ZÁPIS
z 94. jednání Rady města Černošice ze dne 22. 5. 2017
Přítomni:

Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD.,
Ing. Tomáš Kratochvíl, Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.
Ing. Bohumila Budková, tajemnice MěÚ
Ing. Milena Paříková

Hosté:
Omluveni:
Nepřítomni:
Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek, starosta, Ing. Tomáš Kratochvíl, radní
Zapsal:
Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Dodávka a montáž okenních žaluzií na východní a jižní straně budovy A ZŠ ČernošiceMokropsy - vyhodnocení výběrového řízení

2.2

Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice - nová výmalba na stávajícím syntetickém povrchu
(galerie a chodba)

2.3

Výměna vnitřních rozvodů vody a kanalizace v ZŠ Černošice - Komenského - výběr
dodavatele stavby

2.4

Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice - Komenského - výběr dodavatele stavby

2.5

Rekonstrukce a přístavba radnice - nové znění smluv č. 216/2017, 217/2017 a 218/2017 o
připojení k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce, a.s.

2.6

Nákup síranu železitého do ČOV

2.7

Výměna čerpadla v ČOV

2.8

Nátěry vnějších částí dřevěných oken na východní a jižní straně budovy A ZŠ ČernošiceMokropsy - výběr dodavatele stavby

2.9

Smlouva o úhradě odměny za zpracování architektonické studie Stavební úpravy a
přístavba ZŠ v Černošicích (sborovna, učebna dílen a 4 kmenové učebny 4/2017)- ing.
arch. Ivana Němcová

2.10

Smlouva o dílo na rekonstrukci silnice č. II/115

2.11

Rekultivace bývalé skládky U Dubu Černošice-stanovení příjezdové trasy

2.12

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 1982/156 v
Jitřní ulici (žadatelé manželé M.)

2.13

Žádost o vyjádření města k umístění nových pilířů telekomunikačních sítí na pozemku
parc.č. 396/29 v Komenského ulici (žadatel Česká telekomunikační infrastruktura)

2.14

Žádost o vyjádření města k vybudování studny na pozemku parc.č. 1734/27 v Chodské ulici
(žadatel J.B.)

2.15

Žádost o vyjádření města k přístavbě a stavebním úpravám rodinného domu č.p. xxx v
Karlické ulici (žadatel P. C.)
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2.16

Žádost o vyjádření města k přístavbě a stavebním úpravám rodinného domu č.p. xxx ve
Vrážské ulici (žadatelé manželé K. a M.K.)

2.17

Kupní smlouva č. 271/2017, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2995/43 o výměře
5m2 v obci a k.ú. Černošice, ul. Slunečná

2.18

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

3.

Z odborů - úsek právní

3.1

Schválení smlouvy o výpůjčce pozemku se společností FROST FLOWER, s.r.o., aby mohla
být realizována rekultivace skládky "U Dubu"

3.2

Odpor proti platebnímu rozkazu ve věci žaloby o zaplacení bezdůvodného obohacení za
užívání pozemků pod pozemními komunikacemi

4.

Z odborů - finanční odbor

4.1

Změna rozpisu rozpočtu č. 18 a rozpočtová opatření č. 36 a 39

4.2

Fakturace vodného a stočného

4.3

Pověření vedoucí finančního odboru k provádění změn rozpisu rozpočtu

5.

z odborů - dbor sociálních věcí a zdravotnictví

5.1

Zápis z 22. zasedání sociální komise dne 15. 5. 2017

6.

Z odborů - odbor informatiky

6.1

Nákup tonerů Kyocera 2017 - vyhodnocení VZ

7.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

7.1

Poskytnutí dotace na Krimifest 2017

7.2

Poskytnutí dotace na monografii ak. mal. Jiřího Altmanna

7.3

Oplocení části pozemku č.6192/7

8.

Z odborů - odbor vedení města

8.1

Jmenování vedoucí právního odboru

8.2

Žádost o podporu akce Rockový Slunovrat v Řevnicích, dne 3.6.2017

8.3

Žádost o záštitu města nad pořádáním 3. ročníku závodu Černošický běh dne 16. 9. 2017

9.

Návrhy členů rady města

9.1

Program 22. zasedání zastupitelstva města

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 ověřila paní Lenka Kalousková
K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku
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2.1

Dodávka a montáž okenních žaluzií na východní a jižní straně budovy A ZŠ ČernošiceMokropsy - vyhodnocení výběrového řízení
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Na základě usnesení rady města č. R/92/36/2017 ze dne 24. 4. 2017 bylo vyhlášeno
výběrové řízení na dodavatele stavby vedené pod názvem „Dodávka a montáž okenních
žaluzií na východní a jižní straně budovy A ZŠ Černošice-Mokropsy“.
Oznámení o zahájení výše uvedeného výběrového řízení bylo zveřejněno na webových
stránkách města dne 27. 4. 2017. Lhůta pro podání nabídek skončila dne 16. 5. 2017 v 11:00
hodin. Po zveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení město obeslalo 7 společností
s výzvou o tomto zahájení a odkazem na webové stránky města. Přesto, do konečného
termínu podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná nabídka.
Vzhledem k tomu, že se jedná o dodávku specifického zařízení a ani na druhý pokus se dle
našich podmínek zadávací dokumentace a výběrového řízení žádná společnost nepřihlásila,
OISM navrhuje oslovit formou zkráceného poptávkového řízení vybraný počet společností
zabývajících se touto činností a vyzvat je k podání nabídky.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

640.000,- bez DPH dle projektantského rozpočtu;
skutečné náklady budou známy až po skončení nového
poptávkového řízení
ano
§ 3113, pol. 6121, ORG 1026

Usnesení č. R/94/29/2017
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informaci a doporučení Komise z jednání o výsledku výběrového řízení

II.

ruší
výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Dodávka a montáž
okenních žaluzií na východní a jižní straně budovy A ZŠ Černošice-Mokropsy"” z důvodu
skutečnosti, že do konečného termínu podání nabídek nebyla doručena žádná nabídka

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. oslovit formou zkráceného poptávkového řízení vybraný počet firem a vyzvat je k
podání nabídky
Termín: 30.5.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.2

Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice - nová výmalba na stávajícím syntetickém
povrchu (galerie a chodba)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V rámci přístavby centrální části šaten v ZŠ Černošice byly stěny šaten a průchozí chodby
vymalovány tmavě šedou barvou dle původního požadavku architekta přístavby šaten (odstín
RAL 7024). Po vyhodnocení zahájeného provozu v šatnách bylo ze strany vedení školy i
vedení města konstatováno, že tento projektantem navržený tmavošedý nátěr vytváří při
umělém osvětlení v prostoru šaten dojem velmi tmavého prostoru, který ani pro provoz ani
pro celkové působivé barevné řešení není vhodný. Nátěr je také poškrábaný a prosvítá pod
ním světlá stěna. Z tohoto důvodu odbor OISM doporučuje šatny a chodbu vymalovat světlou
barvou, odstín vybraný paní ředitelkou ZŠ je RAL 7038.
Oslovili jsme malíře z okolí a obdrželi jsme dvě nabídky. První nabídka je od pana Miloše
Vaňka, IČ: 41170903, Nedašovská 34, Praha5 – Zličín za celkovou částku 33 924 Kč vč.
DPH. Druhá nabídka přišla od firmy Miloslav Mleziva, úklidové a malířské práce, IČ: 464
27 821, Smetanova 284, 273 45 Hřebeč za celkovou částku 26 562,40 vč. DPH.

OISM z výše uvedených důvodů navrhuje objednat výmalbu šaten a průchozí chodby u firmy
Miloslav Mleziva.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

26 563,- s DPH
Ano, změna rozpisu rozpočtu v příloze
§ 3113, pol. 5171, 953

Usnesení č. R/94/1/2017
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
přijaté nabídky na výmalbu šaten a chodby v ZŠ Černošice

II.

souhlasí
s výběrem nejvhodnější nabídky firmy Miloslav Mleziva, úklidové a malířské práce, IČ: 464 27
821, Smetanova 284, 273 45 Hřebeč na výmalbu šaten a chodby v ZŠ Černošice za celkovou
částku 24 996,79 Kč včetně DPH dle přílohy tohoto usnesení

III. schvaluje
změnu rozpisu rozpočtu č. 19
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizaci usnesení pod bodem II
Termín: 31.5.2017
2. Finančnímu odboru

1. zapracovat změnu rozpisu rozpočtu č. 19 do rozpočtu pro rok 2017
Termín: 30.5.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.3

Výměna vnitřních rozvodů vody a kanalizace v ZŠ Černošice - Komenského - výběr
dodavatele stavby
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Na základě usnesení rady města č. R/92/2/2017 ze dne 24. 4. 2017 bylo vyhlášeno výběrové
řízení na dodavatele stavby vedené pod názvem „Výměna vnitřních rozvodů vody a
kanalizace v ZŠ Černošice – Komenského“. Vzhledem k předpokládanému rozsahu prací se
jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu. Dne 16. 5. 2017 byl konečný termín pro podání
nabídek, do tohoto data byly doručeny celkem 3 nabídky. Ve stejný den proběhlo i otevírání a
hodnocení doručených nabídek.
Pořadové
číslo
nabídky

Identifikace dodavatele

2.

TAKR stavební s.r.o., IČ: 04753569, Nádražní 400,
975.722,97 Kč
386 01 Strakonice

3.

MOZIS s.r.o., IČ: 28940083, Slezská 856/74, 130
1.087.274,82 Kč
00 Praha 3

1.

S.V.A. spol. s r.o., IČ: 18626467, Pramenná 3, 148
1.570.000,- Kč
00 Praha 4-Kunratice

Nabídková cena bez DPH

Nejvýhodnější nabídku předložila společnost TAKR stavební s.r.o., IČ: 04753569, sídlem
Nádražní 400, 386 01 Strakonice za cenu 975.722,97 Kč bez DPH. Nabídka dodavatele
společnosti TAKR stavební s.r.o. zároveň splnila zákonné požadavky a požadavky zadavatele
uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
V této souvislosti Komise doporučuje přijmout nabídku společnosti TAKR stavební s.r.o.
Dle navrženého časového harmonogramu bude předmětná stavba probíhat v období letních
prázdnin.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

975.722,97 Kč bez DPH, 1.180.624,79 s DPH
ano (částečně rozpočet, částečně RO z rezervy, do které bude
vráceno po obdržení dotace na akci výměna tepelného zdroje)
§ 3113, pol. 5171, ORG 1033

Usnesení č. R/94/2/2017
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o veřejné zakázce na dodavatele stavby "Výměna vnitřních rozvodů vody a
kanalizace v ZŠ Černošice - Komenského"

II.

souhlasí
s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti TAKR stavební s.r.o., IČ: 04753569, se sídlem:
Nádražní 400, 386 01 Strakonice, na realizaci stavby "Výměna vnitřních rozvodů vody a
kanalizace v ZŠ Černošice - Komenského" za celkovou cenu 975.722,97 Kč bez DPH

III. schvaluje
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1.

2.

uzavření smlouvy o dílo (CES 209/2017) mezi společností TAKR stavební s.r.o. a
městem Černošice na provedení stavby " Výměna vnitřních rozvodů vody a kanalizace
v ZŠ Černošice - Komenského" dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
rozpočtové opatření č. 38 dle přílohy k tomuto usnesení

IV. ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat RO dle bodu III. do rozpočtu města
Termín: 29.5.2017
2. Odboru investic a správy majetku
1. informovat dodavatele o výsledcích veřejné zakázky
Termín: 23.5.2017
2. zajistit uzavření smlouvy o dílo CES 209/2017 s vybraným dodavatelem dle bodu III.
tohoto usnesení
Termín: 29.5.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.4

Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice - Komenského - výběr dodavatele stavby
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Na základě usnesení rady města č. R/92/12/2017 ze dne 24. 4. 2017 bylo vyhlášeno výběrové
řízení na dodavatele stavby vedené pod názvem „Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice –
Komenského“. Vzhledem k předpokládanému rozsahu prací jde o veřejnou zakázku malého
rozsahu. Dne 16. 5. 2017 byl konečný termín pro podání nabídek a do tohoto data byly
doručeny celkem 4 nabídky. Ve stejný den proběhlo i otevírání a hodnocení doručených
nabídek.
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla stanovena na cenu ve výši 1.500.000,- Kč.
Město na uvedený projekt požádalo o podporu dle 39. výzvy OPŽP prostřednictvím programu
MS2014+ a dne 7.4.2017 Ministerstvo životního prostředí schválilo poskytnutí dotace ve výši
722.316,80 Kč.
Pořadové
číslo
nabídky

Identifikace dodavatele

2.

IBEKR s.r.o., IČ: 28803426, Počaply 32, 533 04
1.385.088,80 Kč
Sezemice

1.

KP servis Most s.r.o., IČ: 28692811, Hradní 147,
1.494.729,50 Kč
435 02 Most-Souš

4.

S.V.A. spol. s r.o., IČ: 18626467, Pramenná 3, 148
1.560.000,- Kč
00 Praha4 – Kunratice

3.

TEMPOTERM spol. s r.o., IČ:
Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4

Nabídková cena bez DPH

42726841,

1.788.744,- Kč

Základním hodnotícím kritériem byla zvolena nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH a dále
v zadávací dokumentaci byl vzhledem k charakteru zakázky uveden požadavek na doložení
autorizace v oboru technika prostředí staveb pro osobu, která bude pověřena odborným
vedením stavby.
Na základě této nejnižší nabídkové ceny byla hodnocena nabídka dodavatele IBEKR s.r.o. Při
hodnocení této nabídky Komise zjistila, že předmětná nabídka nesplňuje podmínky zadavatele
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uvedené v zadávací dokumentaci, když dodavatel ve své nabídce nepředložil doklad
osvědčující odbornou způsobilost osoby, která bude pověřena odborným vedením stavby, a to
předložením autorizace v oboru technika prostředí staveb (autorizovaný inženýr nebo
autorizovaný technik) v souladu se zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění, tak jak je uvedeno
v čl. IV. odst. IV.2. zadávací dokumentace.
V souvislosti s tímto Komise přistoupila na hodnocení nabídky s druhou nejnižší nabídkovou
cenou dodavatele KP servis Most s.r.o. Při hodnocení této nabídky Komise rovněž zjistila, že
předmětná nabídka nesplňuje stejné podmínky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci,
když dodavatel ve své nabídce nepředložil doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby,
která bude pověřena odborným vedením stavby, a to předložením autorizace v oboru technika
prostředí staveb (autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik) v souladu se zák. č.
360/1992 Sb., v platném znění, tak jak je uvedeno v čl. IV. odst. IV.2. zadávací dokumentace.
Z výše uvedených důvodů a vzhledem k tomu, že požadovanou odbornost osoby pověřené
odborným vedením stavby považuje Komise vzhledem k charakteru zakázky za důležitou a
podstatnou, doporučuje tak vyloučit nabídky společností IBEKR s.r.o. a KP servis Most s.r.o.
z výběrového řízení.
Na základě těchto skutečností Komise dále přistoupila k hodnocení nabídky s třetí nejnižší
nabídkovou cenou dodavatele S.V.A. spol. s r.o. Po posouzení obsahu této nabídky Komise
shledala, že předmětná nabídka splňuje podmínky zadavatele uvedené v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky.
V této souvislosti Komise doporučuje přijmout nabídku společnosti S.V.A. spol. s r.o. jakožto
nejvýhodnější.

Dle navrženého časového harmonogramu bude předmětná stavba probíhat v období letních
prázdnin.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

1.560.000,- Kč bez DPH, 1.887.600,- s DPH
ano – částečně a dále RO ze všeobecné rezervy; částka je
„zapůjčena“ a bude do ní vrácena po obdržení přislíbené dotace
ze SFŽP v předpokládané výši 722 316,80
§ 3113, pol. 6121, ORG 986

Usnesení č. R/94/3/2017
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o veřejné zakázce na dodavatele stavby "Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice
- Komenského"

II.

rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise
o vyloučení společnosti IBEKR s.r.o., IČ:28803426, sídlem Počaply 32, 533 04 Sezemice a
společnosti KP servis Most s.r.o., IČ: 28692811, sídlem Hradní 147, 435 02 Most-Souš z
důvodu nesplnění podmínek zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci dle přílohy č. 1 a
2 tohoto usnesení

III. souhlasí
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s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti S.V.A. spol. s r.o., IČ: 18626467, se sídlem:
Pramenná 3, 148 00 Praha 4 - Kunratice, na realizaci stavby "Výměna tepelnéh zdroje v ZŠ
Černošice - Komenského" za celkovou cenu 1.560.000,- Kč bez DPH
IV. schvaluje
1.
uzavření smlouvy o dílo (CES 208/2017) mezi společností S.V.A. spol. s r.o. a městem
Černošice na provedení stavby " Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice Komenského" dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení
2.
rozpočtové opatření č. 37 dle přílohy č. 4 k tomuto usnesení
V.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat RO dle bodu IV. do rozpočtu města
Termín: 29.5.2017
2. Odboru investic a správy majetku
1. informovat dodavatele o výsledcích veřejné zakázky

Termín: 23.5.2017
2. zajistit uzavření smlouvy o dílo CES 208/2017 s vybraným dodavatelem dle bodu IV.
tohoto usnesení
Termín: 29.5.2017
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 1
2.5

Rekonstrukce a přístavba radnice - nové znění smluv č. 216/2017, 217/2017 a 218/2017 o
připojení k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Na návrh OISM schválila rada města svým usnesením č.R/92/3/2017 uzavření smluv s ČEZ
Distribuce,a.s. o uzavření budoucí smlouvy o připojení pro nové prostory městského úřadu,
městské policie a pošty se stanovením celkového podílu města za připojení k distribuční síti
ve výši 94 500,- Kč. Při kontrole těchto smluv a následné konzultaci s pracovníky ČEZ
Distribuce (obchodní kancelář Lety) bylo zjištěno, že do kalkulované částky za připojení
nezahrnul ČEZ hodnoty původního rezervovaného příkonu, které byly součástí naší podané
žádosti o připojení. Na základě této skutečnosti a po tomto jednání zaslal ČEZ Distribuce,a.s.
nové návrhy smluv na uzavření budoucí smlouvy o připojení požadovaných měřených
odběrů. V těchto smlouvách jsou již zahrnuty hodnoty původního rezervovaného příkonu
objektu a jsou nově stanoveny naše podíly na nákladech s připojením takto:
městský úřad, jistič 3 x 125 A, stanovený podíl 44 500,- Kč (dříve 62 500,-)
městská policie, jistič 3 x 32 A, stanovený podíl 0,00 Kč (dříve 16 000,- Kč)
pošta, jistič 3 x 32 A, stanovený podíl 2 800,- Kč (dříve 16 000,- Kč)
Celková požadovaná výše podílu za připojení nových prostor tedy činí 47 300,- Kč oproti
původně požadovaným 94 500,- Kč (úspora 47 200,-).
Dle podmínek ČEZ Distribuce,a.s. je nutné do 30ti dnů zaslat podepsané návrhy smluv zpět a
následně uhradit podíl města na nákladech s připojením.

Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

47.300,- Kč s DPH
ano
§ 6171, pol. 6121, ORG 776
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Usnesení č. R/94/4/2017
Rada města Černošice
I.

revokuje
své usnesení č.R/92/3/2017 ze dne 24.4.2017, protože neodpovídá současným podmínkám
smluvních vztahů

II.

bere na vědomí
celkový podíl nákladů spojených s připojením nových měřených odběrů pro rekonstrukci a
přístavbu radnice (městský úřad, městská policie a pošta) ve výši 47 300,- Kč

III. souhlasí
1.
s uzavřením budoucí smlouvy o připojení č.17_SOBS01_4121289649, CES 218/2017
(městský úřad) a úhradou podílu nákladů za připojení ve výši 44 500,- Kč dle přílohy č.
1 tohoto usnesení
2.
s uzavřením budoucí smlouvy o připojení č.17_SOBS01_4121896618, CES 216/2017
(městská policie) dle přílohy č.2 tohoto usnesení (podíl nákladů za připojení je 0,00 Kč)
3.
s uzavřením budoucí smlouvy o připojení č.17_SOBS01_4121289630, CES 217/2017
(pošta) a úhradou podílu nákladů za připojení ve výši 2 800,- Kč dle přílohy č. 3 tohoto
usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem III
Termín: 16.6.2017
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1
2.6

Nákup síranu železitého do ČOV
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Pro ČOV Černošice je stanoven limit pro množství vypouštěného fosforu
ve vyčištěných odpadních vodách. Pro dosažení hodnot vyhovujících tomuto limitu je nutné
využívat chemické srážení fosforu. Za tímto účelem je v ČOV umístěna technologie pro
dávkování koagulantu - síranu železitého. Firma Kemifloc nabízí díky většímu odběru
koagulantů pro provozy, které obstarává společnost Aquaconsult, s.r.o., dlouhodobě lepší
cenu než konkurence. Pro další snížení nákladů za dopravu je koagulant pravidelně
objednáván ve větším množství, tedy cca 10 tun. Nyní město obdrželo fakturu za „jarní“
dodávku síranu železitého v ceně 42.400,- Kč bez DPH.

Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

42.400,- Kč bez DPH, 51.304,- Kč s DPH
ano
§ 2321, pol. 5139

Usnesení č. R/94/5/2017
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
nákup 10 tun síranu železitého pro provoz ČOV

II.

souhlasí
s uhrazením faktury na nákup síranu železitého od společnosti KEMIFLOC, IČ 47674695,
Dluhonská 2858/111, 750 02 Přerov, ve výši 51.304,- Kč bez DPH, přefakturované
společností Aquaconsult, s.r.o

III. ukládá
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1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit realizaci dle bodu I.2 tohoto usnesení
Termín: 26.5.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.7

Výměna čerpadla v ČOV
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku

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

Nátěry vnějších částí dřevěných oken na východní a jižní straně budovy A ZŠ ČernošiceMokropsy - výběr dodavatele stavby
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Na základě usnesení rady města č. R/92/36/2017 ze dne 24. 4. 2017 bylo vyhlášeno výběrové
řízení na dodavatele stavby vedené pod názvem „Nátěry vnějších částí dřevěných oken na
východní a jižní straně budovy A ZŠ Černošice-Mokropsy“. Vzhledem k předpokládanému
rozsahu prací se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu. Po zveřejnění oznámení o
zahájení výběrového řízení město obeslalo 4 společnosti s výzvou o tomto zahájení a
odkazem na webové stránky města. Dne 16. 5. 2017 byl konečný termín pro podání nabídek a
do tohoto data byla doručena celkem 1 nabídka. Ve stejný den proběhlo i otevírání a
hodnocení doručené nabídky.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na cenu ve výši 165.000,- Kč.
Pořadové
číslo
nabídky

Identifikace dodavatele

1.

Kalliopé, s.r.o., IČ: 25794914, Nám. Míru 36, 344
01 Domažlice

Nabídková cena bez DPH
157.000,- Kč

Jedinou a nejvýhodnější nabídku předložila společnost Kalliopé, s.r.o., IČ: 25794914, sídlem
Nám. Míru 36, 344 01 Domažlice za cenu 157.000,- Kč bez DPH. Nabídka dodavatele
společnosti Kalliopé, s.r.o. zároveň splnila zákonné požadavky a požadavky zadavatele
uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
V této souvislosti Komise doporučuje přijmout nabídku společnosti Kalliopé, s.r.o.
Dle navrženého časového harmonogramu bude předmětná stavba probíhat v průběhu
července.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

157.000,00 Kč bez DPH, 189.970,- s DPH
ano
§ 3113, pol. 6121, ORG 1026

Usnesení č. R/94/6/2017
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
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informace o veřejné zakázce na dodavatele stavby "Nátěry vnějších částí dřevěných oken na
východní a jižní straně budovy A ZŠ Černošice-Mokropsy"
II.

souhlasí
s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti Kalliopé, s.r.o., IČ: 25794914, se sídlem: Nám.
Míru 36, 344 01 Domažlice, na realizaci stavby "Nátěry vnějších částí dřevěných oken na
východní a jižní straně budovy A ZŠ Černošice-Mokropsy" za celkovou cenu 157.000,- Kč bez
DPH

III. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo (CES 189/2017) mezi společností Kalliopé, s.r.o. a městem Černošice
na provedení stavby " Nátěry vnějších částí dřevěných oken na východní a jižní straně
budovy A ZŠ Černošice-Mokropsy" dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat dodavatele o výsledcích veřejné zakázky
Termín: 23.5.2017
2. zajistit uzavření smlouvy o dílo CES 189/2017 s vybraným dodavatelem dle bodu III.
tohoto usnesení
Termín: 29.5.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.9

Smlouva o úhradě odměny za zpracování architektonické studie Stavební úpravy a
přístavba ZŠ v Černošicích (sborovna, učebna dílen a 4 kmenové učebny 4/2017)- ing.
arch. Ivana Němcová
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Na základě usnesení rady města R/93/35/2017 ze dne 9. 5.2017 připravil OISM návrh
smlouvy o úhradě odměny za zpracování architektonické studie ing. arch. Němcové na
„Stavební úpravy a přístavbu ZŠ v Černošicích- sborovna, učebna dílen a 4 kmenové učebny“
ve výši 60 500,- Kč včetně DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že při zpracování projektové
dokumentace u uvedeného projektu došlo k úspoře 39 930,- Kč (dle schváleného dod.č.1
k SoD č. 26/2017), na vypracování studie bude potřeba vyčlenit pouze 20 570,- Kč vč. DPH.
Smlouva byla projednána a odsouhlasena právním úsekem.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

20.570,- Kč včetně DPH (v radě R/93/35/2017)
ano
§ 3113, pol. 5166, ORG 1021

Usnesení č. R/94/7/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
návrh znění a uzavření Smlouvy o úhradě odměny (CES č. 273/2017) mezi ing. arch. Ivanou
Němcovou, IČ: 13210165, Nad Trojou 787/5, 182 00 Praha 8 a městem Černošice ve výši 60
500,- Kč vč. DPH za zpracování architektonické studie "Stavební úpravy a přístavba ZŠ v
Černošicích- sborovna, učebna dílen a 4 kmenové učebny" z 04/2017

II.

ukládá

Strana 11/28

1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření smlouvy CES č. 273/2017 dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 29.5.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.10 Smlouva o dílo na rekonstrukci silnice č. II/115
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na základě uzavřené smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů mezi
městem Černošice a Středočeským krajem z 10. 11. 2016 proběhlo výběrové řízení na
zhotovitele – stavební firmu, která provede rekonstrukci silnici II/115, a na firmu, která zajistí
technický dozor a koordinaci BOZP na této stavbě. Středočeský kraj zaslal městu ke
schválení dvě smlouvy na výše uvedené práce, jejich text byl zkontrolován a upraven
právničkou města. Podíl města na vybudování dešťové kanalizace činí 2 579 126,23 s DPH
Kč.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

2 579 126,23 Kč s DPH
ano
§ 2212, pol. 6171

Usnesení č. R/94/8/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s uzavřením smlouvy o dílo „II/115 Černošice, rekonstrukce silnice“ (CES 259/2017)
mezi městem Černošice a Středočeským krajem jako objednateli a zhotovitelem
společností M-SILNICE, a.s., IČ 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice podle
přílohy č. 1 k tomuto usnesení
2.
s uzavřením smlouvy „II/115 Černošice, rekonstrukce silnice TDS + BOZP“ (CES
277/2017) na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP při provádění
rekonstrukce silnice II/115 mezi městem Černošice a Středočeským krajem jako
objednateli a poskytovatelem společností REINVEST, s.r.o., IČ 65410840, K Novému
dvoru 897/66, 142 00 Praha 4 podle přílohy č. 2 tohoto usnesení, která se týká
příspěvku na vybudování dešťové kanalizace ve výši 2 579 126,23 Kč s DPH.

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření smluv dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 30.6.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.11 Rekultivace bývalé skládky U Dubu Černošice-stanovení příjezdové trasy
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. předala projektovou dokumentaci na stavbu
Rekultivace bývalé skládky U Dubu Černošice. Rekultivace bude spočívat v realizaci
technických opatření, která zajistí eliminaci vsakování srážkových vod do povrchu skládky.
Bude provedeno dotvarování, odplynění a osázení skládkového tělesa. Po této rekultivaci
bude těleso začleněno do krajiny.
V rámci projednávání výše uvedené projektové dokumentace po dohodě s místostarostou
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Ing. Petrem Wolfem navrhujeme, aby z důvodu ochránění nových povrchů místních
komunikací a nesnižování pohody bydlení prašností a hlukem byla pro budoucího zhotovitele
stavby stanovena příjezdová trasa po komunikaci K Dubu s napojením na komunikaci II/115
ul. Dobřichovická.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=169
Usnesení č. R/94/9/2017
Rada města Černošice
I.

stanovuje
příjezdovou trasu pro stavební stroje po dobu realizace stavby Rekultivace bývalé skládky U
Dubu Černošice, a to pouze po komunikaci K Dubu s napojením na komunikaci II/115 ul.
Dobřichovická

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. požádat stavební úřad o stanovení této příjezdové trasy jako podmínku pro provádění
rekultivace skládky
Termín: 31.5.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

2.12 Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 1982/156 v
Jitřní ulici (žadatelé manželé M.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V Jitřní ulici je navrhována další novostavba rodinného domu. Dům má
mít přízemí a podkroví, jeho výška bude 7,83 m, bude mít tvar písmene L. V domě budou dvě
nestejně velké bytové jednotky. Při hranici komunikace budou zřízena čtyři parkovací stání.
Přípojky inženýrských sítí jsou ukončeny na pozemku. Bude vybudováno nové uliční oplocení
(sloupky, plotová výplň) vysoké 1,6 m. Zastavěnost pozemku vyhovuje územnímu plánu – RD
15%, zpevněné plochy 10,68%.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=174
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí, návrh je v souladu s územním plánem.
Usnesení č. R/94/10/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
se stavbou nového rodinného domu na pozemku parc.č. 1682/156 v Jitřní ulici podle
předložené dokumentace zpracované kanceláří Stanislav Staněk, s.r.o., IČ 17042658,
Xaverovská 22/470, 197 00 Praha 9 - Kbely, v únoru 2017
2.
s uzavřením plánovací smlouvy o poskytnutí příspěvku 80.000,- Kč na veřejnou
technickou infrastrukturu vzhledem k tomu, že stavbou vzniknou dvě nové bytové
jednotky

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 2.6.2017
2. zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení se stavebníky panem R. M.a paní
E. M., xxx
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Termín: 30.6.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.13 Žádost o vyjádření města k umístění nových pilířů telekomunikačních sítí na pozemku
parc.č. 396/29 v Komenského ulici (žadatel Česká telekomunikační infrastruktura)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Místo stávajících pilířů umístěných v linii oplocení soukromého domu
plánuje společnost Česká telekomunikační infrastruktura výstavbu dvou nových pilířů –
elektroměrového rozvaděče a síťového rozvaděče v zeleném pásu na pozemku města asi 5
m od stávajících pilířů.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=170
Vyjádření komise: Stavební komise nesouhlasí a doporučuje umístit nové skříně nejlépe do
oplocení vedle nebo místo stávajících.
Usnesení č. R/94/11/2017
Rada města Černošice
I.

nesouhlasí
s umístěním dvou nových pilířů pro sítě elektronických komunikací na pozemku parc.č. 396/29
v Komenského ulici podle předloženého návrhu zpracovaného společností První SaZ Plzeň,
a.s., IČ 26329921, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, a doporučuje je umístit v linii oplocení vedle
nebo místo stávajících

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 2.6.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.14 Žádost o vyjádření města k vybudování studny na pozemku parc.č. 1734/27 v Chodské
ulici (žadatel J. B.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: U domu v Chodské ulici plánuje majitel na základě provedeného
průzkumného vrtu vybudovat vrtanou studnu hlubokou 20 m. Voda ze studny bude sloužit
k zalévání zahrady. Studna je situována od veřejné komunikace více než 12 m.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=171
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s vybudováním studny.
Usnesení č. R/94/12/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se stavbou studny na pozemku parc.č. 1734/27 v Chebské ulici podle předložené
dokumentace zpracované Ing. Milenou Schořovskou, IČ 87525941, 262 72 Koupě 53, v
dubnu 2017

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
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Termín: 2.6.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.15 Žádost o vyjádření města k přístavbě a stavebním úpravám rodinného domu č.p. xxx v
Karlické ulici (žadatel P. C.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Projekt dokumentuje plánovanou přístavbu a stavební úpravy rodinného
domu na rohu ulic Karlická a Stulíková, dům stojí v oblasti BR-1/V. Přistavěno bude
především vstupní schodiště na úrovni dvou nadzemních podlaží o půdorysné ploše 8 m² a
pak také schody do zahrady na protilehlé straně domu. Dům bude zateplen, budou vyměněna
okna a osazena nová střešní. Současně budou upraveny vnitřní dispozice domu. Navrhované
stavební úpravy nenarušují ráz okolní vilové zástavby. V domě budou nově dvě bytové
jednotky, podle dokladů v archivu stavebního úřadu byla původně v domě pouze jedna bytová
jednotka.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=172
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s návrhem, neruší charakter vilové zástavby.
Usnesení č. R/94/13/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s přístavbou a stavebními úpravami rodinného domu č.p. xxx v Karlické ulici podle
předložené dokumentace zpracované ing. arch. Petrem Tučkem, IČ 73533505, V
přístavu 1586/4, 170 00 Praha 7, v květnu 2017
2.
s uzavřením smlouvy (CES 287/2017) 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: 2.6.2017
2. zajistit uzavření smlouvy s panem P. C., xxx, xxx dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 1.7.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.16 Žádost o vyjádření města k přístavbě a stavebním úpravám rodinného domu č.p. xxx ve
Vrážské ulici (žadatelé manželé K. a M. K.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Noví majitelé domu na rohu ulic Vrážská a Střední plánují jeho
rekonstrukci a přístavbu. Dům stojí v oblasti BR-2/V. Vila je částečně podsklepená, má
přízemí, patro a podkroví. Přistavěna bude dílna v suterénu, nad ní venkovní terasa, dále
zádveří, jídelna a nad ní balkón. V podkroví budou vybudovány obytné místnosti. Budou
vytvořena některá nová okna jak ve stěnách domu, tak ve střeše. Fasáda bude zateplena a
její konečný vzhled zachová nebo obnoví historické prvky, na střechu bude použita klasická
střešní krytina. Přípojky inženýrských sítí k domu jsou původní. Stávající garáž bude
rozšířena, bude k ní přistavěna zahradní kůlna a kryté parkovací stání. Opraveno bude i
oplocení. Zastavěnost pozemku vyhovuje limitům územního plánu.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=173
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s návrhem, bude zachována podoba domu.
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Usnesení č. R/94/14/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s přístavbou a stavebními úpravami rodinného domu č.p. xxx, stavebními úpravami garáže a
stavbou přístřešku pro parkování na pozemku parc.č. 2431 ve Vrážské ulici podle předložené
dokumentace zpracované Ing. arch. Zdeňkou Honzátkovou a Ing. Pavlem Prokšíkem, IČ
10179194, U Nesypky 9, 150 00 Praha 5, v prosinci 2016

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 2.6.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.17 Kupní smlouva č. 271/2017, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2995/43 o
výměře 5m2 v obci a k.ú. Černošice, ul. Slunečná
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Dne 27.2.2017 přišel na město Černošice dopis od paní S. s žádostí o odprodej pozemku
parc.č. 2995/43 o výměře 5m2 v k.ú. Černošice.
Jedná se o pozemek v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice nacházející se ve
Slunečné ulici. Dle platného územního plánu se pozemek nachází v ploše BR-1 - plochy
bydlení – v rodinných domech. Druh pozemku dle katastru nemovitostí je ostatní plocha,
využití jiná plocha.
Pozemek se nachází v již zaplocené části zahrady, která je v soukromém vlastnictví paní S.,
jenž má zájem výše uvedený pozemek odkoupit a tím narovnat majetkové vztahy.
Vzhledem k povaze pozemku a cenám, za které město tyto pozemky prodává, byla navržena
cena za prodej 3.000,-Kč/m2. Tuto cenu potvrdila Rada města na svém 89. jednání dne 13. 3.
2017 pod číslem usnesení R/89/17/2017. Následně byl záměr projednáván na 21. zasedání
zastupitelstva města Černošice, které pod číslem usnesení Z/21/11/2017 upravilo prodejní
cenu na 4.000,-/m2.
Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách městského
úřadu a dne 11. 5. 2017 v 11:00 hod uplynula lhůta pro podání nabídek. Během této lhůty
obdrželo město jednu nabídku od paní S. na koupi výše uvedeného pozemku za cenu 4.000,Kč za m2 čímž potvrdila svůj původně projevený zájem.
Radě města je předkládána ke schválení smlouva kupní, která bude následně předložena
zastupitelstvu města dne 31. 5. 2017. Náklady na podání návrhu na vklad vlastnického práva
uhradí smluvní strany rovným dílem. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí Kupující.
Pro vytvoření smlouvy byl použit vzor z databáze města.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=119

Usnesení č. R/94/15/2017
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Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
přijatou nabídku od paní E.S., kterou projevila zájem odkoupit pozemek parc.č. 2995/43 o
výměře 5m2 k.ú. Černošice, ul. Slunečná

II.

souhlasí
1.
s přijatou nabídkou paní E. S. na odkup pozemku parc.č. 2995/43 o výměře 5m2 v obci
a k.ú. Černošice v ul. Slunečné za částku 4.000,-Kč/m2 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
2.
s uzavřením kupní smlouvy č. 271/2017 mezi městem Černošice a paní E.S., RČ: xxx,
bytem: xxx, xxx, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2995/43 o výměře 5m2 v
obci a k.ú. Černošice v ulici Slunečné za částku 20.000,--Kč dle přílohy č.2 tohoto
usnesení

III. doporučuje zastupitelstvu města
projednat a schválit kupní smlouvu č. 271/2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.18 Žádost o vyjádření města ke stavbě zahradního domku na pozemku parc.č. 2114/1 v
Kutnohorské ulici podle upravené žádosti (žadatel V. H.)
Předkladatel: 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, souhlasila rada města
na svém minulém jednání (R/93/9/2017), aby žadatel realizoval nový domek o půdorysné
ploše stejné, jako stávající kůlna. Stavebník však trvá na svém původním návrhu. Aby splnil
limity zastavěnosti dané územním plánem, odstraní část zpevněných ploch a na formuláři
uvádí upravené výměry.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=157
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s upraveným návrhem – bude odstraněna část
zpevněných ploch.
Usnesení č. R/94/16/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se stavbou zahradního domku na pozemku parc.č. 2114/1 v Kutnohorské ulici podle
předložené dokumentace zpracované Ing. Pavlem Soukupem, IČ 61026069, 251 63
Všechromy 63, v dubnu 2017 a upravené výměry zpevněných ploch

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 2.6.2017

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.

Z odborů - úsek právní

3.1

Schválení smlouvy o výpůjčce pozemku se společností FROST FLOWER, s.r.o., aby
mohla být realizována rekultivace skládky "U Dubu"
Předkladatel: Úsek právní
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Důvodová zpráva:
Město se snaží realizovat projekt rekultivace skládky „U Dubu“ v Černošicích, a to za pomoci
dotace z příslušného programu. Aby město dotaci získalo, tak před podáním žádosti musí
řádně proběhnout příslušná správní řízení. Jelikož část rekultivované skládky dle
vypracované projektové dokumentace má zasahovat i částečně na pozemek parc. č. 4090/1,
který je ve vlastnictví společnosti FROST FLOWER, s.r.o., je zapotřebí, aby město získalo
právní titul, na základě kterého bude moci užívat část pozemku parc. č. 4090/1, resp. na něm
bude moci částečně postavit skládku.
Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku (č. CES 281/2017) je nezbytné, aby město získalo
stavební povolení pro stavbu rekultivované skládky. Smlouvou o výpůjčce získá město
k užívání část pozemku parc. č. 4090/1 o výměře cca 1.550m2. Smlouva o výpůjčce je ze své
podstaty bezúplatná, avšak společnost FROST FLOWER, s.r.o. požaduje zaplacení paušální
náhrady nákladů, které ji v souvislosti s jednáním o smlouvě vznikly (konzultace advokáta,
ztráta času, náklady na obhlídku části pozemku, který je předmětem výpůjčky apod.), a to ve
výši 50.000,- Kč
Smlouva o výpůjčce byla zvolena z toho důvodu, protože je prakticky jedinou možností, jak
získat příslušný právní titul, a to s ohledem na nejzazší termín podání žádosti dotace (do 30.
6. 2017), přičemž ji lze nejrychleji uzavřít, jelikož ji schvaluje pouze Rada města. Jako právní
titul pro stavbu skládky je smlouva o výpůjčce dostačující.
Na základě požadavku protistrany smlouva o výpůjčce obsahuje též ustanovení o budoucí
kupní smlouvě na část pozemku, která je předmětem výpůjčky. Na základě tohoto ustanovení
může jakákoliv ze smluvních stran ve lhůtě 12 měsíců ode dne, co bude skládka pravomocně
zkolaudována, vyzvat druhou smluvní stranu k uzavření kupní smlouvy, kdy kupní cena bude
stanovena znaleckým posudkem a veškeré náklady s uzavřením kupní smlouvy vzniklé
stranám půjdou za městem (náklady na vypracování znaleckého posudku, náklady na
vyhotovení geometrického plánu apod.).
Jelikož nezbývá moc času pro podání dotace, navrhujeme schválení výše uvedené smlouvy o
výpůjčce v předloženém znění. Toto znění bylo již schváleno protistranou.
Protože ve schváleném rozpočtu na rekultivaci skládky není počítáno s úhradou paušálních
nákladů protistrany ve výši 50.000,- Kč, je součástí tohoto materiálu i rozpočtové opatření č.
35, kterým se příslušné peníze přesouvají ze všeobecné rezervy na konkrétní výdaj.

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

50.000,- s DPH
ne
§ 3729, pol. 5179, ORG 12008

Usnesení č. R/94/17/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce pozemku (č. CES 281/2017) se společností FROST
FLOWER, s.r.o., IČ: 27245047, sídlem Přístavní 321/14, Holešovice, 170 00 Praha 7, kdy
předmětem výpůjčky je část pozemku parc. č. 4090/1 v k.ú. a obci Černošice o výměře 1550
m2, a to dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení
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II.

schvaluje
rozpočtové opatření č. 35 dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení

III. ukládá
1. Úseku právnímu
1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 31.5.2017 18:00 hodin
2. Finančnímu odboru
1. realizovat rozpočtové opatření č. 35 dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 15.6.2017 18:00 hodin
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.2

Odpor proti platebnímu rozkazu ve věci žaloby o zaplacení bezdůvodného obohacení za
užívání pozemků pod pozemními komunikacemi
Předkladatel: Úsek právní
Důvodová zpráva:
Dne 18. 4. 2017 byl městu doručen platební rozkaz a žaloba na vydání bezdůvodného
obohacení paní J. F., dle kterého je město povinno zaplatit částku ve výši 161 305 Kč
s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 161 305 Kč od 21. 12. 2016 do zaplacení a
náhradu nákladů řízení ve výši 36 670,4 Kč, a to za užívání pozemků paní F. bez právního
titulu. Jedná se o 11 pozemků, které se nachází pod pozemními komunikacemi na území
města Černošice o celkové výměře 3272 m2.
Částka, kterou paní F. dle žaloby požaduje, vychází z ceny stanovené znaleckým posudkem
dodaným paní F. a odpovídá částce 24,6 Kč/m2/rok. Paní F. žalobou požaduje zaplatit úplatu
za užívání za roky 2014 a 2015.
V roce 2016 a 2017 probíhala mezi paní F. a Petrem Wolfem jednání ve snaze získat
vlastnické právo k předmětným pozemkům, ani přes veškerou snahu však k dohodě nedošlo
a po předchozí předžalobní výzvě paní F. reagovala podáním žaloby u příslušného soudu.
Radě města je zároveň předkládán návrh odporu, který bude soudu zaslán ihned po jednání
rady (23. 5. 2017). Odpor v této věci již podán byl, a to s ohledem na termín doručení (18. 4.
2017, odpor musí být podán do 15 dnů). V původním platebním rozkazu však byl špatně
uvedený pasivně legitimovaný subjekt, tedy žalovaný – bylo zde uvedeno Městský úřad
Černošice, který v této věci nemá právní subjektivitu. Proto byl soud telefonicky kontaktován a
na tuto nesprávnost upozorněn. Následně soud vydal usnesení, kterým opravit písařskou
chybu – proti tomuto usnesení bylo možné podat odvolání, lhůta pro tento úkon uplynula 12.
5. 2017. Nyní běží lhůta pro podání odporu, který bude bez ohledu na původně podaný odpor
z důvodu právní jistoty podán znovu.
Od uplynutí lhůty pro podání odporu běží 30 denní lhůta pro vyjádření se k žalobě – toto
vyjádření připraví úsek právní (Mgr. Slávka Kopačková byla pověřena k provedení všech
úkonů v této věci). Jako podklad byl objednán znalecký posudek na stanovení ceny obvyklé
za užívání těchto pozemků, a to u soudního znalce, Ing. Vladimíra Soukeníka.
V zájmu trvalého vyřešení situace, a protože dosažení dohody o koupi pozemků zřejmě není
možné, bylo starostovi města navrženo, aby město požádalo o vyvlastnění předmětných
pozemků. Pro potřeby stanovení ceny těchto pozemků bude vyhotoven znalecký posudek
(povinná náležitost žádosti o vyvlastnění), a to rovněž u pana Soukeníka, který je již
s případem obeznámen.
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Usnesení č. R/94/18/2017
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informaci o žalobě na vydání bezdůvodného obohacení podané paní Janou Fillovou

II.

souhlasí
s podáním odporu proti platebnímu rozkazu sp.zn.: 6 C 71/2017 - 9

III. ukládá
1. Úseku právnímu
1. zaslat Okresnímu soudu Praha - západ v soudem stanovených lhůtách odpor dle bodu
II. tohoto usnesení a vyjádření k žalobě o vydání bezdůvodného obohacení
Termín: 26.6.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.

Z odborů - finanční odbor

4.1

Změna rozpisu rozpočtu č. 18 a rozpočtová opatření č. 36 a 39
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládána změna rozpisu rozpočtu č. 18 obsahující následující změny:
Změna č. 31 – přesun prostředků v rámci schváleného rozpočtu MŠ Husova – z položky
rezervy na položku investic – 11.265.196,50 Kč. Z původního rozpočtu 14,4 mil. Kč bylo již
použito cca 3,1 mil. Kč na akce nekryté rozpočtem, a to zejména 1,3 mil. na dokončení akce
Centrální vchod a šatny, 1,4 mil. na PD pro přístavbu a nástavbu učeben ZŠ, 250 tis vybavení
Cafe Vera, kondenzační kotel pro Dipru a 70 tis. lavičky. Podle vyjádření OISM bude zbylá
částka pro rok 2017 stačit.
Změna č. 32 – přesuny v rámci úřadu v souvislosti s organizační změnou – úspora 60 tis. Kč
bude touto změnou přesunuta na nákup použitých registratur na spisy podnikatelů na odboru
obecní živnostenský úřad.
Změna č. 33 – přesuny v rámci úřadu v souvislosti s organizační změnou – vznik nového
právního odboru rozdělením rozpočtu stávajícího OVM ve výši 1.256.915,75 Kč na jednotlivé
položky.
Výše uvedené změny nezvyšují příjmy ani výdaje rozpočtu, saldo rozpočtu se nemění.
Radě města je dále předkládáno rozpočtové opatření č. 36 obsahující následující změny:
Změna č. 73 – zajištění financování akce Přestavba domečku u ZUŠ. Celkové náklady na
akci pro letošní rok jsou cca 5,1 mil. Kč. V rozpočtu na rok 2017 bylo původně schváleno 4,2
mil. Kč, ze kterých bylo již cca 351 tis. převedeno na financování akcí rozpočtem nekrytých
(úpravy a vybavení Cafe Vera, plynová přípojka pro nafukovací halu a lavičky pro centrální
vstup ZŠ). Aktuálně tedy chybí v rozpočtu cca 1,3 mil. Kč, které jsou tímto RO přesouvány
z rezervy na akci zateplení budovy C (D) ZŠ (1 mil. Kč) a z úspory na akci zateplení budovy C
(D) ZŠ (300 tis.)
Změna č. 74 – Zajištění financování stavby atletického oválu a výdajů souvisejících. Podle
návrhu smlouvy je potřeba pro rozpočet 2017 zajistit 10 mil. Kč. Ve schváleném rozpočtu
2017 bylo na položce rezervy této akce 5 mil. Kč. Z této položky již bylo převedeno cca 200
tis. na PD a geodetické zaměření oválu. Aktuálně na financování této akce chybí 5,2 mil. Kč,
které jsou přesouvány krom dočerpání zbylé rezervy ve výši 4,8 mil. z dalších 3 zdrojů, a to
cca 1.039 tis. z úspory na akci odvlhčení budovy B+C ZŠ, cca 156 tis. z úspory na akci
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zateplení budovy C (D) ZŠ a 4 mil. jsou přesunovány z nečerpaných prostředků na
rekonstrukci a výstavbu komunikací.
Výše uvedené změny nezvyšují příjmy ani výdaje rozpočtu, saldo rozpočtu se nemění.
Schválení tohoto RO je v kompetenci zastupitelstva města, kterému bude předloženo na
jednání 31. 5. 2017. Finanční výbor návrh projednal na zasedání 17. 5. 2017 a doporučil
zastupitelstvu ke schválení.

Radě města je dále předkládáno rozpočtové opatření č. 39 obsahující následující změnu:
Změna č. 77 – zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z kapitoly 313 - MPSV na
výkon sociální práce ve výši 1.653.031,- Kč podle rozhodnutí MPSV-2017/78028-224.
Tímto RO se zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 1.653.031,- Kč, saldo rozpočtu se nemění.

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/94/19/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
změnu rozpisu rozpočtu č. 18 podle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
2.
rozpočtové opatření č. 39 podle přílohy č. 3 k tomuto usnesení

II.

bere se souhlasem na vědomí
návrh rozpočtového opatření č. 36 podle přílohy č. 2 k tomuto usnesení

III. doporučuje zastupitelstvu města
projednat a schválit rozpočtové opatření č. 36 podle přílohy č. 2 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Finančnímu odboru
1. realizovat změnu rozpisu rozpočtu č. 18 a rozpočtové opatření č. 39
Termín: 5.6.2017
2. předložit rozpočtové opatření č. 36 zastupitelstvu města k projednání
Termín: 31.5.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.2

Fakturace vodného a stočného
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Pan K. informoval město jako dodavatele vody o přechodně zhoršené kvalitě dodávané vody.
Technický ředitel společnosti Aquaconsult, s.r.o. po prošetření k dané situaci uvedl:
„Při opravě poruchy v ulici V dubině a následném odkalování a odvzdušňování vodovodních
řadů došlo pravděpodobně k uvolnění inkrustů ve starém vodovodním potrubí a shodou
okolností právě v tento moment pan K. odebíral ze své přípojky vodu a tak mohlo dojít
k zabarvení pitné vody.
Jak říkal pan K., po odtočení určitého množství vody, byla už voda čistá. Nicméně pracovníci
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města potrubí v přilehlých ulicích důkladně odkalili a voda vytékala již čistá.
Závěr: z výše uvedeného vyplývá, že to byla shoda náhod a okolností. U takto starého
vodovodního potrubí, jako je v dané lokalitě, se těmto situacím nedá předejít.“
Pan K. souhlasí s vyřešením dané situace poskytnutím slevy na vodném a stočném ve výši 1
krychlového metru. Pro obdobné případy navrhuji radě města pověřit mne, vedoucí
finančního odboru, rozhodnutím o poskytnutí slevy ve fakturaci v obdobných situacích
v rozsahu do 2 krychlových metrů.
Usnesení č. R/94/20/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
poskytnutí slevy ve fakturaci vodného a stočného pro odběrné místo č. 615000 odběratele č.
685 z důvodu přechodně zhoršené kvality vody v důsledku odkalování vodovodního řadu po
odstranění poruchy ve výši 1 m3

pověřuje
vedoucí finančního odboru rozhodováním o poskytnutí slevy na vodném a stočném z důvodu
zhoršené kvality vody v důsledku odkalování vodovodního řadu
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

4.3

Pověření vedoucí finančního odboru k provádění změn rozpisu rozpočtu
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
V souvislosti se zavedenými postupy pro čerpání rozpočtu tak, aby byl ve všech ohledech
naplňován zákon o finanční kontrole, je potřeba stále pružnějších a rychlejších úprav
rozpočtu, protože rozpočet musí být upraven před uskutečněním výdaje. Schválený rozpočet
ODPA 6171 – veřejná správa (úřad) dále rozepsán na jednotlivé položky podle odborů.
Platové otázky jsou v kompetenci tajemnice. Z důvodu operativního přesunu mezi
jednotlivými odbory navrhujeme pověřit vedoucí finančního odboru prováděním změn rozpisu
rozpočtu u položek 50XX – platy a související výdaje v rámci úřadu.

Usnesení č. R/94/21/2017
Rada města Černošice
I.

pověřuje
Ing. Janu Ullrichovou, vedoucí finančního odboru, schvalováním změn rozpisu rozpočtu v
rozsahu rady města u položek 50XX (platy a související výdaje) v rámci ODPA 6171 - veřejná
správa (úřad města)

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. následně informovat radu města o provedených změnách
Termín: 28.6.2013

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.

z odborů - dbor sociálních věcí a zdravotnictví

5.1

Zápis z 22. zasedání sociální komise dne 15. 5. 2017
Předkladatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Strana 22/28

Důvodová zpráva:
Zápis z 22. zasedání komise sociální dne 15. 5. 2017
Místo konání: DPS Černošice, Vrážská 1805, Černošice
Přítomni: M. Řehořová, A. Boušková, M. Haspeklová,
Strejček, N. Švehlová, J. Krčilová,
Nepřítomni: D. Göttelová, J. Martin, B. Řepová

A. Hrudková, M. Paříková, M.

Podněty k projednání:
Výzva MPSV k předkládání žádostí o podporu
Prezentace služby tísňová péče
1.Výzva MPSV k předkládání žádostí na podporu rozvíjení a zkvalitňování sociálních služeb,
sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí, vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků
v sociálních službách a podporu pečujících osob.
V souvislosti s výzvou bylo jednáno o potřebě sociálního bydlení ve městě a snaha o
vytipování vhodného prostoru pro zřízení chybějící speciální služby pro problematické rodiny
a dále zřízení střediska osobní hygieny.
2. Informace o schůzce dne 26. 5. 2017 se z. ú. Život 90 ohledně prezentace registrované
služby tísňová péče
.
Návrh usnesení: Rada bere na vědomí zápis z 22. zasedání sociální komise.
Termín příštího zasedání sociální komise: 26. 6. 2017 v 17,30 hodin, v klubovně DPS
Černošice, zadní vchod od zahradního altánu
Zapsala: J. Krčilová, tajemnice komise sociální
Usnesení č. R/94/22/2017
Rada města Černošice
bere na vědomí
zápis z 22. zasedání sociální komise dne 15. 5. 2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

6.

Z odborů - odbor informatiky

6.1

Nákup tonerů Kyocera 2017 - vyhodnocení VZ
Předkladatel: Odbor informatiky
Důvodová zpráva:
Usnesením Rady města Černošice č. R/92/21/2017 ze dne 24. 4. 2017 bylo schváleno
vyhlášení veřejné
zakázky vedené pod názvem „Nákup tonerů Kyocera 2017" (dále jen Zakázky).
V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění, nebyla tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána podle zákona o
veřejných zakázkách.
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek posoudila 4 nabídky na Zakázku, které město
obdrželo,
a nabídky vyhodnotila (viz přílohy usnesení).
Základním hodnotícím kritériem byla zvolena nejnižší nabídková cena (ekonomická
výhodnost nabídky).
Komise se rozhodla doporučit zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem, který podal nabídku s
pořadovým číslem 2, tj. s Scenario s.r.o., IČ 29462177, Pohraniční 1435/86, 703 00 Ostrava
za celkovou cenu 279 946,- Kč bez DPH (338 734,66 s DPH).
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Celá cena bude uplatněna jako náhradního plnění dle zák. č. 435/2004 Sb, o zaměstnanosti.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

279 946,- Kč bez DPH, 338 734,66,- s DPH
ano
§ 6171, pol. 5139

Usnesení č. R/94/23/2017
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a doporučení komise pro posouzení a hodnocení
nabídek dle přílohy č. 1 usnesení

II.

souhlasí
s uzavřením smlouvy CES 278/2017 s uchazečem poř. č. 2, Scenario s.r.o., IČ 29462177,
Pohraniční 1435/86, 703 00 Ostrava, za celkovou cenu 279 946,- Kč bez DPH (338 734,66 s
DPH) dle přílohy č. 3 a 4

III. ukládá
1. Odboru informatiky
1. realizovat usnesení pod bodem II
Termín: 9.6.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
7.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

7.1

Poskytnutí dotace na Krimifest 2017
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva:
Pan Kopic žádá prostřednictvím OŠKCR radu města o příspěvek ve výši 10.000 Kč na
organizaci akce Krimifest, která se uskuteční od 18. do 22. června 2017 v Club Kině.
Tato akce se v Černošicích konala poprvé už vloni (bez finančního příspěvku města, ale s
technickou podporou pana Blaženína). Předtím pan Kopic uspořádal celkem 15 ročníků této
akce v jiných českých městech.
Cílem festivalu je prevence kriminality. Akce probíhá formou promítání filmů s krimi zápletkou,
a besed.
Více informací najdete v žádosti, která je přílohou č. 3 usnesení.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Rozpočtové opatření bylo vytvořeno na plnou výši požadované částky z rezervy rady.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

10.000 Kč
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Usnesení č. R/94/24/2017
Rada města Černošice
nesouhlasí
s pokytnutím dotace panu Jaroslavu Kopicovi za účelem organizace akce Krimifest 2017, a to
na základě žádosti, která je přílohou č. 3 tohoto usnesení a doporučuje žadateli podat žádost
v rámci grantového programu v příštím kalendářním roce
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

7.2

Poskytnutí dotace na monografii ak. mal. J. A.
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

STAŽENO
7.3

Oplocení části pozemku č.6192/7
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

STAŽENO
8.

Z odborů - odbor vedení města

8.1

Jmenování vedoucí právního odboru
Předkladatel: Ing. Bohumila Budková, tajemnice MěÚ
Důvodová zpráva: Dne 19. 4. 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na jmenování do funkce
vedoucí právního odboru Městského úřadu Černošice. Výběrové řízení na obsazení místa
vedoucího tohoto odboru bylo vypsáno a proběhlo podle ust. § 7–9 zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
Ve stanovené lhůtě se přihlásili tito uchazeči:
1. Mgr. Slávka Kopačková - přihláška splňovala náležitosti požadované ust. § 7 odst. 4
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (dále jen „zákon“), a
byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro výkon funkce stanovené v oznámení o
vyhlášení výběrového řízení
Výběrová komise po posouzení náležitostí přihlášek dle § 7 odst. 4 zákona, dokladů dle § 6
odst. 4 zákona, předpokladů pro vznik pracovního poměru dle § 4 zákona a požadavků
uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí odboru právního
Městského úřadu Černošice a na základě pohovorů s uchazeči stanovila toto pořadí:
1. Mgr. Slávka Kopačková
Tajemnice městského úřadu navrhuje podle ust. § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), aby byla vedoucí právního odboru Městského úřadu Černošice
jmenována Mgr. Slávka Kopačková, a to s účinností od 1. 6. 2017.

Usnesení č. R/94/25/2017
Rada města Černošice
I.

jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
řízení), v platném znění, na návrh tajemnice městského úřadu, vedoucí právního odboru
Městského úřadu Černošice paní Mgr. Slávku Kopačkovou a to s účinností od 1. 6. 2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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8.2

Žádost o podporu akce Rockový Slunovrat v Řevnicích, dne 3.6.2017

Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
Důvodová zpráva k usnesení rady města Černošice
Akce Rockový Slunovrat, která se koná 3.6.2017 v Řevnicích, je mimořádnou akcí v našem
regionu. Jelikož se jedná o akci, která má širší přesah a je smysluplné, aby se o ní dozvěděli i
černošičtí občané, požádal dne 12. 5. 2017 ředitel festivalu pan Adam Langr o povolení k
propagaci akce na území města Černošice, formou vyvěšení 2 ks bannerů na plotě
soukromého subjektu v Černošicích.
Žádost pana Langra je přílohou č. 1 důvodové zprávy.

Usnesení č. R/94/26/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s podporou akce Rockový Slunovrat v Řevnicích, včetně vyvěšení maximálně 3 reklamních
plachet cca 1m2 na území města Černošice a s uveřejněním pozvánky v IL a na webové a
facebookové stránce města

ukládá
1. Odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. uveřejnit pozvánku na akci Rockový Slunovrat v IL a na webové a facebookové stránce
města
Termín: 3.6.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

8.3

Žádost o záštitu města nad pořádáním 3. ročníku závodu Černošický běh dne 16. 9. 2017
Předkladatel: Ing. Tomáš Kratochvíl, radní,Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města
Důvodová zpráva:
Organizátoři „Černošického běhu“ (závod určený zejména pro černošické občany – děti,
mládež a dospělé), který se bude konat v sobotu 16. září 2017, žádají město o součinnost při
organizaci závodu – využití pozemků města, bezplatnou inzerci v Informačních listech,
informování pomocí sms, součinnost s Městskou policií a technickými službami a zapůjčení
stanů, pivních setů, zvukové aparatury a mikrofonu, výstavních panelů, el. rozvaděče a stolů.
Žádost o záštitu nad pořádáním běžeckého závodu je přílohou důvodové zprávy.

Usnesení č. R/94/27/2017
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s převzetím záštity nad akcí „Černošický běh", který se bude konat 16. 9. 2017 v Černošicích
pro všechny věkové kategorie a s využitím hřiště v Husově ul

II.

ukládá
1. Odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. zajistit inzerci v Informačních listech, informování občanů pomocí SMS a zapůjčení
vybavení k organizaci závodu
Termín: 16.9.2017
2. Odboru technických služeb
1. posekat pozemek mezi hřištěm a Husovou ulicí
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Termín: 16.9.2017
3. Městské policii
1. zajistit součinnost při organizaci závodu (na křížení tras závodu s ulicemi Husova, K
Dubu a Černošická - Vonoklasy)
Termín: 16.9.2017
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
9.

Návrhy členů rady města

9.1

Program 22. zasedání zastupitelstva města
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
Program 21. zasedání zastupitelstva města dne 31. 5. 2017
1. Zahájení
2. 30 minut pro dotazy občanů
3. Body navržené zastupiteli města

a) Označení lokality před kostelem názvem Mariánské náměstí
4. Body navržené finančním odborem
a) Závěrečný účet 2016 a účetní závěrka 2016
b)

Rozpočtové opatření

5. Body navržené odborem investic a správy majetku
a) Kupní smlouva č. 134/2017, jejímž předmětem je koupě pozemků parc.č. 4223/1 a
prac.č. 4270/3 k.ú. Černošice, Na Vírku
b) Kupní smlouva č. 271/2017, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2995/43 o
výměře 5m2 v obci a k.ú. Černošice, ul. Slunečná
6. Body navržené odborem školství, kultury a cestovního ruchu
a) Jmenování nového člena Grantového výboru

7. Různé
8. Závěr
Usnesení č. R/94/28/2017
Rada města Černošice
I.

schvaluje
program 22. zasedání zastupitelstva města
pro: 0, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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10.

Různé

11.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek
starosta

Ing. Tomáš Kratochvíl
radní
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