ZÁPIS
z 93. jednání Rady města Černošice ze dne 9. 5. 2017
Přítomni:
Hosté:

Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek (od bodu 2.8. + bod 2. 1.),
PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Milena Paříková, Ing. Tomáš Kratochvíl
Ing. Bohumila Budková, tajemnice MěÚ, Mgr. Slávka Kopačková, vedoucí úseku
právního
Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.

Omluveni:
Nepřítomni:
Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek, starosta, PhDr. Lenka Kalousková, PhD., radní
Zapsal:
Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

"Sportovní areál u ZŠ Černošice" - výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním
řízení pro výběr zhotovitele stavby, výkon funkce TDI a BOZP a výkon AD

2.2

Smlouva č. 256/2017 o zřízení věcného břemene pro stavbu "Přípojka elektrické energie
pro kamery městské policie na křižovatce ulic Dobřichovická a Slunečná“

2.3

Úprava projektové dokumentace MŠ Husova

2.4

Dodatek č. 5/200/2014 k pojistné smlouvě č. 0503503015 pro pojištění odpovědnosti
zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

2.5

Venkovní dlažba před Halou Věry Čáslavské u ZŠ Černošice, Mokropsy - cenová nabídka
na realizaci výměny povrchů

2.6

Kanalizační přípojka k vodojemu v Radotínské ulici - výběr zhotovitele

2.7

Posunutí, oprava a servisní práce vzduchotechnické jednotky umístěné na budově "C" ZŠ
Černošice - Mokropsy z důvodu zateplení budovy - cenová nabídka

2.8

Žádost o vyjádření města k vybudování vodovodní přípojky k rodinnému domu č.p. xxx v
Dlážděné ulici (žadatel J. L.)

2.9

Žádost o vyjádření města k provedení vrtů pro tepelné čerpadlo na pozemku parc.č. 4502/4
v Topolské ulici (žadatelé manželé M.)

2.10

Žádost o vyjádření města ke stavbě zahradního domku na pozemku parc.č. 2114/1 v
Kutnohorské ulici (žadatel V. H.)

2.11

Návrh vyjádření města k návrhu dělení pozemků parc.č. 2029/1, 2031 a 2036/3 v Hradecké
ulici (žadatel P. K.)

2.12

Žádost o vyjádření města k doplněnému návrhu novostavby rodinného domu na pozemcích
parc.č. 66 a 67 v Komenského ulici (žadatelky M. a L. S.)

2.13

Žádost o vyjádření města ke změně trasy kanalizační přípojky k pozemku parc.č. 4296 v
Radotínské ulici (žadatel A. M.)
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2.14

Žádost o souhlas města s dodatečným povolením stavby na pozemku města parc.č. 3918/1
v osadě Zátoka radosti

2.15

Žádost o pronájem veřejného prostranství pro umístění pouťových atrakcí ve Sportparku
Berounka (žadatel J. J.)

2.16

Doplněná žádost o vyjádření města ke změně užívání klubovny v areálu hotelu Slánka v
Karlštejnské ulici jako pizzerie (žadatel ROMBAS MOBILITY, s.r.o.)

2.17

Smlouva č. 249/2017 o zřízení věcného břemene - STL Plynovodní přípojka na pozemku
parc.č. 2174/1 ulice Kladenská k.ú. Černošice

2.18

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 404 ZUŠ v Černošicích - výběr dodavatele stavby,
výkon funkce TDI a koordinátora BOZP a výkon AD

2.19

Darovací smlouva č. 244/2017 na finanční částku na pořízení dopravního zrcadla do ulice
Slunečné, Černošice

3.

Z odborů - finanční odbor

3.1

Změna rozpisu rozpočtu č. 15

3.2

Základní škola Černošice, příspěvková organizace, IČ: 61385158 - schválení účetní
závěrky za rok 2016

3.3

Základní umělecká škola Černošice, příspěvková organizace, IČ: 75008165 - schválení
účetní závěrky za rok 2016

3.4

Mateřská škola Černošice, Topolská 518, příspěvková organizace - souhlas s použitím
fondu investic a rezervního fondu

3.5

Mateřská škola Černošice, Topolská 518, příspěvková organizace, IČ: 75008173 schválení účetní závěrky za rok 2016

3.6

Mateřská škola Černošice, Karlická 1170, okres Praha-západ, IĆ 75008190 - schválení
účetní závěrky za rok 2016

3.7

Mateřská škola Barevný ostrov, příspěvková organizace, IČ: 72550929 - schválení účetní
závěrky za rok 2016

3.8

Základní škola Černošice, příspěvková organizace, IČ: 61385158 - vyřazení nepotřebného
rozbitého majetku z evidence

4.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

4.1

Koncerty Černošické komorní filharmonie v roce 2017 - smlouva

4.2

Královský průvod 2017

5.

Z odborů - úsek právní

5.1

Pachtovní smlouva č. 210/2017 mezi městem Černošice a panem Mgr. M. S. o užívání části
Sportparku Berounka pro umístění stánku s občerstvením

6.

Městská policie

6.1

Nákup zimních bund pro strážníky MP - obnova výstroje

7.

Z odborů - odbor technických služeb

7.1

Prořez topolů a likvidace větví skatepark

8.

Z odborů - odbor vedení města

8.1

Smlouva o smlouvě budoucí kupní a Smlouva o výpůjčce na hasičskou cisternu CAS 32
T815

8.2

Výběr dodavatele ochranných pomůcek, proudnic, rozdělovače a hadic

8.3

Závod horských kol ČEZ Bike Prague 20. 5. 2017 - souhlas s vedením trasy přes Černošice
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9.

Dodatečně zařazené body programu

9.1

Nástavba a přístavba ZŠ Černošice za účelem zřízení kmenových učeben, učebny dílen a
sborovny - změna rozsahu projektové dokumentace

9.2

Úprava kruhového výřezu pro strom ve venkovním schodišti před vstupem do centrálních
šaten ZŠ Černošice a zámečnická konstrukce pro zakrytí světlíku

9.3

Žádost o vyjádření města k novému kabelovému vedení k pozemkům parc.č. 2409 a 2410/1
u Vrážské ulice

9.4

Žádost o udělení výjimky k vjezdu vozidel těžších než 6 t do Střední ulice

9.5

ZUŠ OPEN 30. 5. 2017 - žádost o součinnost

10.

Různé

11.

Závěr

Zahájení:
Pan starosta úvodem všechny členy rady města přivítal a seznámil je s návrhem programu dnešní
schůze. Návrh byl přijat hlasy všech přítomných. Zápis předchozí rady ověřil pan Tomáš Kratochvíl.
K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

"Sportovní areál u ZŠ Černošice" - výzva k podání nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení pro výběr zhotovitele stavby, výkon funkce TDI a BOZP a výkon AD
Předkladatel: Magdalena Mutlová, Odbor investic a správy majetku, Renata Duchoslavová,
Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V rámci plánu investičních akcí pro rok 2017 OISM předkládá radě města ke schválení
zadávací dokumentaci pro zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby vedené pod
názvem „Sportovní areál u ZŠ Černošice“. Předmětné stavební práce budou zahájeny po
vydání spojeného územního rozhodnutí a stavebního povolení (předpoklad 7/2017) a
ukončení stavby se předpokládá v 8/2018.
Do konce roku 2017 se předpokládá realizace prací na stavbě atletického oválu a sportovišť
v rozsahu cca 10 mil. Kč.
Vzhledem k rozsahu stavebních prací (předpokládané rozpočtové náklady na celou stavbu
činí 26.000.000,- Kč bez DPH) se bude jednat o zakázku zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení. Přesný rozsah prací (položkový rozpočet stavby) bude k dispozici 12. 5.
2017. Následně bude výběrové řízení vypsáno.
Na základě předchozích zkušeností navrhuje OISM pro výkon funkce TDI a BOZP oslovit
napřímo 3 dodavatele- Ateliér 15, společnost Vejvoda a Ing. Melichara.
Pro výkon funkce AD navrhuje OISM oslovit napřímo společnost Sportovní projekty s. r.o.
zastoupenou Ing. arch. Viktorem Drobným, který zpracoval projektovou dokumentaci na výše
uvedenou stavbu.
Zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo na dodavatele stavby byly tvořeny ve
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spolupráci s právním oddělením. Pro návrhy příkazních smluv pro funkce TDI a BOZP a pro
funkci AD byly použity schválené vzory.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

Budou známy po skončení VŘ
ano
§ 3113, pol. 6121, ORG 959

Usnesení č. R/93/1/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s realizací veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na výběr
zhotovitele stavby s názvem "Sportovní areál u ZŠ Černošice"
2.
s výzvou k podání nabídky na výkon funkce TDI a BOZP k výše uvedené stavbě
3.
s výzvou k podání nabídky na výkon AD k výše uvedené stavbě
4.
s termínem konání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dne 12. 6. 2017
od 10:15 hodin

II.

schvaluje
1.
výzvu, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo (CES č. 235/2017) k veřejné
zakázce "Sportovní areál u ZŠ Černošice" dle přílohy č. 1 až 3 k tomuto usnesení
2.
výzvu k podání nabídky a návrh příkazní smlouvy (CES č. 236/2017) na výkon funkce
TDI a BOZP k výše uvedené stavbě dle přílohy č. 4 a 5 k tomuto usnesení
3.
postup dle části III. odst. 4 vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek a
přímé oslovení 3 dodavatelů služeb na výkon funkce TDI a BOZP k výše uvedené
stavbě
4.
výzvu k podání nabídky a návrh příkazní smlouvy (CES č. 237/2017) na výkon AD k
výše uvedené stavbě dle přílohy č. 6 a 7 k tomuto usnesení
5.
postup dle části III. odst. 4 vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek a
přímé oslovení společnosti Sportovní projekty s.r.o., IČ: 27060659, Sokolovská 87/95,
186 00 Praha 8, zastoupené ing. arch. Viktorem Drobným, který zpracoval projektovou
dokumentaci s názvem "Sportovní areál u ZŠ Černošice" a dle které se realizuje toto
výběrové řízení, k předložení nabídky na výkon funkce AD

III. pověřuje
Ing. Petra Wolfa, Jiřího Jiránka, ing. arch. Tomáše Havránka, Renatu Duchoslavovou a Mgr.
Lenku Bouchalovou Drábkovou jako členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat zadávací řízení dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 15.5.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.2

Smlouva č. 256/2017 o zřízení věcného břemene pro stavbu "Přípojka elektrické energie
pro kamery městské policie na křižovatce ulic Dobřichovická a Slunečná“
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Při zahájení stavebních prací pro vybudování elektrické přípojky pro přemisťovanou kameru
městské policie v Dobřichovické ulici, jejíž realizace byla již v minulosti schválena, bylo
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zjištěno, že hranice pozemků nekorespondují se stávajícím oplocením pozemku s bytovým
domem č. p. xxx ve Slunečné ulici. Nechali jsme proto vytyčit celou hranici pozemku s
bytovým domem.
Po vytyčení se ukázalo, že kabelové vedení pro kameru nelze položit na pozemek č. 6169/3
ve vlastnictví města, neboť ten začíná až ve vozovce oproti předpokladům uvedeným v
projektové dokumentaci, že se jedná o pozemek začínající za oplocením bytové domu.
Pozemek s autobusovou zastávkou vč. chodníku a zahradnicky upravované části mezi
chodníkem a plotem bytového domu patří vlastníkům bytových jednotek domu č. p. xxx.
Kontaktovali jsme proto předsedu SVJ, s kterým jsme společně se stavební firmou celou věc
projednali. Předseda SVJ uvedenou záležitost projednal s vlastníky domu a vyslovil souhlas s
vedením kabelového vedení v původně plánovaných místech podél plotu, které však leží na
pozemku ve vlastnictví jednotlivých majitelů bytů v bytovém domě. Souhlasil s uzavřením
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatné služebnosti pro kabelové vedení, kterou na
svém 65. jednání schválila Rada města pod číslem usnesení R/65/16/2017.
Po dokončení stavby a jejím zaměření odsouhlasilo na svém květnovém shromáždění
Společenství vlastníků jednotek pro dům Slunečná č.p. xxx uzavření smlouvy o bezúplatném
věcném břemeni, kterou předkládáme ke schválení.
Pro smlouvu byl použit vzor z databáze, který byl ještě upraven právním oddělením.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=165

Usnesení č. R/93/2/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
bezúplatné uzavření smlouvy č. 256/2017 o zřízení věcného břemene mezi městem
Černošice a Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Slunečná č.p. xxx, IČO: 29029406, se
sídlem Černošice, Slunečná xxx, PSČ 252 28 pro uložení kabelového vedení "Přípojka
elektrické energie pro kamery městské policie na křižovatce ulic Dobřichovická a Slunečná"
do pozemků parc.č. 1682/67 a parc.č. 6167 v obci a k.ú. Černošice dle přílohy tohoto
usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 19.5.2017

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.3

Úprava projektové dokumentace MŠ Husova
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V souvislosti se zahájeným stavebním řízením na akci „MŠ Černošice – Husova ulice“ bylo
nutno řešit za účasti projektanta připomínky stavebního úřadu vzešlé od připomínek
jednotlivých účastníků řízení ke zpracované projektové dokumentaci.
Projektantem bylo zpracováno několik variant dopravního řešení, tyto varianty byly postupně
projednávány na stavebním úřadě, s panem starostou i s účastníkem řízení paní K.
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Po odsouhlasení konečné varianty dopravního řešení v návaznosti na řešení areálu mateřské
školy bylo nutno tyto změny předat stavebnímu úřadu a zapracovat do dokumentace pro
vydání stavebního povolení a dále zapracovat tyto změny do již odevzdané dokumentace pro
provedení stavby (podle které bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby).
Jedná se o tyto projektové změny a úpravy:
- zpracování nového oddílu dopravního řešení v úrovni dokumentace pro stavební
povolení a dokumentace pro provedení stavby
- zapracování těchto změn do koordinační situace stavby a situace řešení zeleně
v úrovni dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby
- nové vícetisky (ve čtyřech vyhotoveních) dokumentace pro stavební povolení a
dokumentace pro provedení stavby
- aktualizace celkového položkového rozpočtu se zapracování všech změn
- sestavení aktuální verze dokumentace v digitální podobě (zadávací dokumentace pro
výběrové řízení na zhotovitele stavby)
Dle přiložené cenové nabídky zpracovatele projektové dokumentace (ing. Hrdoušek, rala
s.r.o.) činí cena za tyto úkony celkem:
1) zpracování a projednání variant dopravního řešení …………………...6 400,- Kč
2) zpracování nového oddílu dopravního řešení v úrovni DSP a DPS….15 000,- Kč
3) vypracování koordinační situace stavby a situace řešení zeleně v úrovni DSP
a DPS ………………………………………………………………… 8 000,- Kč
4) vícetisky (čtyři paré) dokumentace v úrovni DSP a DPS…………… 10 000,- Kč
5) aktualizace položkového rozpočtu ……………………………………. 7 000,- Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem ………………………………………………………...46 400,- Kč bez DPH
OISM navrhuje na tyto práce spojené s úpravou projektové dokumentace „MŠ Černošice –
Husova ulice“ vystavit objednávku.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

46 400,- Kč bez DPH, 56 144,- Kč s DPH
ano
§ 3111, pol. 6121, ORG 983

Usnesení č. R/93/3/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti rala s.r.o., IČ: 27218015 se sídlem Nádražní 1272/15, 150 00
Praha 5, zastoupenou ing. Liborem Hrdouškem v celkové výši 46 400,- Kč bez DPH

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit objednání prací dle bodu I
Termín: 15.5.2017

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.4

Dodatek č. 5/200/2014 k pojistné smlouvě č. 0503503015 pro pojištění odpovědnosti
zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
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Důvodová zpráva:
Vzhledem k blížícímu se výročí pojistné smlouvy č. 053503015 pro pojištění odpovědnosti za
škodu zaměstnance vůči zaměstnavateli, OISM předkládá ke schválení dodatek č. 5 pro
obnovu pojistné smlouvy na období od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2018.
Nedílnou přílohou smlouvy je nově aktualizovaný seznam stávajících zaměstnanců
technických služeb a městské policie. Z odboru technických služeb je to stejně jako
v loňském roce 15 zaměstnanců a z městské policie 16 strážníků oproti loňským 8. Důvodem
zařazení všech strážníků byla žádost nového ředitele městské policie a zejména skutečnost
vycházející z jejich stejné pracovní náplně. Dříve byli připojištěni pouze ti strážníci, kteří řídili
služební vůz Škodu Octavii s radarem. Nyní má policie i novější vozy, které využívají všichni
strážníci stejně. A oproti loňskému roku byly ještě do smlouvy přidány dvě pracovnice na
DPP, které pro město odečítají vodoměry.
Roční pojistné z předcházejícího dodatku činilo 24786,- Kč. Za dodatek č. 5 je pojistná roční
částka 45.840,- a díky dosaženým bonusům-slevám je konečná částka ještě ponížena o 15%
slevu a výsledné roční pojistné činní 38.964,- Kč.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

38.964,- s DPH
ano
§ 6320, pol. 5163

Usnesení č. R/93/4/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
dodatek č. 5 k pojistné smlouvě pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu
způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.,IČ:
46973451, sídlem: Praha 2, Římská 45, PSČ: 120 00, který upravuje počet zaměstnanců na
pojistné období od 1.6.2017 do 31.5.2018 za částku 38.964,- Kč/rok dle přílohy k usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 31.5.2017

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

Venkovní dlažba před Halou Věry Čáslavské u ZŠ Černošice, Mokropsy - cenová nabídka
na realizaci výměny povrchů

ODLOŽEN
2.6

Kanalizační přípojka k vodojemu v Radotínské ulici - výběr zhotovitele
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V souvislosti se zprovozněním úpravny vody ve vodojemu v Radotínské ulici, která byla provedena
v loňském roce je zapotřebí vybudovat kanalizační přípojku pro odkanalizování odpadních vod
vzniklých z čištění pitné vody. Při rekonstrukci vodojemu byla na pozemku vybudována usazovací
nádrž, do které jsou svedeny odpadní vody čištění. Z této nádrže je zapotřebí provést kanalizační
přípojku do splaškové kanalizace. Nejbližší kanalizace vede kolem betonárny na druhé straně
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Radotínské ulice. Kanalizace je proto navržena tlaková a musí být provedena protlakem pod silnicí
II/115. Celková délka kanalizační přípojky je 106 m. V trase jsou navrženy dva řízené protlaky.
Jeden pod tělesem silnice a druhý pod vjezdem do betonárny a ke sportparku Berounka. Na
uvedenou stavbu byla zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Pro
zhotovení stavby jsme oslovili firmy z okolí, které se zabývají zemními pracemi a jejichž cenové
podmínky jsou dlouhodobě pro město příznivé. Nejvýhodnější nabídku předložil Rudolf Kříž.
Navrhujeme proto souhlasit s jeho výběrem.
Poř.č.

Firma

Částka
DPH

1.

Rudolf Kříž, Na Marsu 387, Černošice

180 332,70

2.

Kabrna spol. s. r. o., Líšnice 117, Mníšek pod Brdy

223 830,-

3.

Proforum, Hlavní 4, Štěchovice

236 965,37

bez

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

180 332,70,- Kč bez DPH, 218 203,- s DPH (bude uplatněn
odpočet DPH)
ano
§ 2321, pol. 6121

U smlouvy byl použit vzor z databáze smluv SoD_malá.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=164

Usnesení č. R/93/5/2017
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace k potřebné realizaci kanalizační přípojky pro Čerpací stanici vodovodu v ul.
Radotínská, Černošice

II.

souhlasí
s výběrem nejvýhodnější cenové nabídky Rudolfa Kříže, IČ.12377252, se sídlem Na Marsu
387, Černošice pro realizaci kanalizační přípojky pro Čerpací stanici vodovodu v ul.
Radotínská, Černošice za cenu 180 332,70 Kč bez DPH

III. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo č. CES 255/2017 mezi městem Černošice a Rudolfem Křížem,
IČ.12377252, se sídlem Na Marsu 387, Černošice na provedení prací dle bodu II. tohoto
usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu III
Termín: 22.5.2017
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.7

Posunutí, oprava a servisní práce vzduchotechnické jednotky umístěné na budově "C"
ZŠ Černošice - Mokropsy z důvodu zateplení budovy - cenová nabídka
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V souvislosti s blížícím se zahájením prací na zateplení budovy „C“ ZŠ Černošice – Mokropsy je
nezbytné zajistit přesun vzduchotechnické jednotky sloužící pro odvětrání školní kuchyně. Tato
zakázka nebyla z důvodu výhodnějších cenových podmínek součástí výběrového řízení zateplení
budovy „C“. Dodavatel by musel tyto práce zajišťovat v subdodávce, a proto jsme se zavázali
v zadávací dokumentaci na zateplená budovy „C“, že přesunutí VZT jednotky zajistíme jako
zadavatel.
Prohlídkou VZT jednotky a potrubních rozvodů bylo zjištěno, že již neodpovídá současné
legislativě, její provoz není ekonomický a bude potřeba při její demontáži a zpětné montáži provést
i její úpravy. Na VZT jednotce chybí izolace potrubí na přívodu a odtahu vzduchu od jednotky
směrem do budovy, což má za následek tepelné ztráty v potrubí a tudíž nárůst energie pro ohřev
vzduchu. Po přesunu zařízení se musí provést úprava potrubí pro kondenzaci vody ve stoupačce a
pro menší tlakové ztráty v potrubí, které je momentálně dosti neodborně navržené a kondenzující
voda ve stoupačce teče zřejmě i do tlumičů hluku, které po té ztrácí svůj důvod. Ve VZT zařízení
také chybí řídící servopohony na klapkách, které mají zařízení v nečinnosti uzavřít, momentálně
jsou klapky stále otevřené a v zimě promrzá vzduch do vnitřního potrubí. Dále byla při prohlídce
zařízení zjištěna porucha na frekvenčním měniči pro přívod vzduchu, toto lze vyřešit až po
návštěvě technika od měření a regulace, tato závada může mít několik příčin (špatné zaregulování
vzduchového výkonu, špatně navržený frekvenční měnič, porucha v řídící regulaci, porucha
měniče). Rovněž bylo zjištěno, že nefunguje ventilátor na přívodu vzduchu. Celkově lze zařízení
charakterizovat tak, že nepracuje, jak bylo navrženo, tudíž nemůže splňovat správnou funkci a ani
by nemělo v tomto režimu pracovat z bezpečnostních důvodů. Pokud pracuje pouze odtah
vzduchu, jsou místnosti neustále v podtlaku a to je z bezpečnostních důvodů nepřípustné pro
plynové spotřebiče.
Z výše uvedených důvodů je nezbytné při přesunu jednotky zajistit i její opravy tak, aby fungovala
ve standardním, nikoliv nouzovém režimu a tak, aby byl její provoz více ekonomický než tomu bylo
dosud. Společně s tím je potřeba provést servisní práce, jako je kompletní vyčištění všech filtrů a
komor, lapačů tuku, kondenzačních jednotek, provést doplnění chladící kapaliny, doplnit
servopohony a klapky.
Na předmětné práce jsme zajistili cenové nabídky firem zabývajících se pracemi v oboru
vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, a to:
poř. č.
1.
2.
3.

firma
ANDĚL vzduchotechnika klimatizace, s. r. o., IČ.:
01473832, Všeradice 53, 267 26 Všeradice
D I E T R I C H
K L I M A T E C H N I K, s.r.o.,
Nádražní 674, 251 64 Mnichovice u Prahy
KSK s.r.o., K Libuši 819/44, 148 00 Praha 4

Cena s DPH
215 550,+ 46 174,- (servisní práce)
240 669,(částka
bez
servis. prací)
231 473,(částka
bez
servis. prací)

Navrhujeme vybrat nejvýhodnější nabídku, společnosti ANDĚL vzduchotechnika klimatizace, s. r.
o., IČ.: 01473832 se sídlem Všeradice 53, 267 26 Všeradice na posunutí vzduchotechnické
jednotky vč. jejích úprav z důvodu zateplení objektu "C"” ZŠ Černošice - Mokropsy za cenu 178
140,- Kč bez DPH (215 550,- Kč s DPH) a servisní práce za 38 160 Kč bez DPH, což je 46 174,Kč s DPH.
Smlouva o dílo je použita vzorová, z databáze smluv. Změny jsou zvýrazněny v revizích.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
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Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

216 300,- Kč bez DPH, 261 724,- s DPH
ANO, je použita úspora z dříve soutěžených akcí týkajících se
školy (zateplení fasády)
§ 3113, pol. 5171, ORG

Usnesení č. R/93/6/2017
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o nutnosti přesunu a servisních úprav VZT zařízení pro školní kuchyň z důvodu
zahájení akce zateplení budovy "„C"” ZŠ Černošice - Mokropsy

II.

souhlasí
1.
s výběrem nejvýhodnější cenové nabídky společnosti ANDĚL vzduchotechnika
klimatizace, s. r. o., IČ.: 01473832 se sídlem Všeradice 53, 267 26 Všeradice na
posunutí vzduchotechnické jednotky vč. jejích úprav z důvodu zateplení objektu "C"”
ZŠ Černošice - Mokropsy za cenu 178 140,- Kč bez DPH (215 550,- Kč s DPH)
2.
s provedením servisních prací a opravou stávající vzduchotechnické jednotky sloužící
pro odvětrání školní kuchyně firmou ANDĚL, vzduchotechnika klimatizace, s. r. o., IČ.:
01473832 se sídlem Všeradice 53, 267 26 Všeradice za cenu 38 160,- Kč bez DPH (46
174,- Kč s DPH)

III. schvaluje
smlouvu o dílo CES č.245/2017 mezi městem Černošice a společností ANDĚL
vzduchotechnika klimatizace, s. r. o., IČ.: 01473832 se sídlem Všeradice 53, 267 26
Všeradice na provedení prací uvedených v bodě II. tohoto usnesení dle přílohy č. 1
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit realizaci usnesení pod bodem III
Termín: 15.5.2017
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.8

Žádost o vyjádření města k vybudování vodovodní přípojky k rodinnému domu č.p. xxx v
Dlážděné ulici (žadatel J. L.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Pro rodinný dům, jehož zahrada je situována mezi ulicemi K Lesíku a
Dlážděná, chce majitel vybudovat vodovodní přípojku – dům je dosud zásobován ze studny.
Délka nutného výkopu v komunikace bude 5 m.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=158
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s realizací přípojky za obvyklých podmínek.

Usnesení č. R/93/7/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním vodovodní přípojky k domu č.p. xxx v Dlážděné ulici podle předložené situace
zpracované Ing. Alešem Voženílkem v dubnu 2017 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
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II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 19.5.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.9

Žádost o vyjádření města k provedení vrtů pro tepelné čerpadlo na pozemku parc.č.
4502/4 v Topolské ulici (žadatelé manželé M.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Pro vytápění rodinného domu v Topolské ulici plánují jeho majitelé nechat
vybudovat dva geotermické vrty o předpokládané hloubce 120 m. Pozemek leží v oblasti BR1/Z a ve vymezené aktivní zóně Berounky.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=162
Vyjádření komise: Stavební komise nesouhlasí, pozemek žadatele leží v aktivní zóně řeky.

Usnesení č. R/93/8/2017
Rada města Černošice
I.

nesouhlasí
s provedením dvou vrtů pro tepelné čerpadlo země-voda na pozemku parc.č. 4502/4 v
Topolské ulici podle návrhu předloženého dne 25. 4. 2017, protože pozemek leží v aktivní
zóně řeky, kde nelze dle vodního zákona umísťovat žádné stavby

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 19.5.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.10 Žádost o vyjádření města ke stavbě zahradního domku na pozemku parc.č. 2114/1 v
Kutnohorské ulici (žadatel V. H.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Projektová dokumentace řeší novostavbu zahradního domku, který by
chtěli majitelé postavit na místě starší kůlny. Nový domek by měl mít větší půdorys o ploše
65,3 m², jeho výška bude 3,42 m. Domek bude sloužit jako sklad zahradního nářadí a dílna.
Vzhledem k tomu, že na pozemku je vyšší procento zpevněných ploch, navrhujeme, aby
plocha zastavěná zahradním domkem nebyla větší než plocha stávající kůlny.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=157
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí se stavbou za podmínky dodržení velikosti
původního zahradního domku.
Usnesení č. R/93/9/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se stavbou zahradního domku na pozemku parc.č. 2114/1 v Kutnohorské ulici pod
podmínkou, že bude mít stejně velkou půdorysnou plochu jako stávající kůlna
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II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 19.5.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.11 Žádost o vyjádření města k návrhu dělení pozemků parc.č. 2029/1, 2031 a 2036/3 v
Hradecké ulici (žadatel P. K.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Majitel pozemků v Hradecké ulici navrhuje jejich nové dělení tak, aby
vznikly dva přibližně stejně veliké a aby pozemek ve vnitrobloku „získal“ přístup
z komunikace. Výměra obou nově vzniklých pozemků bude větší než 1.000 m², což vyhovuje
územnímu plánu.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=156
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s předloženým návrhem dělení.
Usnesení č. R/93/10/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s dělením pozemků parc.č. 2029/1, 2031 a 2036/3 v Hradecké ulici podle předloženého
návrhu žadatele ze dne 24. 4. 2017

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 19.5.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.12 Žádost o vyjádření města k doplněnému návrhu novostavby rodinného domu na
pozemcích parc.č. 66 a 67 v Komenského ulici (žadatelky M. a L. S.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na místě stávajícího domku určeného k demolici v Komenského ulici je
navrhována nová stavba rodinného domu o dvou bytových jednotkách. Má mít suterén, dvě
nadzemní podlaží a podkroví (taková podlažnost je v této funkční ploše možná). Před domem
jsou tři parkovací místa. Přípojky inženýrských sítí jsou dovedeny na pozemek, nově bude
realizována přípojka el. energie. Zastavěnost pozemku splňuje limity územního plánu (20%
RD, 60% zeleň). S ohledem na to, že pozemek se nachází ve funkční ploše BR-1/V – vilová
zástavba, požadovali jsme po žadatelce doplnění podkladů k návrhu, aby bylo možné
posoudit jeho soulad s územním plánem (rada města žádost projednávala 13. 3. 2017
(R/89/3/2017) a 10. 4. 2017 (R/91/8/2017). Ve svém posledním podání, které přikládáme,
žadatelka deklaruje, že dům bude postaven z tradičních materiálů (cihly, střešní tašky), což je
jeden z požadavků ÚP, „zelenou“ střechu není možné akceptovat.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=161
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s návrhem novostavby RD.
Usnesení č. R/93/11/2017
Rada města Černošice
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I.

souhlasí
1.
se stavbou rodinného domu na pozemcích parc.č. 66 a 67 v Komenského ulici podle
předložené dokumentace zpracované Ing. Monikou Svobodovou, IČ 18685994, Na
Neklance 30, 150 00 Praha 5, v lednu 2017 a doplněné 3.4.2017 a 26.4.2017
2.
s dopravním napojením pozemku parc.č. 67 na komunikaci v Komenského ulici
3.
s uzavřením plánovací smlouvy (CES 248/2017) o poskytnutí příspěvku 40.000,- Kč na
veřejnou technickou infrastrukturu, neboť stavbou vznikne jedna nová bytová jednotka

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 19.5.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.13 Žádost o vyjádření města ke změně trasy kanalizační přípojky k pozemku parc.č. 4296 v
Radotínské ulici (žadatel A.M.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na pozemku parc.č. 4296 se plánuje výstavba rodinného domu
s kancelářemi (projednávala rada na svém jednání dne 26. 9. 2016), k němu bude nutné
přivést vodu a kanalizaci. Stavebník před realizací těchto přípojek na základě upřesněných
skutečností o vedení jednotlivých sítí předkládá situaci, na které je zakreslena trasa
kanalizační přípojky upravená oproti původnímu návrhu. Vedení této přípojky je koordinováno
s kanalizací pro plánovanou myčku automobilů a měla by být provedena v takové dimenzi,
aby po případné rekolaudaci na řad umožnila napojení dalších nemovitostí.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=159
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí za podmínky, že bude vybudována v dimenzi
IPE63
Usnesení č. R/93/12/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se změnou trasy kanalizační přípojky k pozemku parc.č. 4296 v Radotínské ulici podle situace
doručené dne 2.5.2017 pod podmínkou, že bude vybudována v dimenzi IPE63

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 19.5.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.14 Žádost o souhlas města s dodatečným povolením stavby na pozemku města parc.č.
3918/1 v osadě Zátoka radosti
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Stavební úřad vede od minulého roku řízení o odstranění provizorních
nosných konstrukcí u chaty pana K. B. v osadě Zátoka radosti, které jsou situovány na
pozemku města parc.č. 3918/1 nad cestou pro pěší. Advokát zastupující vlastníka žádá
město o dodatečné povolení této stavby. Navrhujeme s dodatečným povolením stavby
nesouhlasit.
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https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=163
Usnesení č. R/93/13/2017
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
žádost pana JUDr. Jana Malého z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři,
s.r.o., IČO: 24784681, Malé náměstí 124, 500 03 Hradec Králové, o udělení souhlasu s
dodatečným povolením stavby na pozemku parc.č. 3918/1 z 27.4.2017

II.

nesouhlasí
s dodatečným povolením k umístění konstrukcí u chaty pana K. B. č.e. xxx na pozemku města
parc.č. 3918/1 v osadě Zátoka radosti

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 19.5.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.15 Žádost o pronájem veřejného prostranství pro umístění pouťových atrakcí ve Sportparku
Berounka (žadatel Jan Janeček)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Pan Jan Janeček požádal o pronájem veřejného prostranství ve Sportparku Berounka za
účelem umístění pouťových atrakcí ve dnech od 11.8.2017 do 18.8.2017 v době Mariánské
poutě. Po zkušenostech z minulých let, kdy kolotoče zůstaly na místě déle, než byl avizovaný
termín, jsme nyní telefonicky vyzvali pana Janečka k potvrzení termínu. Pan Janeček
upřesnil, že pronájem bude do 21.8.2017.
Navrhujeme, aby žadatel uhradil poplatek za užívání veřejného prostranství podle vyhlášky
města – týdenní sazba činí 3.600,- Kč, za 11 dní to bude tedy 7.200,- Kč. S žadatelem bude
dále uzavřena smlouva o výpůjčce pozemků ve vlastnictví města, ve které jsou stanoveny
podmínky pro jejich užívání. Bude sepsán předávací protokol, ve kterém bude zaznamenán
stav prostranství ke dni převzetí a stav vodoměru. Odbor technických služeb přistaví na místo
na náklady žadatele kontejner na směsný komunální odpad. Za účelem zajištění čistoty a
pořádku na prostranství se žadatel zaváže zaplatit městu vratnou zálohu ve výši 10.000 Kč.
Usnesení č. R/93/14/2017
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
žádost pana Jana Janečka, IČ 16482867, Karafiátová 16, 106 00 Praha 10, o pronájem
veřejného prostranství ve Sportparku Berounka pro umístění pouťových atrakcí ve dnech
11.8.2017 až 21.8.2017 při příležitosti Mariánské pouti

II.

souhlasí
s poskytnutím veřejného prostranství dle bodu 1 za poplatek 7.200,- Kč

III. schvaluje
znění smlouvy o výpůjčce (CES 123/2017) mezi městem Černošice a panem Janem
Janečkem, IČ 16482867, Karafiátová 16, 106 00 Praha 10dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
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1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 19.5.2017
2. zajistit uzavření smlouvy dle bodu III. tohoto usnesení
Termín: 10.8.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.16 Doplněná žádost o vyjádření města ke změně užívání klubovny v areálu hotelu Slánka v
Karlštejnské ulici jako pizzerie (žadatel ROMBAS MOBILITY, s.r.o.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Rada města na svém jednání dne 10.4.2017 (R/91/14/2017) projednala
žádost společnosti ROMBAS MOBILITY, s.r.o., o vyjádření ke změně užívání nebytového
prostoru v přízemí hotelu Slánka na fast pizzerii a požadovala doložit výpočet nutného
množství parkovacích míst a jejich zákres. Projektant tyto podklady předkládá (příloha č. 3).
Parkovacích míst je navrženo sedm, a to za spodním vjezdem na pozemek parc.č. 470/1
z Vrážské ulice.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=160
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí se změnou využití prostor.
Usnesení č. R/93/15/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se změnou užívání nebytového prostoru v areálu hotelu Slánka, který byl zkolaudován jako
klubovna, na provozovnu pizzerie podle předložené dokumentace zpracované Ing.
Bohuslavem Vykoukem, Na Stráži 193, 273 02 Tuchlovice, v březnu 2017 a doplněné
2.5.2017

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 19.5.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.17 Smlouva č. 249/2017 o zřízení věcného břemene - STL Plynovodní přípojka na pozemku
parc.č. 2174/1 ulice Kladenská k.ú. Černošice
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
OISM předkládá návrh smlouvy č. 249/2017 o zřízení věcného břemene mezi společností GasNet,
s.r.o. (oprávněný) a městem Černošice (povinný) a investorem panem T. P. Ing. a paní T. B.
JUDr., oba bytem xxx, xxx. Uložení plynárenského zařízení „STL plynovodní přípojka č.EVIS
55298“ zasahuje 12,33 m do pozemku parc.č. 2174/1 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města
Černošice v ulici Kladenské. Finanční náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena na cenu
ve výši 1.492,- Kč včetně DPH.
Smlouva je doplněný vzor společnosti GasNet s.r.o.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=166
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Usnesení č. R/93/16/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
smlouvu č. 249/2017 o zřízení věcného břemene mezi městem Černošice, společností
GasNet s.r.o., IČ: 27295567, sídlem: Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, PSČ: 400 01
a Investorem pro uložení plynárenského zařízení "STL Plynovodní přípojka EVIS č.55298 "
do pozemku parc.č. 2174/1 v obci a k.ú. Černošice, ve vlastnictví města Černošice, v
ul.Kladenské za jednorázovou finanční úhradu ve výši 1.492,--Kč včetně DPH dle přílohy k
tomuto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem č.I
Termín: 16.2.2015

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.18 Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 404 ZUŠ v Černošicích - výběr dodavatele
stavby, výkon funkce TDI a koordinátora BOZP a výkon AD
Předkladatel: Pavla Hoppová, Odbor investic a správy majetku,Bc. Petra Hlavičková, M.B.A.,
Odbor investic a správy majetku,Magdalena Mutlová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Na základě usnesení rady města č. R/91/3/2017 ze dne 10. 4. 2017 bylo vyhlášeno výběrové
řízení na dodavatele stavby Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 404 ZUŠ v Černošicích.
Vzhledem k předpokládanému rozsahu prací se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu.
Do konečného termínu pro podání nabídek byly dne 2. 5. 2017 doručeny celkem 2 nabídky.
Dne 2. 5. 2017 se uskutečnilo otevírání a hodnocení nabídek.
Pořadové
číslo
nabídky

Identifikace dodavatele

1.

Chládek & Tintěra, a.s., IČ: 62743881, Nerudova
3.973.436,- Kč
1022/16, 412 01 Litoměřice

2.

Tost.cz, s.r.o., IČ: 25956019, Habrek 8, 584 01
4.770.000,- Kč
Ledeč nad Sázavou

Nabídková cena bez DPH

Nejvýhodnější nabídku předložila společnost Chládek & Tintěra, a.s., IČ: 62743881, Nerudova
1022/16, 412 01 Litoměřice za cenu 3.973.436,- Kč bez DPH. Nabídka dodavatele společnosti
Chládek & Tintěra, a.s. zároveň splnila zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Komise tak doporučuje přijmout nabídku
společnosti Chládek & Tintěra, a.s.
Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek je přílohou č.1 důvodové zprávy.
Dle navrženého časového harmonogramu bude stavba probíhat v období od 1. 6. 2017 do
31. 12. 2017.
Výše uvedeným rozhodnutím rady města byla současně realizována výzva k podání nabídek
na výkon funkce TDI a BOZP. Termínem pro podání nabídek byl rovněž 2. 5. 2017 a do tohoto
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data byly doručeny celkem 2 nabídky.
Pořadové
číslo
nabídky

Identifikace dodavatele

1.

CEDE Studio, s.r.o., IČ: 26764822, Senovážná
30.000,- Kč/měsíc
996/6, 110 00 Praha 1

2.

VEJVODA, spol. s r.o., IČ: 61504815, Hauptova
31.100,- Kč/měsíc
594, 156 00 Praha - Zbraslav

Nabídková cena bez DPH

Nejvýhodnější nabídku předložila společnost CEDE Studio, s.r.o., IČ: 26764822, Senovážná
996/6, 110 00 Praha 1 za cenu 30.000,- Kč bez DPH za měsíc. Nabídka dodavatele
společnosti CEDE Studio, s.r.o. zároveň splnila zákonné požadavky a požadavky zadavatele
uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, proto Komise doporučuje přijmout
nabídku této společnosti.
Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek tvoří přílohu č. 2 důvodové zprávy.
S realizací uvedené stavby souvisí i provádění autorského dozoru. V souvislosti s tímto byla
napřímo oslovena Ing. arch. Ivana Němcová, která zpracovala projektovou dokumentaci na
tuto stavbu. Nabídková cena na provádění autorského dozoru činí 500,- Kč bez DPH/hod. při
předpokládaném rozsahu 70 hod prací za 7 měsíců. Celková cena tedy činí 35.000,- Kč bez
DPH.
Cenová nabídka na provádění autorského dozoru je přílohou č. 3 důvodové zprávy.
Všechny předmětné smlouvy související s výše uvedeným již byly konzultovány s právním
oddělením v rámci příprav zadávací dokumentace.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

4.218.436,- Kč bez DPH, 5.104.307,56 s DPH
§ 3231, pol. 6121, ORG 1009

Usnesení č. R/93/17/2017
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o veřejné zakázce pro výběr dodavatele stavby "Stavební úpravy a přístavba
objektu č.p. 404 ZUŠ v Černošicích" včetně výkonu funkce TDI a BOZP a dále výkonu funkce
AD k uvedené stavbě

II.

souhlasí
1.
s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti Chládek & Tintěra, a.s., IČ: 62743881, se
sídlem: Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, na realizaci stavby "Stavební úpravy a
přístavba objektu č.p. 404 ZUŠ v Černošicích za celkovou cenu 3.973.436,- Kč bez
DPH
2.
s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti CEDE Studio, s.r.o., IČ: 26764822, se
sídlem: Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1, na výkon funkce TDI a BOZP pro uvedenou
stavbu "Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 404 ZUŠ v Černošicích" za cenu
30.000,- Kč bez DPH měsíčně
3.
s nabídkou Ing. arch. I. Němcové na provádění autorského dozoru v průběhu realizace
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stavby "Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 404 ZUŠ v Černošicích" za cenu 500,Kč bez DPH/hod v max. rozsahu 70 hodin (10 hodin měsíčně)
III. schvaluje
1.
uzavření smlouvy o dílo (CES 195/2017) mezi společností Chládek & Tintěra, a.s. a
městem Černošice na provedení stavby " Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 404
ZUŠ v Černošicích" dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
2.
uzavření příkazní smlouvy (CES 197/2017) mezi společností CEDE Studio, s.r.o. a
městem Černošice na výkon funkce TDI a BOZP ke stavbě "Stavební úpravy a
přístavba objektu č.p. 404 ZUŠ v Černošicích" dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení
3.
uzavření příkazní smlouvy (CES 198/2017) mezi Ing. arch. Ivanou Němcovou a městem
Černošice na výkon funkce autorského dozoru k výše uvedené stavbě dle přílohy č. 3
tohoto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat dodavatele o výsledcích veřejné zakázky
Termín: 12.5.2017
2. zajistit uzavření smlouvy o dílo CES 195/2017 s vybraným dodavatelem dle bodu III.1
tohoto usnesení
Termín: 16.05.17
3. zajistit uzavření příkazní smlouvy CES 197/2017 s vybraným dodavatelem dle bodu III.2
tohoto usnesení
Termín: 23.05.17
4. zajistit uzavření příkazní smlouvy CES 198/2017 s vybraným dodavatelem dle bodu III.3
tohoto usnesení
Termín: 23.05.17
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.19 Darovací smlouva č. 244/2017 na finanční částku na pořízení dopravního zrcadla do ulice
Slunečné, Černošice
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Pan W. požádal odbor investic a správy majetku o instalaci dopravního zrcadla naproti
výjezdu z jeho domu č.p. xxx ve Slunečné ulici, Černošice. Jako důvod uvádí bezpečnější
výjezd ze svého domu, jelikož se dům nachází za zatáčkou ve Slunečné ulici, která je hodně
využívána jak motoristy, tak, vzhledem k vyznačené cyklostezce, i cyklisty.
Instalace byla projednána na dopravním inspektorátu KRPS, které k situaci vydalo pod č.j.
KRPS-137387-1/ČJ-2017-011606-Kl kladné stanovisko.
Vzhledem k tomu, že dopravní zrcadlo slouží pouze pro výjezd z domu pana W. č.p. xxx bude
mezi městem Černošice a panem W. uzavřena darovací smlouva na finanční částku 4.995,Kč s DPH na pořízení tohoto dopravního zrcadla.
Radě města je předkládána darovací smlouva na finanční částku č. 244/2017.

Darovací smlouva byla použita z databáze smluv.
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https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=155
Usnesení č. R/93/18/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
darovací smlouvu č. 244/2017 na finanční částku 4.995,-Kč s DPH mezi městem Černošice a
panem Z. W., RČ: xxx , trvale bytem: Slunečná xxx, 252 28 Černošice, na pořízení dopravního
zrcadla do Slunečné ulice naproti výjezdu z domu č.p. xxx dle přílohy tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. uzavřít darovací smlouvu dle bodu I

Termín: 26.5.2017
2. objednat dopravní zrcadlo dle uzavřené darovací smlouvy č. 244/2017
Termín: 31.5.2017
2. Odboru technických služeb
1. nainstalovat dopravní zrcadlo naproti výjezdu z domu č.p. 641 ve Slunečné ulici
Termín: 30.6.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.

Z odborů - finanční odbor

3.1

Změna rozpisu rozpočtu č. 15
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládána změna rozpisu rozpočtu č. 15 obsahující následující změny:
Změna č. 27 – přesun prostředků v rámci rozpočtu na územní plán v souladu se skutečně
realizovanými pracemi, protože změny územního a regulačního plánu nejsou podle účetních
a rozpočtových předpisů nově pořizovaným majetkem, ale pouze službou.
Změna č. 28 – přesun v rámci rozpočtu (a dotace) oddělení sociálně právní ochrany dětí na
pokrytí smlouvy na psychologické poradenství dle smlouvy uzavřené koncem roku 2016.
Touto změnou rozpisu rozpočtu dochází pouze k přesunům v rámci jednotlivých paragrafů
rozpočtu, závazné ukazatele rozpočtu se nemění.

Usnesení č. R/93/19/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
změnu rozpisu rozpočtu č. 15 dle přílohy

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. provést změnu rozpisu rozpočtu č. 15
Termín: 19.5.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.2

Základní škola Černošice, příspěvková organizace, IČ: 61385158 - schválení účetní
závěrky za rok 2016
Předkladatel: Finanční odbor
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Důvodová zpráva:
Novelou zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., byla obcím od r. 2013 uložena povinnost
schvalovat účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací.
Podle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, která je jedním z prováděcích předpisů k zákonu o účetnictví, je
účetní závěrka zřízených příspěvkových organizací schvalována radou města, která dle
zákona vykonává funkci zřizovatele.
Cílem schvalování je přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví, obraz finanční pozice a finanční výkonnosti. Dále, že byly ve
všech významných ohledech dodrženy požadavky na vedení účetnictví, všechny předepsané
účetní metody, pravidla pro sestavení účetní závěrky atd. Věrný a poctivý obraz by měl být
dokázán úplností účetnictví, průkazností účetnictví, vyhodnocením předvídatelných rizik a
ztrát a finanční situací účetní jednotky.
Pokud rada města nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu
posuzovaných skutečností věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky, schválí tuto účetní závěrku a naopak. Schvalující orgán nemůže schválit pouze část
účetní závěrky. Žádost o schválení účetní závěrky, vlastní účetní závěrka a inventarizační
zpráva jsou přílohou usnesení. Další podklady, které vyhláška přímo zmiňuje, organizace
nemá, a proto nepředkládá. Je v pravomoci zřizovatele vyžádat si další podrobnější podklady,
pokud posoudí, že je ke schválení potřebuje.
V základní škole proběhla v listopadu 2016 veřejnosprávní kontrola, která nezjistila žádné
skutečnosti, kvůli kterým by účetní závěrka nemohla být schválena. Protokol z této kontroly je
přílohou důvodové zprávy.
V případě, že rada účetní závěrku neschválí, musí v následném zápise uvést popis
skutečností, pro které nebyla účetní závěrka schválena, odůvodnění tohoto neschválení s
důrazem na skutečnosti vyjmenované v § 16 vyhlášky (týká se přípravy a předložení
podkladů ke schválení) a lhůtu k odstranění zjištěných vad.
Účetní závěrka by měla být (podle návrhu vyhlášky) schválena do 6 měsíců ode dne, ke
kterému se sestavuje (31. 12. 2016), tj. do 30. 6. 2017.
Usnesení č. R/93/20/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
účetní závěrku Základní školy Černošice, příspěvkové organizace, IČ: 61385158 k 31. 12.
2016 podle přílohy 1-2 k tomuto usnesení

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.3

Základní umělecká škola Černošice, příspěvková organizace, IČ: 75008165 - schválení
účetní závěrky za rok 2016
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Novelou zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., byla obcím od r. 2013 uložena povinnost
schvalovat účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací.
Podle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, která je jedním z prováděcích předpisů k zákonu o účetnictví, je
účetní závěrka zřízených příspěvkových organizací schvalována radou města, která dle
zákona vykonává funkci zřizovatele.
Cílem schvalování je přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví, obraz finanční pozice a finanční výkonnosti. Dále, že byly ve
všech významných ohledech dodrženy požadavky na vedení účetnictví, všechny předepsané
účetní metody, pravidla pro sestavení účetní závěrky atd. Věrný a poctivý obraz by měl být
dokázán úplností účetnictví, průkazností účetnictví, vyhodnocením předvídatelných rizik a
ztrát a finanční situací účetní jednotky.
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Pokud rada nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu posuzovaných
skutečností věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,
schválí tuto účetní závěrku a naopak. Schvalující orgán nemůže schválit pouze část účetní
závěrky. Žádost o schválení účetní závěrky, vlastní účetní závěrka a inventarizační zpráva
jsou přílohou usnesení. Další podklady, které vyhláška přímo zmiňuje, organizace nemá, a
proto nepředkládá. Je v pravomoci zřizovatele vyžádat si další podrobnější podklady, pokud
posoudí, že je ke schválení potřebuje.
V základní umělecké škole proběhla v listopadu 2016 veřejnosprávní kontrola, která nezjistila
žádné skutečnosti, kvůli kterým by účetní závěrka nemohla být schválena. Protokol z této
kontroly je přílohou důvodové zprávy.
V případě, že rada účetní závěrku neschválí, musí v následném zápise uvést popis
skutečností, pro které nebyla účetní závěrka schválena, odůvodnění tohoto neschválení s
důrazem na skutečnosti vyjmenované v § 16 vyhlášky (týká se přípravy a předložení
podkladů ke schválení) a lhůtu k odstranění zjištěných vad.
Účetní závěrka by měla být (podle návrhu vyhlášky) schválena do 6 měsíců ode dne, ke
kterému se sestavuje (31. 12. 2016), tj. do 30. 6. 2017.
V žádosti školy je i žádost o schválení hospodářského výsledku. Vzhledem k povaze obou
žádostí a nutností doplnit podklady pro schválení účetní závěrky byla žádost rozdělena na
dvě části předkládané samostatně. Žádost o rozdělení hospodářského výsledku byla
schválena na jednání rady města dne 13. 2. 2017.

Usnesení č. R/93/21/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
účetní závěrku Základní umělecké školy Černošice, příspěvkové organizace, IČ: 75008165 k
31. 12. 2016 podle přílohy č. 1-2 k tomuto usnesení

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.4

Mateřská škola Černošice, Topolská 518, příspěvková organizace - souhlas s použitím
fondu investic a rezervního fondu
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Ředitelka Mateřské školy Topolská žádá radu města o souhlas s čerpáním rezervního fondu
školy na nákup polic na ručníky pro děti, aby byly splněny hygienické požadavky. Dále žádá o
souhlas s použitím fondu investic na financování opravy plynového kotle školky. Žádost je
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podle
kterého hospodaří i městské příspěvkové organizace. Žádost ředitelky je součástí důvodové
zprávy a to včetně faktur za opravu kotle i nákup polic na ručníky.

Usnesení č. R/93/22/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s použitím fondu investic Mateřské školy Černošice, Topolská 518, příspěvkové organizace, IČ
75008173 na financování opravy plynového kotle ve výši 6.235,- Kč a s použitím rezervního
fondu na nákup polic na ručníky ve výši 12.020,- Kč dle žádosti ředitelky školy

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. informovat ředitelku Mateřské školy Černošice, Topolská 518, příspěvkové organizace,
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IČ 75008173 o přijatém usnesení
Termín: 19.5.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.5

Mateřská škola Černošice, Topolská 518, příspěvková organizace, IČ: 75008173 schválení účetní závěrky za rok 2016
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Novelou zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., byla obcím od r. 2013 uložena povinnost
schvalovat účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací.
Podle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, která je jedním z prováděcích předpisů k zákonu o účetnictví, je
účetní závěrka zřízených příspěvkových organizací schvalována radou města, která dle
zákona vykonává funkci zřizovatele.
Cílem schvalování je přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví, obraz finanční pozice a finanční výkonnosti. Dále, že byly ve
všech významných ohledech dodrženy požadavky na vedení účetnictví, všechny předepsané
účetní metody, pravidla pro sestavení účetní závěrky atd. Věrný a poctivý obraz by měl být
dokázán úplností účetnictví, průkazností účetnictví, vyhodnocením předvídatelných rizik a
ztrát a finanční situací účetní jednotky.
Pokud rada nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu posuzovaných
skutečností věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,
schválí tuto účetní závěrku a naopak. Schvalující orgán nemůže schválit pouze část účetní
závěrky. Žádost o schválení účetní závěrky, vlastní účetní závěrka a inventarizační zpráva
jsou přílohou usnesení. Další podklady, které vyhláška přímo zmiňuje, organizace nemá, a
proto nepředkládá. Je v pravomoci zřizovatele vyžádat si další podrobnější podklady, pokud
posoudí, že je ke schválení potřebuje.
V mateřské škole Topolská proběhla v listopadu 2016 veřejnosprávní kontrola, která nezjistila
žádné skutečnosti, kvůli kterým by účetní závěrka nemohla být schválena. Protokol z této
kontroly je přílohou důvodové zprávy.
V případě, že rada účetní závěrku neschválí, musí v následném zápise uvést popis
skutečností, pro které nebyla účetní závěrka schválena, odůvodnění tohoto neschválení s
důrazem na skutečnosti vyjmenované v § 16 vyhlášky (týká se přípravy a předložení
podkladů ke schválení) a lhůtu k odstranění zjištěných vad.
Účetní závěrka by měla být (podle návrhu vyhlášky) schválena do 6 měsíců ode dne, ke
kterému se sestavuje (31. 12. 2016), tj. do 30. 6. 2017.

Usnesení č. R/93/23/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
účetní závěrku Mateřské školy Černošice, Topolská 518, příspěvkové organizace,
75008173 k 31. 12. 2016 podle přílohy č. 1-2 k tomuto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.6

IČ:

Mateřská škola Černošice, Karlická 1170, okres Praha-západ, IĆ 75008190 - schválení
účetní závěrky za rok 2016
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Novelou zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., byla obcím od r. 2013 uložena povinnost
schvalovat účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací.
Podle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, která je jedním z prováděcích předpisů k zákonu o účetnictví, je
účetní závěrka zřízených příspěvkových organizací schvalována radou města, která dle
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zákona vykonává funkci zřizovatele.
Cílem schvalování je přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví, obraz finanční pozice a finanční výkonnosti. Dále, že byly ve
všech významných ohledech dodrženy požadavky na vedení účetnictví, všechny předepsané
účetní metody, pravidla pro sestavení účetní závěrky atd. Věrný a poctivý obraz by měl být
dokázán úplností účetnictví, průkazností účetnictví, vyhodnocením předvídatelných rizik a
ztrát a finanční situací účetní jednotky.
Pokud rada nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu posuzovaných
skutečností věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,
schválí tuto účetní závěrku a naopak. Schvalující orgán nemůže schválit pouze část účetní
závěrky. Žádost o schválení účetní závěrky, vlastní účetní závěrka a inventarizační zpráva
jsou přílohou usnesení. Další podklady, které vyhláška přímo zmiňuje, organizace nemá, a
proto nepředkládá. Je v pravomoci zřizovatele vyžádat si další podrobnější podklady, pokud
posoudí, že je ke schválení potřebuje.
V mateřské škole Karlická proběhla v listopadu 2016 veřejnosprávní kontrola, která nezjistila
žádné skutečnosti, kvůli kterým by účetní závěrka nemohla být schválena. Protokol z této
kontroly je přílohou důvodové zprávy.
V případě, že rada účetní závěrku neschválí, musí v následném zápise uvést popis
skutečností, pro které nebyla účetní závěrka schválena, odůvodnění tohoto neschválení s
důrazem na skutečnosti vyjmenované v § 16 vyhlášky (týká se přípravy a předložení
podkladů ke schválení) a lhůtu k odstranění zjištěných vad.
Účetní závěrka by měla být (podle návrhu vyhlášky) schválena do 6 měsíců ode dne, ke
kterému se sestavuje (31. 12. 2016), tj. do 30. 6. 2017.
Usnesení č. R/93/24/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
účetní závěrku Mateřské školy Černošice, Karlická 1170, okres Praha-západ, IĆ 75008190 k
31. 12. 2016 podle přílohy č. 1-2 k tomuto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.7

Mateřská škola Barevný ostrov, příspěvková organizace, IČ: 72550929 - schválení účetní
závěrky za rok 2016
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Novelou zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., byla obcím od r. 2013 uložena povinnost
schvalovat účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací.
Podle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, která je jedním z prováděcích předpisů k zákonu o účetnictví, je
účetní závěrka zřízených příspěvkových organizací schvalována radou města, která dle
zákona vykonává funkci zřizovatele.
Cílem schvalování je přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví, obraz finanční pozice a finanční výkonnosti. Dále, že byly ve
všech významných ohledech dodrženy požadavky na vedení účetnictví, všechny předepsané
účetní metody, pravidla pro sestavení účetní závěrky atd. Věrný a poctivý obraz by měl být
dokázán úplností účetnictví, průkazností účetnictví, vyhodnocením předvídatelných rizik a
ztrát a finanční situací účetní jednotky.
Pokud rada nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu posuzovaných
skutečností věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,
schválí tuto účetní závěrku a naopak. Schvalující orgán nemůže schválit pouze část účetní
závěrky. Žádost o schválení účetní závěrky, vlastní účetní závěrka a inventarizační zpráva
jsou přílohou usnesení. Další podklady, které vyhláška přímo zmiňuje, organizace nemá, a
proto nepředkládá. Je v pravomoci zřizovatele vyžádat si další podrobnější podklady, pokud
posoudí, že je ke schválení potřebuje.
V mateřské škole Barevný ostrov proběhla v listopadu 2016 veřejnosprávní kontrola, která
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nezjistila žádné skutečnosti, kvůli kterým by účetní závěrka nemohla být schválena. Protokol
z této kontroly je přílohou důvodové zprávy.
V případě, že rada účetní závěrku neschválí, musí v následném zápise uvést popis
skutečností, pro které nebyla účetní závěrka schválena, odůvodnění tohoto neschválení s
důrazem na skutečnosti vyjmenované v § 16 vyhlášky (týká se přípravy a předložení
podkladů ke schválení) a lhůtu k odstranění zjištěných vad.
Účetní závěrka by měla být (podle návrhu vyhlášky) schválena do 6 měsíců ode dne, ke
kterému se sestavuje (31. 12. 2016), tj. do 30. 6. 2017.
Usnesení č. R/93/25/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
účetní závěrku Mateřské školy Barevný ostrov, příspěvkové organizace, IČ: 72550929 k 31.
12. 2016 podle přílohy 1-2 k tomuto usnesení

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.8

Základní škola Černošice, příspěvková organizace, IČ: 61385158 - vyřazení nepotřebného
rozbitého majetku z evidence
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Ředitelka ZŠ Černošice žádá o souhlas s vyřazením majetku z evidence. V rámci
provedených inventur k 31. 12. 2016 byl zjištěn majetek navržený k likvidaci v celkové
hodnotě 625.506,10 Kč. Největší část tvoří prodaná nafukovací hala a vyřazený inventář
kuchyně. Soupis je přílohou usnesení.

Usnesení č. R/93/26/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vyřazením a ekologickou likvidací rozbitého nepotřebného majetku v Základní škole
Černošice, příspěvková organizace, IČ: 61385158 v celkové částce 625.506,10 Kč dle žádosti
ředitelky ZŠ

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. informovat ZŠ o přijatém usnesení
Termín: 20.5.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

4.1

Koncerty Černošické komorní filharmonie v roce 2017 - smlouva
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva:
Rada města svým usnesením č. R/90/29/2017 ze dne 27. března 2017 souhlasila s
poskytnutím dotace ve výši 40.000 Kč panu Václavu Polívkovi, DIČ: CZ-7409240047 na
nastudování a organizaci koncertů Černošické komorní filharmonie v Černošicích v roce
2017, a to koncertů 18. 6. (Orff - Carmina Burana, Hala Věry Čáslavské), 13. 8. (Vivaldi Judita, kostel Nanebevzetí Panny Marie, závěrečný koncert Mariánské pouti) a 5. 11.
Strana 24/34

(Janáček - Věčné Evangelium).
Finance budou převedeny do rozpočtu OŠKCR z rezervy rady.

Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

40.000 Kč
NE
§ 3399, pol. 5212

Usnesení č. R/93/27/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
smlouvu o poskytnutí dotace č. CES 254/2017 (ve výši 40.000,- Kč) mezi městem
Černošice a panem Václavem Polívkou, bytem Paříkova 910/9a, Praha 190 00, DIČ:
CZ-7409240047 za účelem organizace koncertů Černošické komorní filharmonie dle
příloh č. 1-3 tohoto usnesení
2.
rozpočtové opatření č. 32 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 19.5.2017
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 32 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
Termín: 19.5.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.2

Královský průvod 2017
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva:
Bude doplněno
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

15.000,- s DPH
ne
§ 3399, pol. 5321

Usnesení č. R/93/28/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
smlouvu o poskytnutí dotace CES č. 196/2017, ve výši 20.000,-Kč, mezi městem Černošice a
městem Dobřichovice (adresa: Vítova 61, 252 29 Dobřichovice, IČ: 00241181) za účelem
organizace akce Královský průvod 2017 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení
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Termín: 30.4.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.

Z odborů - úsek právní

5.1

Pachtovní smlouva č. 210/2017 mezi městem Černošice a panem Mgr. M. S. o užívání části
Sportparku Berounka pro umístění stánku s občerstvením
Předkladatel: Úsek právní
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.
Na základě posouzení doručených návrhů rozhodla Rada o výběru tří nejvhodnějších
uchazečů, kteří byli následně pozváni na osobní prezentaci svých návrhů.
Z těchto tří uchazečů byl vybrán vítězný projekt pana S., jehož návrh byl vyhodnocen jako
nejzajímavější a nejvhodnější pro tuto lokalitu.
Následně byl zveřejněn záměr pachtu a dne 13. 4. 2017 uplynula lhůta pro podání nabídek.
V této lhůtě město obdrželo jednu nabídku a to od pana S., v zastoupení manželkou, čímž
potvrdil svůj dosavadní zájem.
Nyní je Radě města předkládána pachtovní smlouva mezi městem Černošice a panem Mgr.
M. S., jejímž předmětem je závazek propachtovatele přenechat pachtýři část pozemků parc.č.
4377, parc.č. 6209/3 a parc.č. 6211/23 o celkové výměře 62,4 m2 k vybudování stánku s
občerstvením a k vytvoření místa pro setkávání amatérských sportovců a k využití prostoru v
okolí Berounky k rekreačním účelům pro obyvatele a návštěvníky Černošic v prostředí
Sportparku Berounka. V prostoru Sportparku bude umístěno i hřiště na pétangue. Smlouva
komplexně upravuje vzájemné vztahy smluvních stran vč. povinností úklidu prostoru,
zohledňuje skutečnost, že se předmět pachtu nachází v aktivní záplavové zóně. Nájemné je
stanoveno ve výši 1 Kč za první dva roky trvání – takto stanovená výše zohledňuje počáteční
investice pachtýře a také skutečnost, že záměr pachtýře zlepší celkovou funkci a využití
Sportparku, což je přínosem pro všechny obyvatele Černošic. V dalším období je pachtovné
odstupňované s ohledem na možnosti praktického využití; toto odstupňování je odůvodněno
praktickou využitelností prostoru širokou veřejností v období od 1. 4. do 31.10 každého
kalendářního roku a menší využitelností v době od 1. 11. do 31. 3.
V příloze přikládáme projekt stánku.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=150

Usnesení č. R/93/29/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
pachtovní smlouvu č. 210/2017 mezi městem Černošice a panem Mgr. Martinem Stádníkem,
IČ: 47565578, sídlem: Černošice, Domažlická 1861, PSČ: 25228, jejímž předmětem je
závazek propachtovatele přenechat pachtýři do užívání část pozemků parc. č. 4377, parc.č.
6209/3 a parc.č. 6211/23 o celkové výměře 62,4 m2 všechny v obci a k.ú. Černošice, ve
vlastnictví města Černošice za účelem umístění a provozování stánku s občerstvením s
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příslušenstvím, dle přílohy tohoto usnesení
II.

pověřuje
Ing. Petra Wolfa, místostarostu, podepsáním smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

lll. ukládá
1. Úseku právnímu
1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 5.5.2017
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1 (jmenovitě: Filip Kořínek), mimo místnost: 0
6.

Městská policie

6.1

Nákup zimních bund pro strážníky MP - obnova výstroje
Předkladatel: Městská policie
Důvodová zpráva: Z důvodu konce životnosti stávajících zimních bund pořízených v roce
2013 je potřeba obnovit zimní výstroj strážníků. Vzhledem k tomu, že původní dodavatel firma
Blažek již tento druh nevyrábí a také již v minulosti odmítla bundu pro MP vyrobit vzhledem
k počtu kusů požadované výstroje, byla oslovena firma Banner s.r.o. Od firmy Banner s.r.o.
jsou novou bundou vybaveni nově zaměstnaní strážníci, kteří nastoupili k MP v roce 2016.
Z důvodu zachování jednotnosti uniforem strážníků a spokojenosti s kvalitou této výstroje
doporučujeme zadání této zakázky firmě Banner s.r.o.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

47 388,- Kč bez DPH
ano
§ 5311, pol. 5134

Usnesení č. R/93/30/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie přímo jedinému uchazeči z
důvodu zachování jednotné ústroje strážníků MP
2.
nákup zimních bund pro strážníky MP od společnosti Banner s.r.o., Vaníčkova 22, 391
01, Sezimovo Ústí, IČ 46682821, dle katalogové ceny za celkovou cenu 47 388,- Kč
bez DPH

II.

ukládá
1. Otmarovi Klimszovi, Městská policie
1. vystavit objednávku zimních bund dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 31.5.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
7.

Z odborů - odbor technických služeb

7.1

Prořez topolů a likvidace větví skatepark
Předkladatel: Odbor technických služeb
Důvodová zpráva:
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Z důvodu zajištění bezpečnosti v oblasti skateparku byl firmou Miroslav Peprný uskutečněn
prořez šesti ks topolů a následná likvidace větví za celkovou cenu 49.731,-Kč.
Nyní žádáme radu o souhlas s proplacením této faktury.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

49.731,- s DPH
ano
§ 3745, pol, 5169

Usnesení č. R/93/31/2017
Rada města Černošice
souhlasí
se zaplacením faktury dle přílohy č.1 tohoto usnesení za prořez 6 ks topolů a následnou
likvidaci větví na skateparku v celkové výši 49.731,-Kč firmě Miroslav Peprný, Pod Homolí 192,
252 07 Štěchovice, IČ 18581994
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

8.

Z odborů - odbor vedení města

8.1

Smlouva o výpůjčce na hasičskou cisternu CAS 32 T815

Předkladatel: Odbor vedení města
Důvodová zpráva:
Radě města Černošice se předkládá ke schválení smlouva o výpůjčce č. 250/2017 hasičské
cisterny CAS 32 T815 mezi městem Černošice a obcí Lhota.
Usnesení č. R/93/32/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
smlouvu o výpůjčce na hasičskou cisternu CAS 32 T815 mezi městem Černošice a obcí Lhota,
IČ: 00663964 dle přílohy tohoto usnesení (CES 250/2017)

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.2

Výběr dodavatele ochranných pomůcek, proudnic, rozdělovače a hadic
Předkladatel: Odbor vedení města
Důvodová zpráva:
SDH města Černošice žádá tímto radu města o výběr dodavatele ochranných pomůcek,
proudnic, rozdělovače a hadic. Nákup uvedeného materiálu je plánovaný výdaj a doplňujeme
jím poškozené a nefunkční prostředky. Materiál je určený především na hašení a ochranu
zasahujících hasičů.
Bylo obesláno celkem 5 firem, které požadovaný materiál prodávají. Odpověděly nám 2 firmy,
jejich nabídky jsou radě města předkládány. Firma Stimax International s.r.o., ale nenacenila
požadovaný počet proudnic, takže její cena by byla ve skutečnosti o cca 11.700,- Kč vyšší.
Přehled podaných nabídek:
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pořadí společnost se sídlem

Cena nabídky vč.
DPH

1

Požární bezpečnost s.r.o. Jihlava

nereagovali

2

Probo – Petr Machara, Nový Bor

76.969,-

3

Kněžek s.r.o., Palkovice

nereagovali

4

Zahas s.r.o., Trnávka (Lipník nad Bečvou)

nereagovali

5

Stimax International s.r.o, Teplice

70.330,-

Rozhodujícím kritériem pro výběr dodavatele byla cena. Nejnižší úplnou cenu nabídla firma
Probo - Petr Machara, Nový Bor.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

76.969,- Kč s DPH
ano
§ 5512 pol. 5132, 5137, 5139

Usnesení č. R/93/33/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
nákup ochranných pomůcek, proudnic, rozdělovače a hadic od firmy PROBO - Petr Machara,
Rumunských hrdinů 819, Nový Bor za celkovou cenu 76.969,- Kč včetně dopravy a DPH
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.3

Závod horských kol ČEZ Bike Prague 20. 5. 2017 - souhlas s vedením trasy přes
Černošice
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
Důvodová zpráva:
Dne 24. 4. 2017 podal pan Lubor Tesař (organizátor závodu Bike Prague) žádost o souhlas
s užitím místních komunikací v rámci cyklistického závodu Bike Prague, který se bude konat
dne 20. 5. 2017. Závod povede přes Lávku do Lipenců po cyklostezce, k Penny Marketu, pod
tratí a dále ulicí Jansova a Třebotovská směrem na Třebotov.

Usnesení č. R/93/34/2017
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o konání cyklistického závodu ČEZ Bike Prague dne 20. 5. 2017

souhlasí
s vedením trasy závodu ČEZ Bike Prague po místních komunikacích od lávky do Lipenců přes
oblast Horky za předpokladu, že si organizátor sám zajistí koordinaci dopravy
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

9.

Dodatečně zařazené body programu

9.1

Nástavba a přístavba ZŠ Černošice za účelem zřízení kmenových učeben, učebny dílen a
sborovny - změna rozsahu projektové dokumentace
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Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V souvislosti s řešením problému nástavby kmenových učeben na budově A základní školy (
statika, dispoziční řešení) a předchozích jednání rady města byla prověřena možnost
nástavby kmenových učeben na původně navržené přístavbě za budovou B.
Ing. arch. Němcová vypracovala finální verzi nové architektonické studie, která umožňuje
vybudování 4 kmenových učeben, učeben dílen a sborovny formou patrové přístavby za
budovou B ( příloha č. 1 důvodové zprávy). Spolu se studií předkládá i hrubý rozpočet
nákladů na stavbu. Jedná se o částku 34 235 tis. Kč včetně DPH za stavbu a 3 011 tis. Kč za
vybavení interiéru (příloha č. 2 důvodové zprávy).
Původní propočet stavebních nákladů za předpokladu realizace přístavby za budovou B a
nástavby na budově A činil 35 101 tis. Kč. Dle hrubých odhadů se tedy bude jednat u nové
varianty architektonického řešení o stejný objem investičních nákladů.
OISM předkládá radě města ke schválení nabídku paní ing. arch. Němcové na zpracování
jednostupňové projektové dokumentace v rozsahu DPS na dvoupodlažní přístavbu za
budovou B základní školy (příloha č. 3 důvodové zprávy) a dodatek č. 1 k SoD č. 26/2017
(příloha č. 1 usnesení).
V souvislosti se zpracováním nové architektonické studie žádá paní ing. arch. Němcová
odměnu ve výši 60.500,- Kč včetně DPH (příloha č. 4 důvodové zprávy).
V souvislosti s příslibem dotačních prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2017 ( program č.
298213 podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol) bude
nutné po schválení radou města projednat změnu projektu na MF ČR.
Shrnutí finančních nároků k výše uvedenému projektu:
Architektonická studie

60.500,- Kč včetně DPH

Nová cena díla dle dodatku č. 1 k SoD č. 26/2017

1.161.600,- Kč včetně DPH

Původní cena díla dle SoD č. 26/2017

1.201.530,- Kč včetně DPH

ROZDÍL

(vícenáklady na projektovou přípravu)

20.570,- Kč včetně DPH

Pro návrh dodatku k SoD je použit odsouhlasený vzor z databáze smluv.

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

20.570,- Kč včetně DPH
§ 3113, pol. 5166, ORG 1021

Usnesení č. R/93/35/2017
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
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informaci o úpravě architektonického řešení přístavby budovy "B" ZŠ v Černošicích za účelem
zřízení 4 kmenových učeben, učebny dílen a sborovny s prověřením možnosti nástavby
II.

souhlasí
1.
s předloženou cenovou nabídkou ing. arch. Ivany Němcové, IČ: 13210165, Nad Trojou
787/5, 182 00 Praha 8, na zpracování architektonické studie "Stavební úpravy a
přístavba ZŠ v Černošicích- sborovna, učebna díle a 4 kmenové učebny" včetně
prověření možnosti nástavby původně navržené přístavby za budovou B z 12/2016, za
cenu 60.500,- Kč včetně DPH
2.
s předloženou cenovou nabídkou ing. arch. Ivany Němcové, IČ: 13210165, Nad Trojou
787/5, 182 00 Praha 8, na zhotovení projektové dokumentace- Nástavba a přístavba
ZŠ Černošice za účelem zřízení kmenových učeben, učebny dílen a sborovny ( SOD č.
26/2017 ze dne 6.2.2017) v souladu s novou architektonickou studií z 4/2017, za cenu
1.161.600,- Kč včetně DPH

III. schvaluje
1.
předloženou architektonickou studii "Stavební úpravy a přístavba ZŠ v Černošicích sborovna, učebna dílen a 4 kmenové učebny" zpracovanou ing. arch. Ivanou
Němcovou, STUDIO A91 v 4/2017
2.
návrh a uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 26/2017 ze dne 6.2.2017, kterým se upravuje
předmět smlouvy, celková cena za provedení díla na 1.161.600,- Kč včetně DPH a
termín zpracování kompletní projektové dokumentace na 11.8. 2017
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k SOD č. 26/2017 dle bodu II.2. a III.2. tohoto usnesení
Termín: 16.5.2017
2. připravit smlouvu o úhradě odměny za architektonickou studii dle bodu II.1. tohoto
usnesení
Termín: 16.5.2017
3. požádat MFČR o schválení změny projektu
Termín: 10.5.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
9.2

Úprava kruhového výřezu pro strom ve venkovním schodišti před vstupem do centrálních
šaten ZŠ Černošice a zámečnická konstrukce pro zakrytí světlíku

Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Dle architektonického návrhu společnosti GRIDO architektura a design, s.r.o. byl v hlavním
nástupním schodišti do centrálních šaten navržen kruhový otvor určený pro zachování
stávající vzrostlé lípy. V průběhu stavby bylo zjištěno, že tento stávající strom není možno
zachovat důvodu kolize s výškovým a půdorysným řešením nových stavebních konstrukcí. Do
vzniklého otvoru ve vyrobeném prefabrikátu předloženého schodiště byl následně vysazen
nový strom, kolem kterého je nutné z bezpečnostních důvodů (intenzivní pohyb dětí v tomto
centrálním vstupním prostoru) provést následující úpravu dle návrhu projednaného dne 4. 5.
2017 na místě za účasti starosty města, zástupců OISM a zámečnické firmy “ 5D Ateliér
s.r.o.,“. Horní část oválného otvoru bude doplněna půlkruhovým zábradlím a dolní část bude
opatřena plechovým soklem.
Dále kolem světlíku na pochozí střeše nových šaten bude z bezpečnostních důvodů osazena
čtvercová zámečnická konstrukce (typově vycházející ze stávající konstrukce zábradlí) s
vodorovným zabezpečením horní části této konstrukce. Výška této konstrukce (cca 1,2 m)
umožní v případě potřeby otevírání obou křídel světlíku.
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Povrchová úprava obou zámečnických konstrukcí bude antikorozní základ + vrchní nátěr
odstín RAL dle původního návrhu architekta pro venkovní zámečnické výrobky.
Na základě výše uvedeného jednání zpracovala firma „5D Ateliér s.r.o.,“ tuto cenovou
nabídku:
- dodávka a montáž zábradlí a soklu do oválného otvoru ve schodišti 35 000,- bez DPH
- dodávka a montáž konstrukce na zajištění světlíku
32 500,- bez DPH
Celkem
67 500,- Kč bez DPH
Vzhledem k cenové výši předložené nabídky a dále z bezpečnostních důvodů a nutnosti
dokončit kolaudační řízení navrhuje OISM uzavřít smlouvu o dílo se společností 5D Ateliér
s.r.o., ve výši 67 500,- Kč bez DPH a 81 675,- Kč včetně DPH.
Přiložený návrh smlouvy o dílo byl použit dle odsouhlaseného vzoru.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

67 500,- Kč bez DPH, 81 675,- Kč s DPH
Ano, pouze dojde k přesunu mezi ORG
§ 3113, pol. 6121, ORG 953

Usnesení č. R/93/36/2017
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
nutnost bezpečnostní úpravy kolem stromu v kruhovém otvoru v hlavním nástupním schodišti
do centrálních šaten ZŠ a nutnost zabezpečení světlíku

II.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti 5D Ateliér s.r.o., IČ 27612830, se sídlem Velké Popovice 503,
PSČ 251 69 ve výši 67 500,- Kč bez DPH

III. schvaluje
1.
uzavření smlouvy (CES č 224/2017) se společností 5D Ateliér s.r.o.
2.
výjimku z počtu předložených nabídek a povinnosti zveřejnění dle části třetí bodu 4.1
směrnice města o zadávání veřejných zakázek z bezpečnostních důvodů
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení dle bodu III
Termín: 15.5.2017
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
9.3

Žádost o vyjádření města k novému kabelovému vedení k pozemkům parc.č. 2409 a
2410/1 u Vrážské ulice
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Pro dva pozemky v uličce u Vrážské ulice se projektuje připojení na el.
distribuční síť. Původní trasa nebyla vedena po městských pozemcích. Nyní projektant zasílá
novou situaci, kde kabel vede protlakem pod silnicí č. II/115 a pak po její druhé straně než
původně, tentokrát částečně v dlážděném chodníku na městském pozemku.
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https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=167
Usnesení č. R/93/37/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním nového kabelového vedení k pozemkům parc.č. 2409 a 2410/1 ve Vrážské
ulici podle předložené situace zpracované společností HG elektro, s.r.o., IČ 05377536,
Lobezská 1526/20, 326 00 Plzeň, v dubnu 2017 za předpokladu dodržení podmínek pro
užívání veřejného prostranství stanovených usnesením rady města č. 2.1.11 ze 74. schůze
konané dne 9.11.2009

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 19.5.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
9.4

Žádost o udělení výjimky k vjezdu vozidel těžších než 6 t do Střední ulice
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na dobu přibližně půl roku, tj. po dobu provádění hrubé stavby rodinného
domu na pozemcích parc.č. 2352/1 a 2352/2 ve Střední ulici, žádá stavební společnost LK
Development, s.r.o., o povolení vjezdu stavební techniky těžší než 6 t. Jednalo by se o vjezd
mixu, betonové pumpy, nákladních automobilů a jeřábu. Společnost se zavazuje, že
nájezdem těžších aut již poškozený chodník uvede do původního stavu.

Usnesení č. R/93/38/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s časově omezeným udělením výjimky (do 31. 10. 2017) pro vjezd vozidel těžších 6 t (max. do
30 t) do Střední ulice v úseku Školní - Gorkého a do Gorkého ulice pro provádění stavby
rodinného domu na pozemcích parc.č. 2352/1 a 2352/2 za podmínky závazku provést opravu
všech poškození komunikace v souvislosti s příslušnou stavbou

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 19.5.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
9.5

ZUŠ OPEN 30.5.2017 - žádost o součinnost
Předkladatel: Ing. Petr Wolf, místostarosta
Důvodová zpráva:
ZUŠ OPEN je celostátní happening koncipovaný jako celodenní festival, za účasti
zaměstnanců a žáků ZUŠ Černošice.
ZUŠ Černošice žádá město o součinnost a podporu při konání akce.

Usnesení č. R/93/39/2017
Rada města Černošice
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I.

bere na vědomí
informace o konání projektu ZUŠ OPEN 30. 5. 2017

II.

souhlasí
s podporou akce ZUŠ OPEN

III. ukládá
1. Odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. ozvučení 3 výstupů, zapůjčení několika pivních setů, stanu , vyvěšení plakátů na
vývěsní plochy města
Termín: 30.5.2017
2. Odboru technických služeb
1. zajištění převozu hudebních nástrojů a materiálu v součinnosti se ZUŠ, dle přílohy
č. 2 důvodové zprávy
Termín: 30.5.2017
3. Městská policie
1. vzít v úvahu informaci o zvýšeném pohybu dětí po Černošicích v den konání akce
Termín: 30.5.2017
2. asistenci při zajištění bezpečnosti během koncertů pro MŠ u mokropeské kapličky,
dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
Termín: 30.5.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
10.

Různé

11.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek
starosta

PhDr. Lenka Kalousková, PhD.
radní
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