zakázek“ dle bodu 4.1 při havarijní opravě traktoru JD 5720 (poškození
předních náprav, velký únik oleje, závada na startování).
Traktor je využíván celoročně – při úpravách zelených ploch města, dovozu kameniva a při
zimní údržbě. Z důvodu potřebnosti a zejména nadcházející zimní údržby jsme opravu
nechali provést autorizovaným servisem Strom Praha, Lohenická 607, 190 17 Praha, IĆ
25751069 za celkovou cenu 81.852,- Kč včetně DPH.

Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

81.852,- s DPH
ano
§ 3639, pol. 5171

Usnesení č. R/80/22/2016
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s udělením výjimky z vnitřního předpisu č. 5 „Zadávání veřejných zakázek" dle bodu 4.1 při
opravě traktoru JD 5720 za celkovou cenu 81.852,-Kč včetně DPH autorizovaným servisem
Strom Praha a.s., Lohenická 607, 190 17 Praha, IČ 25751069
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
10.

Z odborů - odbor obecní živnostenský úřad

10.1 Žádost o dotaci na činnost Jednotného kontaktního místa
Předkladatel: Odbor obecní živnostenský úřad
Důvodová zpráva: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyzvalo starostu města
Černošice k podání žádosti o účelovou dotaci na výkon činnosti Jednotného kontaktního
místa (JKM) na rok 2017. Výše dotace bude stanovena s ohledem na možnosti státního
rozpočtu a dle platné metodiky na základě statistického vyhodnocení činnosti JKM. MPO
rozhodne o udělení dotace v průběhu ledna 2017 a vyrozumí žadatele do 31. ledna 2017.

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

0 Kč
§ 6171, ORG 0500

Usnesení č. R/80/23/2016
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Rada města Černošice
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci na výkon činnosti Jednotného kontaktního místa
ukládá
zajistit podání žádosti o dotaci u poskytovatele dotace (MPO)
Termín: 30.12.2016
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
11.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

11.1 Návrh na vyřazení majetku z evidence majetku
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva:
Majetek nacházející se na pracovišti městského úřadu na pracovištích Praha a Černošice,
z důvodu mechanického opotřebení, majetek šetřený ve škodní komisi, majetek nerentability
z důvodu stáří majetku, a jeho nemožnosti delšího skladování.
Likvidační komise projednala i majetek nutný k odprodeji z důvodu nepoužitelnosti (2ks přileb,
1ks skútr) a rozbité vozidlo jež bylo nabídnuto pojišťovnou RENOMIA a.s., která je vedena
pod identifikačním číslem v115424 na stránkách www.totalcar.cz. Likvidační komise navrhla
jednohlasně jeho prodej vítězi aukce Pavlu Víchovi IČ: 64665658, Choteč 110, Lázně
Bělohrad 507 81
Majetek jež byl poškozen rozhodla likvidační komise ekologicky likvidovat odborem
technických služeb (viz. Příloha č. 1).

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

Usnesení č. R/80/24/2016
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vyřazením a následnou likvidací rozbitého a nerentabilního majetku města dle likvidační
komise v příloze č. 1 k důvodové zprávě

II.

s c h va l u j e
1.
postup, dle návrhu likvidační komise vyřazení vozidla s evidence majetku, prodejem
přes aukční portál Totalcar.cz
2.
smlouvu CES č. 455/2016 pro prodej ojetého vozidla Škoda Fabia 1,2 TSi červené
panu Pavlu Víchovi IČ: 64665658, Choteč 110, Lázně Bělohrad 507 81
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3.

návrh likvidační komise vyřazení prodejem - služebního skútru RALLOX Ranger s
příslušenstvím

III. ukládá
1. Odboru vnitřních věcí
1. zajistit vyřazení z evidence majetku
Termín: 31.12.2016
2. zajistit podpis smlouvy č. 455/2016 s panem Pavlem Víchou IČ: 64665658, Choteč
110, Lázně Bělohrad 507 81
Termín: 31.12.2016
2. Odboru technických služeb
1. ekologickou likvidaci vyřazeného majetku
Termín: 31.12.2016
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

12.

Komise pro životní prostředí a pořádek ve městě

12.1 Zápis z komise ŽP
Předkladatel: Renáta Petelíková, vedoucí odboru technických služeb
Usnesení č. R/80/25/2016
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
zápis z 19. jednání komise ŽP dne 9.11.2016
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
13.

Různé

14.

Závěr

Závěr:
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Mgr. Filip Kořínek
starosta

PhDr. Lenka Kalousková, PhD.
radní
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