ZÁPIS
z 85. jednání Rady města Černošice ze dne 30. 1. 2017
Přítomni:

Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD.,
Ing. Milena Paříková – přítomna bodům 2.8.,2.14 a 2.15., Ing. Tomáš Kratochvíl –
přítomen bodům 2.14 – 10.1. (vč.bodu 2.8.)
Hosté:
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Omluveni:
Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.
Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD.
Zapsal:
Ing. Petr Wolf, místostarosta

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Nájemní smlouva č. 45/2017 o pronájmu pozemků parc. č. 6209/3, 6211/23, 4377 a k. ú.
Černošice, Sportpark Berounka

2.2

Návrh vyjádření města k návrhu vrtané studny na pozemku parc.č. 4099/11 ve Smetanově
ulici (žadatel I. M.)

2.3

Žádost o vyjádření města ke stavebním úpravám rodinného domu č.p. 773 v Alešově ulici
(žadatelé manželé R.)

2.4

Žádost o vyjádření města ke stavebním úpravám domu č.p. 565 v ulici Ke hřišti (dodatečné
povolení stavby) (žadatelé manželé M.)

2.5

Návrh na vyřazení "zmařených" investic z účtu 042

2.6

Nájem nebytových prostor v Srbské ulici - žádost o posun termínu splácení nájmu

2.7

Smlouva č.32/2017 o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-6008284/1, Dr.Janského

2.8

Výběr provozovatele stánku s občerstvením ve Sportparku Berounka

2.9

Návrh vyjádření města k návrhu vrtané studny na pozemku parc.č. 3830/20 v Javorové ulici
(žadatel V. V.)

2.10

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 1682/165 v
Jitřní ulici (žadatelka V. N.)

2.11

Dodatky ke smlouvě o závazku veřejné služby v linkové dopravě v systému PID (linka PID
č. 313, 315, 414, 415 a 601) pro rok 2017

2.12

Žádost o vyjádření města ke stavebním úpravám rodinného domu č.p. 949 ve Vrážské ulici
(žadatel E. A.)

2.13

Rekonstrukce radnice - výběr zpracovatele změny projektové dokumentace stavby
"Stavební úpravy a přístavba budovy Karlštejnská č.p. 259 v Černošicích"

2.14

Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice - výběr dodavatele nových laviček

2.15

Rekonstrukce Pražské ulice - výběr zpracovatele PD

3.

Z odborů - finanční odbor

Strana 1/20

3.1

Rozpočtové opatření č. 8

4.

Z odborů - úsek právní

4.1

Uzavření rámcové kupní smlouvy na nákup kameniva se společností KÁMEN Zbraslav, a.s

5.

Z odborů - odbor informatiky

5.1

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě (licenční) č. MEUC-038921/2011 ze dne 4. 7. 2011 se spol.
TRIADA, spol. s r. o

6.

Z odborů - odbor vedení města

6.1

Nákup inzertního balíčku Kombi5 na Jobs.cz

7.

Z odborů - odbor technických služeb

7.1

Žádost o dodatečné schválení výběru dodavatele a ceny opravy vozu multicar

8.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

8.1

Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání: občerstvení v hale Věry Čáslavské

8.2

Smlouva o dílo o vykonávání správy budovy: Hala Věry Čáslavské

9.

Z odborů - úsek projektového řízení a komunikace

9.1

Veřejnoprávní smlouva o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti
nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu
osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2017;
evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-0177/SOC/2017

10.

Dodatečně zařazené body programu

10.1

Žádost v omezení parkování v Ulici Vrážská v sobotu a neděli

11.

Různé

12.

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 Ing. Milena Paříková

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Nájemní smlouva č. 45/2017 o pronájmu pozemků parc. č. 6209/3, 6211/23, 4377 a k. ú.
Černošice, Sportpark Berounka
Předkladatel: Bc. Veronika Švecová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V roce 2011 byla uzavřena mezi městem Černošice a Povodím Vltavy, s. p. nájemní smlouva
na pronájem částí pozemků parc. č. 6209/3, parc č. 6211/23 a parc. č.4377 v souvislosti
s realizací stavby
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„Rekonstrukce jezu v Černošcích Berounka ř. km 8,143“.
V současné době byly práce spojené s opravou jezu dokončeny, ale ještě budou následovat
práce spojené s úpravou břehů, z tohoto důvodu požádalo Povodí Vltavy o uzavření nové
nájemní smlouvy. Doba trvání nájmu je do konce května 2017.
Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce od 10.1. 2017 do 26.1. 2017. Termín pro
podání nabídek byl stanoven do 11 hod. 25.1.2017. Do této doby město Černošice obdrželo
dne 24.1.2017 jednu nabídku, a to nabídku od společnosti Povodí Vltavy, s.p., která reakcí na
zveřejněný záměr potvrdila zájem o nájem předmětného pozemku.
V souvislosti s výše uvedeným je Radě města překládán návrh nájemní smlouvy mezi
městem Černošice a Povodím Vltavy, s.p.

Usnesení č. R/85/1/2017
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
nájemní smlouvu č. 45/2017 mezi městem Černošice a Povodím Vltavy, s. p., IČ 70889953,
sídlem Praha 5, Holečkova 8 o pronájmu částí pozemků parc. č. 6209/3 o výměře 553 m 2,
parc. č. 6211/23 o výměře 252 m2 a 4377 o výměře 51 m2 za částku 14,40 Kč/m2/rok dle
přílohy tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení bod bodem I
Termín: 6.2.2017

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

2.2

Žádost o vyjádření města k návrhu vrtané studny na pozemku parc.č. 4099/11 ve
Smetanově ulici (žadatel I. M.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Po provedení průzkumného hydrogeologického vrtu má být nyní
vybudována vrtaná studna. Její předpokládaná hloubka bude 24 – 30 m. Vzdálenost od
komunikace ve Smetanově ulici má být pouze 3 m, nikoli doporučených min. 12 m, aby byly
chráněny podzemní vody. Studna má sloužit pro zalévání zahrady.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=86
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí, upozorňuje však, že není dodržena minimální
vzdálenost 12 m od komunikace

Usnesení č. R/85/2/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním vrtané studny na pozemku parc.č. 4099/11 ve Smetanově ulici podle
předložené dokumentace vypracované společností Stavební geologie - Geosan, s.r.o., IČ
44684631, Karlovotýnská 49, Nučice, 252 19 Rudná u Prahy, v lednu 2017, upozorňuje však,
že není dodržena minimální vzdálenost 12 m od komunikace

II.

ukládá
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1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 10.2.2017
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.3

Žádost o vyjádření města ke stavebním úpravám rodinného domu č.p. 773 v Alešově ulici
(žadatelé manželé R.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Majitelé domu na rohu ulic Husova a Alešova plánují provedení
stavebních úprav. Půjde především o zastřešení terasy v patře a přičlenění tohoto prostoru
k interiéru, aby se zvětšila obytná plocha. Současně budou osazena střešní okna a změněny
některé vnitřní dispozice. Úpravami nedojde ani k navýšení stavby ani k přístavbám nebo
změně půdorysu budovy.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=87
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s navrženými stavebními úpravami domu.

Usnesení č. R/85/3/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se stavebními úpravami rodinného domu č.p. 773, které spočívají zvláště v úpravách střechy,
zastřešení terasy a vnitřních dispozičních změnách, a to podle projektové dokumentace
zpracované Ing. Lucií Martínkovou, IČ 10210792, Akátová 725, Černošice, v říjnu 2016

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 10.2.2017

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.4

Žádost o vyjádření města ke stavebním úpravám domu č.p. 565 v ulici Ke hřišti
(dodatečné povolení stavby) (žadatelé manželé M.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Majitelé rodinného domu požádali o jeho kolaudaci (stavební povolení
bylo vydáno v r. 1979). Při kontrolní prohlídce zjistil stavební úřad, že dům nebyl postaven
zcela podle projektu. Manželé proto nyní žádají o souhlas s dodatečným povolením změny
stavby - na původně plánované terase byla vybudována nástavba s nižším hřebenem střechy
než je výška převažující části. Zastavěná plocha domu se nemění.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=89
Vyjádření komise: Stavební komise nemá námitky ke změně stavby před jejím dokončením.

Usnesení č. R/85/4/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se změnou stavby rodinného domu č.p. 565 v ulici Ke hřišti před dokončením podle
předložené dokumentace zpracované Ing. Robertem Jakoubkem, IČ 11226145, Mirovická
1090/38, Praha 8, v září 2016
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II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 10.2.2017

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

2.5

Návrh na vyřazení "zmařených" investic z účtu 042
Předkladatel: Pavla Hoppová, Odbor investic a správy majetku

Důvodová zpráva:
V souvislosti s prováděnou inventarizací nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku
za rok 2016 žádáme o vyřazení dlouhodobých nerealizovaných zahájených akcí z účtu 042.
OISM navrhuje ukončení těchto akcí:
1) Obnova stávajících krytů ulic Lermontova, Mládežnická, Gogolova, Čajkovského,
Tolstého a Puškinova (ORG 729) - pro realizaci těchto staveb byla v roce 2005
vypracována projektová dokumentace. Některé projekty se postupně přesunovaly k
jiným ORG podle toho, jak postupovala jejich realizace v rámci tzv. Velkých třesků“ –
rekonstrukcí místních komunikací. V současné době zbyla dokumentace ve výši
18 346,- Kč, která již neodpovídá stávající legislativě a není možné ji použít. Proto
navrhujeme tuto investici vyřadit jako zmařenou. Na zmiňované ulice byla
vypracována projektová dokumentace nová, odpovídající dnešním právním
předpisům.
2) V Habřinách, Javorová, mostek (ORG 922) – v roce 2012 byla zpracována projektová
dokumentace propojení ulic Javorová a V Habřinách společností AF-City plan, s.r.o.
ve výši 211 000,- Kč a rozpočet ve výši 4 400,- Kč. Vlastníci pozemků v dané lokalitě
se však na realizaci přemostění neshodli. Dopravní obslužnost lokality řeší regulační
plán Javorová a nesouhlas tamních obyvatelů se zřízením přemostění i neochota
vlastníků pozemků regulovaných RP Javorová se nedá právně vymoci. Proto
navrhujeme tuto investici vyřadit jako zmařenou.
3) Stožáry na informační tabule (ORG 978) – záměr instalace dvou stožárů pro
informační plochy při příjezdu do města na silnici II/115 v ul. Radotínská spočíval ve
zřízení dvou stožárů umístěných vedle silnice, na které by bylo možné umístit plachtu
s upoutávkou významných kulturních akcí ve městě. Záměr byl před zahájením
projekčních prací i v průběhu nich několikrát konzultován s Policií ČR, která vyjádřila
předběžný souhlas. Projektová dokumentace byla vypracována v roce 2015
společností AF-City plan, s.r.o. za cenu ve výši 22 869,- Kč, dále bylo uhrazeno
vyjádření k existenci sítí Českým radiokomunikacím ve výši 198,- Kč. Současně byla
PD zaslána k vyjádření dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že i po předchozím
kladném projednání přišlo od Policie ČR nesouhlasné stanovisko, není možné tuto
akci realizovat a navrhujeme jí proto vyřadit jako zmařenou investici.
Usnesení č. R/85/5/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vyřazením nedokončených investičních akcí jako zmařených z účetní evidence z roku 2016
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II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. vyřadit zmařené investiční akce z účetní evidence
Termín: 28.2.2017

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.6

Nájem nebytových prostor v Srbské ulici - žádost o posun termínu splácení nájmu
Předkladatel: Pavla Hoppová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
OISM obdržel žádost ing. Josefa Kutílka (zástupce skupiny historického šermu Alotrium) o
odložení placení nájmu z nebytových prostor, a to s termínem do 30. 6. 2017. V současné
době s ním má město uzavřené 2 nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v Srbské ulici
(bývalá DIPRA) s termínem úhrady nájemného do 31. 3. příslušného roku. Pan Kutílek každý
rok žádal dopisem o možnost odložení splátky nájmu na letní měsíce, kdy je pro něj
ekonomicky výhodnější situace pro splátky. Jedná se o částky 23 426,- Kč a o 5 857,- Kč,
celkem o 29 283,- Kč. Platby se každoročně zvyšují o míru inflace.
OISM proto navrhuje vyhovět jeho žádosti a posunutí termínu splátek nájemného do 30. 6.
upravit přiloženými dodatky č. 3 k nájemním smlouvám.
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/85/6/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s prodloužením termínu splátky nájemného za pronájem nebytových prostor v Srbské ulici v
Černošicích hrazeného na základě uzavřených smluv o nájmu nebytových prostor mezi
městem Černošice a skupinou historického šermu Alotrium (ing. Josef Kutílek), IČ: 15869008,
se sídlem v ulici Slapská 1501, Beroun

II.

s c h va l u j e
1.
uzavření dodatku č. 3 (CES 33/3/2017) k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor
ze dne 1. 7. 2006 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
2.
uzavření dodatku č. 3 (CES 34/3/2017) k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor
ze dne 1. 11. 2006 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
realizovat usnesení dle bodu II
Termín: 10.2.2017
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.7

Smlouva č.32/2017 o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-6008284/1, Dr.
Janského
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
OISM předkládá návrh smlouvy č. 32/2017 o zřízení věcného břemene - služebnosti IP-126008284/1 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 (oprávněný) a městem
Černošice (povinný). Kabelové vedení kNN zasahuje 14 m do pozemku parc.č. 6176/4 v obci
a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v ulici Dr. Janského. Finanční náhrada za
zřízení věcného břemene je stanovena na cenu ve výši 8.400,- Kč bez DPH.

Usnesení č. R/85/7/2017
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
smlouvu č.32/2017 o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IP-12-6008284/1 se
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02 pro uložení kabelového vedení NN do pozemku parc.č. 6176/4 v obci a k.ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice v ulici Dr. Janského za jednorázovou úhradu ve výši
8.400,-Kč bez DPH dle přílohy tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 10.2.2017

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

2.8

Výběr provozovatele stánku s občerstvením ve Sportparku Berounka
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Město se rozhodlo umožnit pronájem prostoru pro zřízení objektu s občerstvením v centrální
části Černošic, ve Sportparku Berounka, který přímo sousedí s cyklostezkou na břehu řeky.
V souvislosti s vyhlášením výzvy a stanovením termínu pro podání nabídek, do 30. 11. 2016,
jsme obdrželi sedm nabídek od:
1. pana Jaroslava Nováka
2. paní Lucie Barchánkové
3. pana Mgr. Martina Stádníka4. pana Jana Jelínka, Strakonická1601, Černošice
5. paní Mgr. Dany Kunzové
6. pana MgA. Víta Šimka
7. paní Niky Oralové
Na základě posouzení doručených návrhů rozhodla Rada o výběru tří nejvhodnějších
uchazečů, a to s č.3, 5 a 6, kteří byli následně pozváni na osobní prezentaci svých návrhů.
Z těchto tří uchazečů bude vybrán jeden vítězný, jehož návrh bude vyhodnocen jako
nejzajímavější a nevhodnější pro tuto lokalitu. S vybraným uchazečem bude uzavřena
pachtovní smlouva dle dohodnutých podmínek.
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Usnesení č. R/85/8/2017
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
jednotlivé návrhy uchazečů

II.

r o zh o d u j e
o výběru nejvhodnějšího návrhu Mgr. Martina Stádníka, pro umístění stánku s občerstvením a
koncept jeho provozu ve sportparku Berounka dle přílohy tohoto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat uchazeče o výsledcích posouzení jednotlivých návrhů
Termín: 10.2.2017
2. Úseku právnímu
1. vypracovat návrh pachtovní smlouvy mezi vybraným uchazečem a městem Černošice
Termín: 17.2.2017
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1 (FK), mimo místnost: 0
2.9

Žádost o vyjádření města k návrhu vrtané studny na pozemku parc.č. 3830/20 v Javorové
ulici (žadatel V. V.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na pozemku s novostavbou rodinného domu je plánována výstavba
studny. Na podzim loňského roku byl proveden průzkumný hydrogeologický vrt, na základě
jeho výsledků bude realizována vrtaná studna hluboká 38 m. Studna bude situována 15 m od
komunikace. Voda bude sloužit pro zálivku zahrady.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=85
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s vybudováním studny.

Usnesení č. R/85/9/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním vrtané studny na pozemku parc.č. 3830/20 v Javorové ulici podle
předloženého návrhu doručeného dne 16.1.2017

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 10.2.2017

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.10 Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 1682/165 v
Jitřní ulici (žadatelka V. N.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V Jitřní ulici se plánuje výstavba dalšího rodinného domu. Budova má být
dvoupodlažní, s rovnou střechou, nepodsklepená. Její výška je 7,185 m. V domě bude jedna
bytová jednotka. Garáž pro dva automobily se zahradním skladem bude vedlejší stavbou.
Zpevněné plochy jsou navrženy před garáží a vstupem do domu. Zastavěnost pozemku
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stavbami (29,61%) i podíl zeleně (70,39%) vyhovuje limitům daným ÚP, stejně i výška
uličního oplocení. Přípojky inženýrských sítí jsou již realizovány.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=88
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s návrhem, je v souladu s územním plánem.

Usnesení č. R/85/10/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
se stavbou rodinného domu a garáže na pozemku parc.č. 1682/165 v Jitřní ulici podle
předložené dokumentace zpracované Ing. Petrem Jurajdou, Na Vápenném 1025/10,
147 00 Praha 4, v listopadu 2016 pod podmínkou, že garáž se skladem bude zapsána
do katastru nemovitostí jako samostatná vedlejší stavba
2.
s uzavřením plánovací smlouvy (CES 46/2017) o poskytnutí příspěvku 40.000,- Kč na
veřejnou technickou infrastrukturu v souvislosti se vznikem jedné nové bytové jednotky

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatelku o přijatém usnesení
Termín: 10.2.2017
2. zajistit uzavření smlouvy dle bodu I.2 tohoto usnesení
Termín: 30.6.2018

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.11 Dodatky ke smlouvě o závazku veřejné služby v linkové dopravě v systému PID (linka PID
č. 313, 315, 414, 415 a 601) pro rok 2017
Předkladatel: Martin Votava, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské
integrované dopravy na roky 2010 až 2019 byla uzavřena mezi Hlavním městem Prahou,
které zastupuje organizace ROPID a městem Černošice na straně jedné, jako objednatelé a
spol. ARRIVA PRAHA s.r.o. (dříve Veolia Transport Praha, s.r.o.) na straně druhé, jako
dopravce.
Dodatek č. 8 pro linku PID č. 315 se uzavírá dle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a
upravuje podmínky smlouvy pro poskytování služeb ve veřejné linkové dopravě v systému
Pražské integrované dopravy pro rok 2017. Z dodatku vyplývá povinnost města zajistit ze
svých prostředků úhradu prokazatelné ztráty k předpokládaným tržbám v roce 2017 v celkové
výši 15 983,70 Kč (v roce 2016 to bylo 16 168,40 Kč, v roce 2015 to bylo 15 755,50 Kč, v
roce 2014 to bylo 15 768,- Kč a v roce 2013 to bylo 21 749,80 Kč). Tato úhrada by měla
probíhat zálohově měsíčně ve výši 1 332,- Kč.
Dodatek č. 9 pro linky PID č. 415 a 601 se uzavírá dle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční
dopravě a upravuje podmínky smlouvy pro poskytování služeb ve veřejné linkové dopravě
v systému Pražské integrované dopravy pro rok 2017. Z dodatku vyplývá povinnost města
zajistit ze svých prostředků úhradu prokazatelné ztráty k předpokládaným tržbám v roce 2017
v celkové výši 502 612,70 Kč (v roce 2016 to bylo 503 145,10 Kč, v roce 2015 to bylo
487 812,20 Kč, v roce 2014 to bylo 487 818,40 Kč a v roce 2013 to bylo 529 031,80 Kč) pro
linku PID 415 a 89 721,10 Kč (v roce 2016 to bylo 89 381,90 Kč, v roce 2015 to bylo 88
170,20 Kč, v roce 2014 to bylo 88 167,40 Kč a v roce 2013 to bylo 98 891,80 Kč) pro linku
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PID 601. Tyto úhrady by měly probíhat zálohově měsíčně ve výši 41 884,40 Kč pro linku PID
415 a 7 476,80 Kč pro linku PID 601.
Dodatek č. 13 pro linku PID č. 414 se uzavírá dle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a
upravuje podmínky smlouvy pro poskytování služeb ve veřejné linkové dopravě v systému
Pražské integrované dopravy pro rok 2017. Z dodatku vyplývá povinnost města zajistit ze
svých prostředků úhradu prokazatelné ztráty k předpokládaným tržbám v roce 2017 v celkové
výši 15 393,90 Kč (v roce 2016 to bylo 15 425,50 Kč, v roce 2015 to bylo 14 770,- Kč, v roce
2014 to bylo 18 496,40 Kč a v roce 2013 to bylo 82 103,50 Kč). Tato úhrada by měla probíhat
zálohově měsíčně ve výši 1 282,80 Kč.
Dodatek č. 8 pro linku PID č. 313 se uzavírá dle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a
upravuje podmínky smlouvy pro poskytování služeb ve veřejné linkové dopravě v systému
Pražské integrované dopravy pro rok 2017. Z dodatku nevyplývá povinnost města Černošice
zajistit úhradu jakýchkoliv prostředků.
Kromě výše prostředků na úhradu prokazatelné ztráty k předpokládaným tržbám v roce 2016
zůstávají smlouvy beze změn.

Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky

Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

linka PID 315 – 15 983,70 Kč
linka PID 414 – 15 393,90 Kč
linka PID 415 – 502 612,70 Kč
linka PID 601 – 89 721,10 Kč
celkem - 623 710,40 Kč
ano
§ 2221, pol. 5193

Usnesení č. R/85/11/2017
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
1.
dodatek č. 8 (CES 234/2014-3) pro linku PID 315 ke smlouvě o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až
2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů
2.
dodatek č. 9 (CES 235/2014-3) pro linky PID 415 a 601 ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky
2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů
3.
dodatek č.8 (CES 442/2015-3) pro linku 313 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019
uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů
4.
dodatek č. 13 (CES 236/2014-4) pro linku PID 414 ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky
2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů

II.

p o vě ř u j e
pana Martina Votavu, osobní č. 823 podpisem Dodatků dle bodu I. tohoto usnesení

III. ukládá
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1. Martinu Votavovi, Odbor investic a správy majetku
1. podepsat Dodatky ke smlouvě dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 28.2.2017
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.12 Žádost o vyjádření města ke stavebním úpravám rodinného domu č.p. 949 ve Vrážské
ulici (žadatel E. A.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Městu byl doručen další návrh na přestavbu domu č.p. 949. Ve studii
chybí podstatné údaje, např. rozměry, aby bylo možno posoudit soulad záměru s limity
danými územním plánem. Dům je situován v oblasti označené územním plánem BR-1/V –
plochy bydlení – původní vilová zástavba. Minulé návrhy vedení města neodsouhlasilo mimo
jiné i proto, že navrhovaný dům nebyl „historizující“. Prosíme radu o vyjádření, zda
předložený poslední návrh podoby domu by byl akceptovatelný, pokud jde o přizpůsobení
historické architektuře staveb v okolí.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=90
Vyjádření komise: Stavební komise nesouhlasí vzhledem k tomu, že předložené podklady
neobsahují náležitosti potřebné k posouzení záměru.

Usnesení č. R/85/12/2017
Rada města Černošice
I.

nesouhlasí
s přístavbou, nástavbou a stavebními úpravami rodinného domu č.p. 949 ve Vrážské ulici
podle předložené dokumentace zpracované Tomášem Vítem doručené 23.1.2017 vzhledem k
tomu, že neobsahuje náležitosti potřebné k posouzení záměru (chybí koordinační situace s
přípojkami inženýrských sítí, s vyznačeným vjezdem na pozemek a zpevněnými plochami,
řešení dopravy v klidu, okótované půdorysy, vyznačení změn stavebních konstrukcí oproti
stávajícímu stavu)

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 10.2.2017

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.13 Rekonstrukce radnice - výběr zpracovatele změny projektové dokumentace stavby
"Stavební úpravy a přístavba budovy Karlštejnská č.p. 259 v Černošicích"
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
ODLOŽENO
2.14 Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice - výběr dodavatele nových laviček
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Po dokončení stavby nových šaten v ZŠ Černošice - Mokropsy je nutné nechat vyrobit lavičky,
které byly schematicky zakresleny v dokumentaci centrálních šaten, ale nebyly předmětem
dodávky v rámci stavebních prací. Nyní dopracovala spol. GRIDO architektura a design s.r.o.
projektovou dokumentaci na výrobu laviček. OISM následně oslovilo spol. ATIS Interiér s.r.o., která

Strana 11/20

byla vybrána jako dodavatel nábytku do café Vera, aby předložila nabídku na dodání nových
laviček do šaten ve škole.
Dne 26.1.2017 spol. ATIS Interiér s.r.o. předložila nabídku za dodání laviček za cenu 58 100,- Kč
bez DPH.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

58 100,- Kč bez DPH, 70 301,- s DPH
ne - součástí je rozpočtové opatření
§ 0000, pol. 0000, případně ORG

Usnesení č. R/85/13/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s cenovou nabídkou spol. Atis interier, IČ: 45842001, Karlická 8, 252 28 Vonoklasy na dodání
laviček do nových šaten v ZŠ Černošice - Mokropsy za cenu 58 100,- bez DPH (70 301,- s
DPH)

II.

s c h va l u j e
1.
uzavření kupní smlouvy (CES 48/2017) mezi společností Atis interier, IČ: 45842001,
Karlická 8, 252 28 Vonoklasy a městem Černošice na dodání laviček do nových šaten
v ZŠ Černošice - Mokropsy dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
2.
rozpočtové opatření č. 9 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření smlouvy s vybranou společností dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 17.2.2017
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 9 dle bodu II tohoto usnesení do rozpočtu roku 2017
Termín: 17.2.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.15 Rekonstrukce Pražské ulice - výběr zpracovatele PD
Předkladatel: Martin Votava, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci Karlické
ulice. V té souvislosti projektanti upozorňují na skutečnost, že je zapotřebí řešit i Pražskou
ulici, a to zejména s ohledem na její odvodnění. Stejně tak je zapotřebí řešit i část Pražské
ulice od křižovatky s ulicí V Rybníčkách. Při deštích se z těchto úseků splavují nečistoty, které
působí problémy v křižovatce ulic Vrážská – V Rybníčkách a Vrážská – Riegrova – Karlická –
Střední. Protože zahradami naproti mateřské škole prochází vodoteč, je potřeba řešit i
napojení této vodoteče do dešťové kanalizace, která vede Karlickou ulicí. Součástí projektové
dokumentace proto musí být i hydrogeologické řešení zabývající se odvodem dešťových vod.
Úsek Pražské ulice od ulice V Zahradách směrem k Vrážské je po rekonstrukci možné využít
pro jednosměrný provoz https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=91
S žádostí o nabídku na zpracování projektové dokumentace jsme oslovili projekční kancelář
společnosti PPU spol. s.r.o., s kterou máme v poslední době velmi dobré zkušenosti
z projektování dopravních staveb. Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace,
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hydrogeologického posouzení spolu s výkazu výměr je nabízena za cenu 65 000,- Kč bez
DPH (78 650,- Kč s DPH).
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

65 000,- Kč bez DPH, 78 650,- s DPH
ano
§ 2212, pol. 6121

Usnesení č. R/85/14/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
souhlasí s cenovou nabídkou společnosti PPU, s. r. o. na zpracování projektové dokumentace
rekonstrukce obou úseků Pražské ulice za celkovou cenu 65 000,- Kč bez DPH (78 650,- Kč s
DPH)

II.

s c h va l u j e
uzavření smlouvy o dílo (CES 54/2017) mezi PPU spol. s.r.o., Vyžlovská 2243/36, 100 00
Praha 10, IČ: 496 13 481 a městem Černošice na zpracování projektové dokumentace pro
rekonstrukci Pražské ulice dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření smlouvy (CES 54/2017) s vybranou společností dle bodu II. tohoto
usnesení
Termín: 17.2.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.

Z odborů - finanční odbor

3.1

Rozpočtové opatření č. 8
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č. 8 obsahující následující změny:
Změna č. 20 – vratka průtočné dotace na odborné lesní hospodáře. Prostředky byly
konečnému příjemci v roce 2016 zaslány v nesprávné (nižší) částce. Proto je nyní nutné vrátit
tuto část dotace poskytovateli. Dotace bude opakovaně poskytnuta v roce 2017.
Změna č. 21 – přesun prostředků v rámci schváleného rozpočtu hasičů z výdajů na pracovní
poměr do výdajů na dohody konané mimo pracovní poměr dle skutečné situace.
Změna č. 22 – úprava SW vodárny (zasílání hlášení o poruchách na mobilní telefony
techniků).
Změna č. 23 – přijetí pojistných plnění od pojišťoven za dopravní nehody z roku 2016, při
kterých došlo k poškození městského majetku a jejich přidělení do všeobecné rezervy.
Změna č. 25 – navýšení prostředků na drobný dlouhodobý hmotný majetek odboru občansko
správních a dopravně správních činností z prostředků na školení z důvodu neplánovaného
nákupu map správního obvodu pro klienty tohoto odboru.
Změna č. 8 – přesun prostředků v rámci dotace na sociálně právní ochranu dětí na vytvoření
rozpočtu na dohody mimo pracovní poměr, které nebyly při sestavování rozpočtu na rok 2017
nárokovány. Prostředky jsou přesouvány z výdajů na platy.
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Výše uvedené změny zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 9.839,- Kč, saldo rozpočtu se
nemění.
Usnesení č. R/85/15/2017
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
rozpočtové opatření č. 8 dle přílohy

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 8 do rozpočtu
Termín: 10.2.2017

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.

Z odborů - úsek právní

4.1

Uzavření rámcové kupní smlouvy na nákup kameniva se společností KÁMEN Zbraslav,
a.s
Předkladatel: Úsek právní
Důvodová zpráva:
Odbor technických služeb předkládá radě města návrh rámcové kupní smlouvy č. CES
44/2017 se společností KÁMEN Zbraslav, a.s., se sídlem Žitavského 1179, 156 00 Praha 5,
IČ: 01820460 na nákup kameniva z lomu Zbraslav a žádá o schválení jejího uzavření. Jedná
se o smlouvu na nákup materiálu používaného na zimní posyp, výspravy komunikací apod.
Rámcová smlouva stanoví právní rámec obchodního vztahu, jednotlivé dodávky kameniva
budou realizovány na základě samostatných objednávek města.
S přihlédnutím k odběrům kameniva v předchozích letech činí předpokládaná roční hodnota
smlouvy přibližně 150.000,- Kč bez DPH. Smlouva je uzavírána na 2 roky do 31. 12. 2018.
Smlouva nezavazuje město k žádným minimálním odběrům, a je možno ji vypovědět
s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Dopravu kameniva zajišťuje odbor technických služeb vlastní dopravou - traktorem
s valníkem. Valník byl zakoupen městem před 10 lety a slouží téměř výhradně pro tyto účely.
Z důvodu malé dojezdové vzdálenosti (cca 14 km) připadají pro odběr kameniva v úvahu
pouze dva dodavatelé – KÁMEN Zbraslav, a.s. a LOMY MOŘINA spol. s r. o. Dodavatel
LOMY MOŘINA spol. s r. o. však nenabízí všechny námi požadované frakce a mají větší
ostrost kameniva. V minulosti při odběru jejich posypového materiálu docházelo k poškození
pneumatik vozidel. Provozovny ostatních dodavatelů se již nacházejí ve větší vzdálenosti,
což se jeví jako neefektivní, a to jak z časových (potřeba okamžitě reagovat na zvýšenou
spotřebu posypového materiálu v zimních měsících) tak ekonomických důvodů (vyšší náklady
na dopravu). Při srovnání sortimentu, jakosti a dojezdové vzdálenosti byl dodavatel KÁMEN
Zbraslav, a.s. vyhodnocen jako nejvýhodnější.
Vzhledem k výše uvedenému žádá odbor technických služeb radu města v souladu s čl. 5.1
Vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek o výjimku z počtu předložených
nabídek a povinnosti zveřejnění veřejné zakázky na úřední desce.
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Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

150.000,- Kč bez DPH ročně
ano
§ 3722, ORG 5169

Usnesení č. R/85/16/2017
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
uzavření rámcové kupní smlouvy č. CES 44/2017 na nákup kameniva se společností KÁMEN
Zbraslav, a.s., se sídlem Žitavského 1179, 156 00 Praha 5, IČ: 01820460 na dobu dvou let do
31.12.2018 v předpokládané hodnotě 150.000,- Kč bez DPH ročně

II.

r o zh o d u j e
dle čl. 5.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek) o výjimce z
počtu předložených nabídek a povinnosti zveřejnění veřejné zakázky na úřední desce

III. ukládá
1. Odboru technických služeb
1. zajistit podpis smlouvy oběma smluvními stranami
Termín: 15.2.2017
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.

Z odborů - odbor informatiky

5.1

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě (licenční) č. MEUC-038921/2011 ze dne 4. 7. 2011 se spol.
TRIADA, spol. s r. o
Předkladatel: Odbor informatiky
Důvodová zpráva:
Dne 28. 2. 2017 uplyne povinná doba udržitelnosti projektu č. CZ.1.06/2.1.00/06.06883 - Rozvoj služeb
eGovernmentu v ORP Černošice I-III. Na základě uvedeného projektu užívá 45 obcí - partnerů projektu
- licence programů Elektronická spisová služba ALIS KEO-X (dále jen „KEO-X“) a Elektronická spisová
služba MUNIS ERMS (dále jen „ERMS“). Uzavřené smlouvy mezi městem Černošice, společnostmi
ALIS, spol. s r.o., TRIADA, spol. s r.o. a obcemi umožňují bezúplatný převod licence na obce,
popřípadě příspěvkové organizace zřízené obcemi, z města Černošice na obce (z majetku města
Černošice do majetku obce).
V souladu s usnesením Rady města Černošice č. R/81/26/2016 ze dne 5. 12. 2016 byly již uzavřeny
příslušné dodatky ke smlouvám, které se týkají 44 obcí - partnerů projektu. Protože obec Hvozdnice
přistoupila k projektu dodatečně, byla uzavřena samostatná smlouva se spol. TRIADA, spol. s r.o., s
identickým zněním ale odlišným číslem smlouvy. Protože cena předmětu smlouvy činila v tomto
případě 22 335,- Kč vč. DPH, není tato smlouva evidována v systému CES.
Převod bude proveden tak, že po uplynutí uvedeného doby udržitelnosti společnost TRIADA spol. s
r.o. ve svém vnitřním evidenčním systému ukončí platnost licencí poskytnutých městu Černošice dle
příslušné smlouvy a přiřadí obci Hvozdnice bez jakýchkoliv poplatků licenci novou a umožní její
užívání. Město Černošice licence z evidence svého majetku vyřadí.
K realizaci převodu je nutno uzavřít Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě (licenční) č. MEUC-038921/2011
ze dne 4. 7. 2011 se společností TRIADA, spol. s r.o. Text dodatku je uveden v příloze důvodové
zprávy č. 1.

Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky

není relevantní, má vliv pouze na očekávaný příjem
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Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

Usnesení č. R/85/17/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě (licenční) č. MEUC-038921/2011 ze dne 4. 7.
2011 se společností TRIADA, spol. s r.o., IČO: 43871020, se sídlem Praha 9, U Svobodárny
12, PSČ: 190 00 dle přílohy tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru informatiky
1. realizovat usnesení pod bodem I, zejména zajistit podpisy dodatku ke smlouvě
Termín: 20.2.2017

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

6.

Z odborů - odbor vedení města

6.1

Nákup inzertního balíčku Kombi5 na Jobs.cz
Předkladatel: Odbor vedení města
Důvodová zpráva:
Odbor vedení města žádá radu města o schválení objednávky na inzertní služby u
společnosti LMC, s.r.o., provozovatele inzertního serveru Jobs.cz – nabídky práce, který
využívá personální úsek.
Žádáme o schválení nákupu inzertního balíčku Kombi5, který obsahuje 5 inzerátů na Jobs.cz
nebo 10 inzerátů na Prace.cz.
Úspora až 59 % a možnost inzerovat zároveň na Jobs.cz i Prace.cz
V rámci těchto balíčků můžete inzerovat jak na Jobs.cz, tak i na Prace.cz v poměru 2:1.

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

25.000,- Kč bez DPH, 30.250,- s DPH
ano
§ 6171, pol. 5169, ORJ 0100

Usnesení č. R/85/18/2017
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Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s udělením výjimky z vnitřního předpisu č. 5 "Zadávání veřejných zakázek "dle bodu č.
4.1 při nákupu inzertního balíčků Kombi5 na portále Jobs.cz
2.
s nákupem inzertního balíčků Kombi5 na portále Jobs.cz od firmy LMC s.r.o.,
Jankovcova 1569/2C, Praha 7 v ceně 25.000,- Kč bez DPH

II.

ukládá
1. Odbor vedení města
1. provést objednávku inzertního balíčku na portále Jobs.cz
Termín: 1.2.2017

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

7.

Z odborů - odbor technických služeb

7.1

Žádost o dodatečné schválení výběru dodavatele a ceny opravy vozu multicar
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 havarijní opravě vozu multicar 3S0 4600
(oprava spojky).
Z důvody potřebnosti, zejména v těchto dnech při probíhající zimní údržbě města, jsme
opravu nechali provést autorizovaným servisem Lufra, s.r.o. za celkovou cenu 30 083,63 Kč
vč. DPH.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

30.083,63 s DPH
ano
§ 3639, pol. 5171

Usnesení č. R/85/19/2017
Rada města Černošice
souhlasí
s udělením výjimky z vnitřního předpisu č.5 "Zadávání veřejných zakázek" dle Bodu 4.1 při
opravě vozu multicar 3S0 4600 za celkovou cenu 30.083,63 Kč vč.DPH autorizovaným
servisem Lufra, s.r.o., Otovická 134/102, 193 00 Praha 9, IČ 26131854
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

8.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

8.1

Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání: občerstvení v hale Věry Čáslavské
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Předkládáme radě ke schválení Smlouva o nájmu prostor sloužících
podnikání: občerstvení v hale Věry Čáslavské. Provozovatel občerstvení byl vybrán ve
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výběrovém řízení již minulý rok. Jelikož prostory nebyli ze strany města doposud vybaveny
potřebnou technologií a nábytkem tak předkládáme tuto smlouvu ke schválení až teď. Bez
občerstvení se v dnešní době již žádná hale neobejde.
Usnesení č. R/85/20/2017
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
smlouvu č.51/2017 o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Černošice a firmou U
Zavinuté Emy s.r.o.
IČ 28240901 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze vložka C, oddíl
134691. Zastoupena: Venuší Golláňovou, jednatelkou se sídlem Sportovní 304, 252 03 Řitka
dle přílohy tohoto usnesení

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.2

Smlouva o dílo o vykonávání správy budovy: Hala Věry Čáslavské
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Po několikaměsíčním ostrém provozu haly se jako pro město
nejvýhodnější forma správy Haly Věry Čáslavské ukázalo tuto službu outsourcovat. Tuto
službu bude pro město vykonávat pan Mastný, který se již v měsíci lednu v této pozici
velice osvědčil. V lednu tuto funkci vykonával na dohodu, ale forma outsourcingu a
následná fakturace je pro město po všech stránkách výhodnější.

Usnesení č. R/85/21/2017
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
smlouvu č.55/2017 o dílo o vykonávání správy budovy: Hala Věry Čáslavské mezi městem
Černošice a panem Janem Mastným IČ. 74227629 se sídlem: Boženy Němcové 789, 252 28
Černošice dle přílohy tohoto usnesení.

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

9.

Z odborů - úsek projektového řízení a komunikace

9.1

Veřejnoprávní smlouva o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti
nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu
osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok
2017; evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-0177/SOC/2017
Předkladatel: Úsek projektového řízení a komunikace
Důvodová zpráva:
Dne 27. 1. 2017 byly městu Černošice zaslány podklady pro dotační řízení Odboru sociálních
věcí KÚ Středočeského kraje pro rok 2017. Tyto podklady byly zkontrolovány, popř. doplněny
a dle pokynů zaslány ve lhůtě krajskému úřadu. Uzavření smluv je podmíněno schválením
návrhů orgány obce. Proto jsou tyto předkládány Radě města ke schválení.
Jedná se o jednorázovou účelovou neinvestiční dotaci ve výši 510 200 Kč určenou pro
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zabezpečení poskytování pečovatelské služby.
Přílohou smlouvy je tabulka položkového čerpání.
K tomuto se vztahuje pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, které
reprezentuje druhá z předkládaných smluv.
Po schválení oběma stranami budou do textu doplněny údaje o schvalovacím procesu.
Posléze bude třeba dokument podepsat, čímž doposud statutární zástupce pověřoval pana
Miroslava Strejčka. Po vzájemné dohodě je žádoucí, aby pověření obdržela a dokument
podepsala Mgr. Ing. Monika Formáčková (za projektové řízení).

Usnesení č. R/85/22/2017
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
1.
návrh Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy
činnosti nebo souboru činností podle zákona č.108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a
podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení,
na rok 2017; evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-0177/SOC/2017, CES 56/2017,
mezi městem Černošice a Středočeským krajem, IČO 70891095, pro účely zajištění
pečovatelské služby, ve výši 510.200,- Kč, vč. přílohy (položkové čerpání)
2.
návrh Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo
S-16716/SOC/2016, CES 57/2017, mezi městem Černošice (jakožto poskytovatelem
sociálních služeb) a Středočeským krajem, IČO 70891095, stanovující druh a rozsah
poskytovaných soc. služeb (pečovatelská služba, identifikátor 5005680) a podmínky
vyrovnávací platby.

souhlasí
s podpisem všech dokumentů (smlouvy + přílohy) po oboustranném schválení návrhů a
doplnění jejich znění (formálních údajů vyznačených v textu, jako jsou čísla usnesení) osobou
zmocněnou statutárním zástupcem, a to Mgr. Ing. Monikou Formáčkovou
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

10.

Dodatečně zařazené body programu

10.1 Žádost v omezení parkování v Ulici Vrážská v sobotu a neděli
Předkladatel: Odbor vedení města
Dobrý den.
Navazuji na telefonický hovor s panem starostou a znovu uvádím téma našeho rozhovoru. Jedná se o
omezení parkování v Ulici Vrážská v sobotu i v neděli, což bylo změněno oproti původnímu stavu, kdy
bylo omezeno parkování ve dny po - pá. Toto omezení mělo logiku, neboť lidé v těchto místech
parkovali s tím, že dále do Prahy pokračovali vlakem a vraceli se zpět ze zaměstnání po 8 - 10 hodinách.
Nechat rozrůstat město dál a dál a pro tyto lidi neřešit situaci z parkováním?? To je myslím také věc
radních?! Ale jak vidno zákazy a omezení jdou dobře. Jedná se mi o úsek podél domu,
kde bydlím (vlastně celá Vámi omezená parkovací plocha). V sobotu a v neděli zde nikdo z dojíždějících
do zaměstnání neparkuje, je zde volno, a pokud ano tak pouze krátkodobě. Prodejna Albert má vlastní
dostatečné parkoviště a blízká lékárna místo k parkování nepotřebuje.
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Jsem už bohužel sama a ve věku. kdy potřebuji, aby příbuzní a přátelé, kteří přijíždějí pouze ve volné
dny, t.j. sobotu nebo neděli, měli kde v klidu zaparkovat, obstarat nákupy, pomoci (návštěva se
protáhne třeba na 5 hodin.). Teď tu pobíhají, přeparkovávají a kroutí hlavou nad tím nesmyslem.
Z uvedených důvodů žádám radu města a přehodnocení a vrácení omezení parkování na původní stav,
t.j. po-pá. Nebo případně žádám pro dny sobota a neděle a vyhrazení časově neomezeného parkování
pro dané SPZ vozidel, které nahlásím obratem. Děkuji za odpověď.
J. K.
=

Usnesení č. R/85/23/2017
Rada města Černošice
nesouhlasí
se změnou režimu parkování v Ulici Vrážská
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

11.

Různé

12.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek
starosta

PhDr. Lenka Kalousková, PhD.
radní
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