ZÁPIS
z 6. jednání Rady města Černošice ze dne 7. 1. 2019
Přítomni:

Ing. Jan Fara, Ph.D., Mgr. Šimon Hradilek, Mgr. Filip Kořínek, PhDr. Lenka
Kalousková, PhD., Ing. Tomáš Kratochvíl, Ing. Milena Paříková, Ing. Petr Wolf

Hosté:
Omluveni:
Nepřítomni:
Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek, , Ing. Milena Paříková, radní
Zapsal:
Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

"Mateřská škola v Husově ulici, Černošice - dodatečné úpravy v zahradě pro herní zázemí"
- cenová nabídka

2.2

Čištění jímek splaškové kanalizace

2.3

Žádost o vyjádření města ke stavebním úpravám a přístavbě rodinného domu č.p. xxx v
Dobřichovické ulici (žadatel J.J.)

2.4

Žádost o vyjádření města k výstavbě tří rodinných domů na pozemcích parc.č. 4105/4,
4105/9 a 4105/10 v Kollárově ulici (žadatelka H. N.)

2.5

Žádost o možnost vybudovat přípojky inženýrských sítí k pozemku parc.č. 1426/1 v ul.
Boženy Němcové (žadatelka M. K.)

3.

Z odborů - odbor dům s pečovatelskou službou

3.1

Darovací smlouvy na aktivizační program pro seniory

4.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

4.1

Odpis pohledávek za inzerci v Informačním listu a pronájem Haly Věry Čáslavské za období
let 2013-2016

5.

Z odborů - odbor technických služeb

5.1

Polopodzemní kontejnery Černošice

6.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

6.1

dohody o ukončení účinnosti dohod s Českou poštou s.p. k provozu dvou vyřazených
výplatních strojů

7.

Z odborů - úsek projektového řízení a komunikace

7.1

Podání žádosti o dotaci v rámci SCLLD pro území MAS Karlštejnsko, z. ú. na období 2014
– 2020 - rekonstrukce dvora hasičské zbrojnice

7.2

Podání žádosti o dotaci v rámci Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje vybavení knihovny

7.3

Žádost o dotaci na nové vozidlo pro DPS v rámci Humanitárního fondu Středočeského kraje
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7.4

Přístavba ZŠ - postup řešení dotace na vybavení

8.

Z odborů - finanční odbor

8.1

Rozpočtové opatření č. 1 a 3 a změna rozpisu rozpočtu č. 2

8.2

Nařízení odvodu příspěvkové organizaci - ZŠ (IČ 61385158, Pod Školou 447, 252 28
Černošice) do rozpočtu města

9.

Dodatečně zařazené body programu

9.1

Rozpočtové opatření č. 63 v kompetenci starosty města v závěru roku

9.2

Příkazní smlouva č.4/2019 na výkon funkce TDI a koordinátora BOZP na stavbě Stavební
úpravy a přístavba budovy č.p. 259 Černošice-etapa dokončení stavby a venkovní úpravy
areálu

10.

Různé

11.

Závěr

Zahájení:
K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

"Mateřská škola v Husově ulici, Černošice - dodatečné úpravy v zahradě pro herní
zázemí" - cenová nabídka
Předkladatel: Renata Duchoslavová, Odbor investic a správy majetku,Ing. arch. Tomáš
Havránek, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V souvislosti s dokončováním stavby a celého areálu venkovních ploch v rámci akce „MŠ
v Husově ulici, Černošice“ a s ohledem na budoucí provoz byly pracovní skupinou (projektant,
TDI a zástupci města) navrženy a dohodnuty dodatečné úpravy v zahradě, které nebyly
součástí původního projektu a smlouvy o dílo.
Předmětné úpravy spočívají v provedení nátěrů pohledových betonových prvků, doplněním
sportovní plochy pod přístřeškem altánu, do přístupu na herní kopec a do vsakovacího
prostoru pod zahradními sprchami. Pro zlepšení odtokových poměrů z ul. Husova bude
provedeno zprůtočnění u zpomalovacího prahu v místě přechodu pro chodce.
Na základě shora uvedeného rada města na své 5. schůzi dne 19. 12. 2018 souhlasila se
zahájením zadávacího řízení na tuto zakázku malého rozsahu. Protože se jedná o stavební
práce přímo navazující (místně i technologicky) na probíhající stavební činnost společnosti
CL-EVANS, s.r.o., navrhla rada oslovení tohoto jednoho uchazeče k podání cenové nabídky
na realizaci předmětné veřejné zakázky.
Ve stanovené lhůtě byla podána cenová nabídka společnosti CL-EVANS, s.r.o. na základě
zadávací dokumentace v celkové hodnotě 148 671,- Kč bez DPH.
Ceny byly následně prověřeny TDI a bylo konstatováno, že odpovídají cenové hladině URS
Praha a jednotkovým cenám u prací uvedených ve smlouvě o dílo na výstavbu nové
mateřské školy.
Přílohy: cenová nabídka společnosti CL-EVANS, s.r.o. ve výši 148 671,- Kč bez DPH
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ze dne 19.12. 2018
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
, Rozpočtová skladba

148 671,- Kč bez DPH, 179 891,91 Kč včetně DPH
ano z rozpočtu 2019
§ 3111, pol. 6121, ORG 983

Usnesení č. R/06/1/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o vhodnosti provedení úprav pro zlepšení herního prostředí pro děti v areálu MŠ v
Husově ulici

II.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti CL-EVANS, s.r.o., IČ.: 26768607 se sídlem Bulharská 1557,
470 02 Česká Lípa, ve výši 148 671,- Kč bez DPH

III. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo č. CES 717/2018 se společností CL-EVANS, s. r. o. na dodatečné
úpravy v zahradě pro herní zázemí MŠ v Husově ulici dle bodu I
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat uzavření smlouvy CES č. 717/2018 dle bodu III
Termín: 15.1.2019
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 2, mimo místnost: 0
2.2

Čištění jímek splaškové kanalizace
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Společnost Aquaconsult, s.r.o., provedla čištění jímek přečerpávacích
stanic splaškové kanalizace v ulicích Ukrajinská, Topolská, Olbrachtova a Radotínská. Bylo
provedeno odčerpání odpadních vod, odsátí sedimentů tlakosacím vozem, byly opláchnuty
armatury tlakovou vodou kaly byly odvezeny. Práce jsou vyčísleny na částku 49.140,- Kč bez
DPH.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

49.140,- Kč bez DPH, 56.511,- Kč s DPH
ano
§ 2321, pol. 5169

Usnesení č. R/06/2/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uhrazením částky 56.511,- Kč vč. DPH za čištění čtyř čerpacích stanic splaškové kanalizace

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit proplacení faktury za čištění jímek splaškové kanalizace
Termín: 18.1.2019

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

Žádost o vyjádření města ke stavebním úpravám a přístavbě rodinného domu č.p. xxx v
Dobřichovické ulici (žadatel J. J. )
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Majitel rodinného domu plánuje jej upravit tak, aby odpovídal
požadavkům pro život jeho rodiny. Snahou je očistit staré jádro domu a zjednodušit tvary
objektu. Dům bude částečně dostavěn, nově bude vybudována plochá střecha (výška 7,2 m).
Bude zastřešen vstup do domu a vystavěno kryté parkovací stání pro jedno auto, druhé
parkovací místo je ve stávající garáži. Zastavěná plocha domem bude 14%, zeleň bude na
68% ploch pozemku.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=465
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí se záměrem stavebních úprav domu.

Usnesení č. R/06/3/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se stavebními úpravami rodinného domu č.p. xxx v Dobřichovické ulici, které spočívají
zejména v provedení nové (ploché) střechy včetně příslušných stavebních úprav 2.NP, v
osazení nových oken a dveří, zateplení domu, zastřešení vstupu a parkovacího stání a
vybudování terasy u 1.NP podle předložené dokumentace zpracované Ing. arch. Filipem
Kándlem, IČ 88135128, Pod penzionátem 1053, Dobřichovice, v červnu 2018

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 18.1.2019

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

Žádost o vyjádření města k výstavbě tří rodinných domů na pozemcích parc.č. 4105/4,
4105/9 a 4105/10 v Kollárově ulici (žadatelka H. N.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Majitelka pozemků v Kollárově ulici předkládá upravenou dokumentaci
pro územní rozhodnutí pro výstavbu rodinného domu na každém ze tří pozemků. Domy jsou
identické – s rovnou střechou (původně byly domy navrženy se sedlovou střechou), o dvou
nadzemních podlažích, výšce 6,6 m, s přilehlým garážovým stáním pro jeden automobil.
Přípojky inženýrských sítí jsou již na pozemek přivedeny.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=466
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s upravenou dokumentací pro ÚR pro výstavbu
tří domů.

Usnesení č. R/06/4/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s novostavbou rodinných domů o jedné bytové jednotce na pozemcích parc.č. 4105/4,
4105/9 a 4105/10 v Kollárově ulici podle předložené dokumentace pro ÚR vypracované
Ing arch. Jiřím Sedláčkem, IČ 12508063, Kladská 2187/25, Praha 2, v prosinci 2018,
2.
s dopravním napojením pozemků parc.č. 4105/4, 4105/9 a 4105/10 na komunikaci v
Kollárově ulici
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II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatelku o přijatém usnesení
Termín: 18.1.2019

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
Žádost o možnost vybudovat přípojky inženýrských sítí k pozemku parc.č. 1426/1 v ul.
Boženy Němcové (žadatelka M.K.)
ODLOŽEN
2.5

3.

Z odborů - odbor dům s pečovatelskou službou

3.1

Darovací smlouvy na aktivizační program pro seniory
Předkladatel: Odbor Dům s pečovatelskou službou
Důvodová zpráva:
Předkládáme darovací smlouvu mezi městem Černošice a panem V. N., který se rozhodl
darovat Domu s pečovatelskou službou Černošice finanční částku ve výši 30.000 Kč. Částka
dle předchozí dohody bude využita na aktivizační program seniorů v roce 2019, kdy finanční
prostředky budou využity na rozšíření těchto aktivit, které vycházejí z přání našich klientů.
Dále předkládáme darovací smlouvu mezi městem Černošice a panem J. B., který se rozhodl
darovat Domu s pečovatelskou službou Černošice finanční částku ve výši 10.000 Kč. Částka
dle předchozí dohody bude také využita na aktivizační program seniorů v roce 2019,
konkrétně finanční částky budou využity na pobyty seniorů v Benecku a v Piešťanech. Oba
dárci nechtějí být uvedeni v informačních listech.

Usnesení č. R/06/5/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
Darovací smlouvu č. 1/2019 dle přílohy tohoto usnesení mezi městem a panem V. N.,
xxxxxxxxxxxxx, o poskytnutí daru ve výši 30.000,- Kč na aktivizační program pro
seniory z Domu s pečovatelskou službou Černošice v roce 2019
2.
Darovací smlouvu č. 2/2019 dle přílohy tohoto usnesení mezi městem a panem J. B.,
xxxxxxxxxxxxxxxx, o poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč na aktivizační program pro
seniory z Domu s pečovatelskou službou Černošice v roce 2019
3.
rozpočtové opatření číslo 2 dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení

ukládá
1. Odboru Domu s pečovatelskou službou
1. zajistit podpis darovací smlouvy č. 1/2019 dle předmětu, dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 28.2.2019
2. zajistit podpis darovací smlouvy č. 2/2019 dle předmětu, dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 28.2.2019
2. Finančnímu odboru
1. realizovat RO č. 2 do rozpočtu 2019
Termín: 31.1.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

4.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu
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Odpis pohledávek za inzerci v Informačním listu a pronájem Haly Věry Čáslavské za
období let 2013-2016
ODLOŽEN
4.1

5.

Z odborů - odbor technických služeb

5.1

Polopodzemní kontejnery Černošice
Předkladatel: Odbor technických služeb
Důvodová zpráva: Rada města na svém zasedání dne 27.8.2018 usnesením č.
R/130/42/2018 vzala na vědomí studii polopodzemních kontejnerů a odsouhlasila postup
zajišťování realizace polopodzemních kontejnerů ve vybraných 5ti lokalitách.
V roce 2018 však nedošlo k objednání a realizaci projektové dokumentace.
Proto nyní žádáme radu o zrušení bodu IV. usnesení č. R/130/42/2018 ze dne 27.8.2018 a
uložení objednání a realizaci projektové dokumentace do roku 2019.
Podle předchozího usnesení bude projekt vypracován Ing. Romanou Hubkovou, IČ 61455067
za cenu 65.000,-Kč.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

65.000,- s DPH
ano
§ 3723, pol. 6121, případně ORG

Usnesení č. R/06/6/2019
Rada města Černošice
I.

ruší
odstavec IV. usnesení č. R/130/42/2018

ukládá
1. Odboru technických služeb
1. zajistit objednávku služeb Ing. Romany Hubkové, IČ 61455067, sídlem Doubravínova
336/20, Praha 6 na studii polopodzemních kontejnerů za celkovou cenu 65.000,-Kč
Termín: 11.1.2019
2. zajistit součinnost města a projektanta při zpracování projektové dokumentace a
inženýrské činnosti týkající se polopodzemních kontejnerů
Termín: 28.2.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

6.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

6.1

dohody o ukončení účinnosti dohod s Českou poštou s.p. k provozu dvou vyřazených
výplatních strojů
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva:
Odbor vnitřních věcí žádá o schválení dohod o ukončení účinnosti dvou dohod na výplatní
stroje, které byly vyřazeny z majetku města z důvodu stáří a opotřebení. Jsou to dohody číslo
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0109-443/03 ze dne 7.4.2003 na výplatní stroj Postalia EFS 3101 (300/L) a číslo 0181400285/2006 uzavřené s městem dne 25.4.2006 výplatní stroj značky FRAMA SENSINIC.
Stroje se využívaly na pracovišti podatelny v Podskalské 19, Praha 2. Veškeré úkony
k ukončení těchto strojů byly provedeny 20.12.2018 se zástupcem České pošty s.p., s paní
Žákovskou Kamilou, a s obchodním zástupcem servisní firmy Xertec a.s., s pane Švarcem
Vladimírem.
Tyto výplatní stroje sloužily k vypravení pošty z městského úřadu jen pro pracoviště
Podskalská 19, Praha 2. Veškeré zbylé nahrané hodnoty (celkem 26 767,50 Kč) z těchto
výplatních strojů budou převedeny na účet stávajícího výplatního stroje, kterým je MAILMAX
Frama 4430TC, který je evidován pod dohodou o používání číslo 01814-0101/2007
(inventární číslo MUCEM000IWI0, který byl předán u užívání a do majetku města
Ministerstvem práce a sociálních věcí 22.9.2015).

Usnesení č. R/06/7/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s ukončením účinnosti dohody č. 0109-443/03 uzavřené s městem dne 7.4.2003 na
dnes již starý, rozbitý a vyřazený výplatní stroj značky Postalia EFS 3101 (300/L)
2.
s ukončením účinnosti dohody č. 01814-00285/2006 uzavřené s městem dne
25.4.2006 na dnes již starý, rozbitý a vyřazený výplatní stroj značky FRAMA
SENSONIC

ukládá
1. Odboru vnitřních věcí
1. zajistit podpis obou těchto dohod o ukončení účinnosti dohod mezi městem a Českou
poštou s.p. s IČ: 47114983 se sídlem: Politických věznů 909/4, 225 99 Praha 1
Termín: 7.1.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

7.

Z odborů - úsek projektového řízení a komunikace

7.1

Podání žádosti o dotaci v rámci SCLLD pro území MAS Karlštejnsko, z. ú. na období 2014
– 2020 - rekonstrukce dvora hasičské zbrojnice
Předkladatel: Úsek projektového řízení a komunikace
Důvodová zpráva:
V rámci vyhlášené dotační výzvy č. 7 SCLLD pro území MAS Karlštejnsko, z. ú. na období
2014 – 2020, programu IROP, má být podána žádost o dotaci na rekonstrukci dvora hasičské
zbrojnice dle zpracované projektové dokumentace. Žádost o dotaci nahrazuje zamítnutou
žádost o dotaci „Rekonstrukce zpevněných ploch hasičské zbrojnice Černošice“ z roku 2016.
Žádost byla tehdy zamítnuta z důvodu nedodržení termínu pro vypořádání připomínek, které
se vztahovaly k aktivitě sběru kovového odpadu a kontejneru na kovový odpad, který je
v areálu hasičské zbrojnice umístěn. Předpokládané náklady akce činí cca 2.700.000,- Kč,
vlastní podíl města dle pravidel dotace činí 5 %.

Usnesení č. R/06/8/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
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s podáním žádosti o dotaci v rámci SCLLD pro území MAS Karlštejnsko, z. ú. na období 2014
– 2020 na rekonstrukci dvora hasičské zbrojnice Černošice - Mokropsy dle projektové
dokumentace
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
7.2

Podání žádosti o dotaci v rámci Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje vybavení knihovny
Předkladatel: Úsek projektového řízení a komunikace
Důvodová zpráva: Žádost o dotaci z Programu 2018 byla stažena z důvodu nemožnosti
naplnit předmět dotace, tj. nakupit mobiliář a vybavit novou knihovnu v roce 2018, jelikož
nejsou dokončeny stavební práce nové radnice. Účelem je tedy opětovné podání žádosti
v rámci Programu 2019 Středočeského kraje, Fondu kultury a obnovy památek, tematického
zadání „Obecní knihovny“. Parametry žádosti jsou předpokládány totožné s minulou žádostí,
maximální výše dotace činí 70 tis. Kč.

Usnesení č. R/06/9/2019
Rada města Černošice
souhlasí
s podáním žádosti o dotaci na vybavení nové knihovny v roce 2019 v rámci Programu 2019
Středočeského kraje, Fondu kultury a obnovy památek, tematického zadání "„Obecní
knihovny"
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

7.3

Žádost o dotaci na nové vozidlo pro DPS v rámci Humanitárního fondu Středočeského
kraje
Předkladatel: Úsek projektového řízení a komunikace
Důvodová zpráva: Krajský úřad Středočeského kraje vyhlásil v rámci Programu 2019
Humanitárního fondu, sociální oblasti, dotační podporu pro základní činnosti sociální služby.
Tento program umožňuje pro účely terénní pečovatelské služby zprostředkovávané DPS
Černošice obměnit stávající vozový park. DPS navrhuje výměnu automobilu Škoda Fabia
combi rok výroby 2002 za nové vozidlo v celkové hodnotě maximálně 400 tis. Kč Důvodem je
špatný stav vozidla s ohledem na jeho staří. Vozidlo je denně využíváno pro zajištění
pečovatelských služeb a k zajištění aktivizačních programů pro seniory. (Nové vozidlo
navrhuje Dacia Dokker 5 míst nebo Dacia Lodgy - 7 míst).
A dále výměnu druhého vozidla Škoda Felicia Van rok výroby 1998, které bylo přenecháno
ZŠ Černošice v nepojízdném stavu. Vozidlo je určené k rozvozu obědů a převozu
kompenzačních pomůcek, kdy v současné době hrozí odstavení z důvodu STK. Nové vozidlo
by nemělo přesáhnout celkovou cenu 300 tis. Kč. (Navrhujeme vozidlo Dacia Dakker Van - 2
místa + velký přepravní prostor).
Celkový plánovaný úhrn nákladů by neměl přesáhnout 700 tis. Kč, přičemž možná výše
dotace je až 600 tis. Kč. Minimální spoluúčast žadatele je 10 %.

Usnesení č. R/06/10/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s podáním žádosti o dotaci v rámci Humanitárního fondu Středočeského kraje v rámci
Programu 2019, tématického zaměření „Sociální oblast” zaměřeného na podporu základní
činnosti sociální služby (tj. terénní pečovatelské služby) poskytované odborem města
Černošice "Dům s pečovatelskou službou” prostřednictvím nákupu nových vozidel, čímž dojde
k obměně stávajícího vozového parku z let 1998 a 2002
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přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
7.4

Přístavba ZŠ - postup řešení dotace na vybavení
Předkladatel: Úsek projektového řízení a komunikace
Důvodová zpráva:
Dne 30. 10. 2018 jsme podali žádost o dotaci v rámci výzvy č. 66 IROP, a to na základě
výzvy č. 19 ITI Pražské metropolitní oblasti, resp. výzvy č. 14 zprostředkujícího subjektu. Před
jeho podáním byly dne 28. 5. 2018 se specialistou CRR pro Středočeský kraj konzultovány
způsobilé náklady na rozšíření kapacit (ve smyslu vybavení nových kmenových učeben za
předpokladu, že samotná výstavba probíhá z jiné dotační akce), kde bylo e-mailem městu
sděleno, že tyto náklady za daných podmínek jsou způsobilé. Město proto přistoupilo ke
konstrukci projektového záměru, resp. podání dotační žádosti v tomto smyslu.
Projektový záměr na rozšíření kapacit a vybavení dílen byl dne 5. 9. 2018 schválen Řídícím
výborem ITI PMO a na základě souhlasného stanoviska byla podána žádost o dotaci. Po
výzvě k drobným úpravám projekt prošel hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti.
Dne 11. 12. 2018 byla městu doručena Výzva k doplnění informací pro závěrečné ověření
způsobilosti, kde byla uvedena výzva k odstranění veškerých nákladů týkajících se
kmenových učeben (rozšíření kapacit) a přilehlého kabinetu, v úhrnu za 2.366.672,88 Kč (z
celkových způsobilých nákladů 4.926.300,- Kč) do nezpůsobilých nákladů s tím, že kapacita
je budována mimo daný projekt. Jedná se o krácení o 52 %.
V rámci první výzvy byly doposud vypořádány pouze administrativní drobnosti, zásadní bod
zůstal nevypořádán, což má dle pravidel vést ke druhé (a poslední) výzvě k odstranění
neuznaných nákladů ve lhůtě 5 pracovních dní, po možném prodloužení 10 pracovních dní.
K tomuto postupu bylo přistoupeno z důvodu, že na vypořádání výzvy je značně omezený čas
a první výzva navíc zasáhla do období svátků. Druhá výzva byla městu doručena dne
4.1.2019 s termínem 5 pracovních dní.
Bylo zvažováno více možných řešení:
1. Nevypořádání výzvy, ponechání nákladů ve způsobilých. Tato varianta by znamenala
zamítnutí celého projektu vč. dílen, ale možnost přezkumu a případně dalšího
právního řešení. V současné chvíli však již neoficiálně známe stanovisko řídícího
orgánu, jakožto přezkumného orgánu, které je negativní. Zároveň bylo zjištěno, že
v rámci dotace Ministerstva financí na výstavbu Přístavby ZŠ je uvedeno, že se jedná
o vybudování kmenových učeben a dílen, což je argumentem CRR pro zamítnutí.
V dotacích MŠMT na rekonstrukce základních škol zase naopak odkazují na možnost
investování vybavení z operačních programů EU.
2. Vypořádání výzvy. Tato varianta znamená nejsnazší řešení, nicméně ztrátu všech 4
kmenových učeben a kabinetu, tzn. 52 % nákladů.
3. Vypořádání výzvy s překvalifikováním jedné kmenové učebny na učebnu odbornou
jazykovou. Tato varianta byla diskutována s CRR v rámci řešení zaslané výzvy. Není
možné říci, že bude schválena, ale existují pozitivní indicie, že ano. Již v průběhu
řešení žádosti o dotaci ředitelka školy žádala, zda jedna z kmenových učeben může
být překvalifikována na jazykovou. Z důvodů dotačních bylo nakonec ustanoveno, že
zůstane učebnou kmenovou, ale s rozšířenou výukou jazyků, k čemuž je i dle projektu
uzpůsobena rozložením i vybavením. Tyto kroky a podpora daného zařízení byly již
dříve řešeny s dotační autoritou a podpora jazykové učebny je zanesena i v Místním
akčním plánu vzdělávání, který je nutným podkladem pro dotační podporu. Proto,
nedojde-li k další kolizi s dotačními pravidly IROP/MF, by řešení mohlo být průchozí.
Multimediální jazyková třída má v současném rozpočtu hodnotu 608.826,- Kč.
Na základě dotazu na MMR k řešení nastalé situace bylo městu doporučeno setrvat na svých
právech a neustupovat výzvě dotační autority. Z tohoto důvodu je navrženo postupovat dle
bodu jedna, případně i do úrovně soudního procesu, pokud v rámci další komunikace s CRR
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nebude vypořádáno jinak. V současné chvíli je vyhlášen relevantní dotační titul v rámci MAS
Karlštejnsko, kam bychom případně obdobu zamítnuté žádosti uplatnili, a to ve formě
reflektující bod 3.
Usnesení č. R/06/11/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
stav dotačního řízení projektu „Vybavení přístavby ZŠ Černošice - rozšíření kapacit a dílny“
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010131, kde bylo město Černošice v rámci závěrečného ověření
způsobilosti projektu vyzváno k vyjmutí částky za 4 kmenové učebny a přilehlý kabinet ze
způsobilých nákladů projektu, jelikož dle vyjádření hodnotitele je zvýšení kapacity budováno
jiným projektem a náklady na vybavení kmenových učeben a přilehlého kabinetu ve výši
2.366.672,88 Kč zde tedy nejsou způsobilé. Předmětem dotace zůstává vybavení odborné
učebny dílen

souhlasí
s navrženým postupem, tj. neustupovat současné výzvě dotační autority a vyčkat dalšího
postupu, v případě neúspěchu dotační žádosti podat opětovnou žádost o dotaci v jiné dotační
výzvě a reflektovat nezpůsobilost kmenových učeben
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

8.

Z odborů - finanční odbor

8.1

Rozpočtové opatření č. 1 a 3 a změna rozpisu rozpočtu č. 2
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č 1 obsahující následující změny (schválení
těchto změn je v kompetenci zastupitelstva města, bude předloženo na jednání 31. 1. 2019):
Změna č. 1 – navýšení souhrnného dotačního vztahu na základě zveřejněného rozpisu SR –
změna o 2.655.300,- proti původnímu odhadu a snížení zapojení zůstatku ve stejné výši
Změna č. 2 – zapojení dotace dle rozhodnutí ze všeobecné pokladní správy – OISM /
přístavba ZŠ ve výši 5 mil. Kč na příjmové stránce. Výdaje jsou v rozpočtu v plné částce. Část
bude použito na TDI, BOZP a AD na přestavbu radnice dle dodatku na rok 2019 (částka bude
upřesněna podle usnesení RM před jednání ZM – zatím odhad 700 tis.) a rozdíl jde na
snížení zapojení zůstatku
Změna č. 3 – zapojení dotace dle rozhodnutí – OI / informační technologie (výzva 28) v plné
výši 7.480.265,85 na příjmové stránce (financování ex post), ve výši 2.339.232,50 na
výdajové stránce na úhradu faktury doručené v r. 2019 a snížení zapojení zůstatku ve výši
rozdílu (5.141.033,35 Kč)
Změna č. 4 – zapojení dotace dle rozhodnutí – OISM / stavba MŠ Husova ve výši dle
rozhodnutí ponížené o realizované žádosti o platbu, tj. 37.071.576,21, resp. 36.807.357,59 po
odečtu korekcí na příjmové stránce, ve výši 6.731.469,81 na výdajové stránce na úhradu
uznatelných dotačních výdajů v roce 2019 a snížení zapojení zůstatku ve výši rozdílu
(30.075.887,78 Kč).
Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č 3 obsahující následující změnu:
Změna č. 6 - TS – náhrada nákladů za zničené kontejnery na tříděný odpad dle smlouvy –
přesun z ODPA komunálního odpadu – 1.976,- Kč.
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Dále je radě města předkládána změna rozpisu rozpočtu č. 2 obsahující následující změny:
Změna č. 3 – OISM – přesun v rámci ODPA silnic na zaměření dešťové kanalizace dle
dodatku č. 1 ke smlouvě, který RM schválila 17/12/2018 pod č. usnesení R/05/24/2018 na
vrub snížení výdajů na investice.
Změna č. 6 – OISM – přesun v rámci ODPA mateřských škol na energie MŠ Husova do doby,
než bude zřízena nová PO na vrub snížení rezervy výdajů na stavbu.
Změna č. 7 – OISM – přesun v rámci ODPA mateřských škol - stavba MŠ Husova –
pokračování smlouvy z r. 2018 na konzultační služby a monitoring v rámci akce MŠ Husova,
společnost ALTA PRO, s.r.o. – prodloužení na rok 2019 na vrub snížení rezervy výdajů na
stavbu.
Výše uvedené změny zvyšují příjmy rozpočtu o 51.942.923,44 Kč, výdaje o 9.770.702,31 Kč,
saldo rozpočtu (zapojení zůstatku) se snižuje o 42.182.221,13 Kč.
Tímto snížením zapojení zůstatku se vyrovná rozdíl mezi skutečným (zapojitelným)
zůstatkem na účtech města ve výši cca 57.600 tis. Kč a zapojeným zůstatkem dle odhadu ve
schváleném rozpočtu ve výši cca 93.600 tis. Kč.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba): RO č. 1 bude projednáno FV dne 16. ledna
2019
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

0.000.000,- Kč bez DPH, 0.000.000,- s DPH
Ano
§ 0000, pol. 0000, případně ORG

Usnesení č. R/06/12/2019
Rada města Černošice
I.

bere se souhlasem na vědomí
rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení a doporučuje ho zastupitelstvu k
projednání

II.

schvaluje
1.
změnu rozpisu rozpočtu č. 2 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení
2.
rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení

III. ukládá
1. Finančnímu odboru
1. předložit rozpočtové opatření č. 1 zastupitelstvu k projednání
Termín: 31.1.2019
2. realizovat změnu rozpisu rozpočtu č. 2 do rozpočtu 2019
Termín: 31.1.2019
3. realizovat rozpočtové opatření č. 3 do rozpočtu 2019
Termín: 31.1.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.2

Nařízení odvodu příspěvkové organizaci Černošice) do rozpočtu města
Předkladatel: Finanční odbor

ZŠ (IČ 61385158, Pod Školou 447, 252 28
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Důvodová zpráva:
Zřizovatel má právo uložit příspěvkové organizaci odvod do svého rozpočtu podle § 28, odst.
9), pís. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
V rámci projednávání rozpočtu škol na rok 2019 byly ředitelky škol informovány o záměru
nařídit výše zmíněný odvod. Při stanovení výše jednotlivých odvodů se vycházelo z odhadu
stavu fondu investic škol k 31. 12. 2018. Příspěvky do tohoto fondu v roce 2019 obdrží
příspěvkové organizace v plné výši dle schváleného odpisového plánu a schválených
příspěvků v rozpočtu 2019.
Radě města je zatím předloženo uložení odvodu do rozpočtu zřizovatele pro ZŠ Černošice ve
výši 5.000.000,- Kč, a to na účet 388063349/0800. Odvedené prostředky jsou již zapojené
v rozpočtu města na příjmové stránce. Celkem je v rozpočtu zapojeno 7 mil. Kč (MŠ Barevný
ostrov ve výši 500.000,- Kč; MŠ Karlická ve výši 1.000.000,- Kč a ZUŠ ve výši 500.000,- Kč),
ostatním školám budou odvody nařízeny podle účetních výkazů za 12/2018. Termín odvodu
ZŠ je stanoven na 15. 2. 2019.
Usnesení č. R/06/13/2019
Rada města Černošice
I.

ukládá
1. Základní škola Černošice, okres Praha-západ
1. odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 5.000.000,- Kč
Termín: 15.2.2019
2. Finančnímu odboru
1. informovat ředitelku školy o přijatém usnesení
Termín: 31.1.2019

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
9.

Dodatečně zařazené body programu

9.1

Rozpočtové opatření č. 63 v kompetenci starosty města v závěru roku
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č. 63 obsahující následující změnu:
Změna č. 126 – OISM – „storno“ duplicitně zapojeného přijetí dotace na krytí škod po
přívalových deštích 2017. Poprvé bylo realizováno jako RO č. 27 a podruhé jako RO č. 56.
Realizací RO č. 63 je stav rozpočtu na příjmech i výdajích uveden do souladu se skutečností.
Výše uvedená změna snižuje příjmy i výdaje rozpočtu o 691.960,- Kč,- Kč, saldo rozpočtu se
nemění. Jedná se o změnu, která je v kompetenci rady města, schvalovaná starostou na
základě pověření pro závěr roku, je realizovaná ro rozpočtu 2018.

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

0.000.000,- Kč bez DPH, 0.000.000,- s DPH
ano – ne
§ 0000, pol. 0000, případně ORG
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Usnesení č. R/06/14/2019
Rada města Černošice
bere se souhlasem na vědomí
provedení rozpočtového opatření č. 63 v kompetenci rady města schváleného starostou
města na základě pověření pro závěr roku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

9.2

Příkazní smlouva č.4/2019 na výkon funkce TDI a koordinátora BOZP na stavbě Stavební
úpravy a přístavba budovy č.p. 259 Černošice-etapa dokončení stavby a venkovní úpravy
areálu
Předkladatel: Renata Duchoslavová, Odbor investic a správy majetku, Ing. arch. Tomáš
Havránek, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva – Příkazní smlouva CES č. 4/2019 na výkon funkce technického dozoru
investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě „Stavební úpravy a
přístavba budovy č.p.259 Černošice – etapa dokončení stavby a venkovní úpravy areálu“
Rada města dne 3.12.2018 schválila uzavření smluvního dodatku č.1 k Příkazní smlouvě
č.359/2016 na výkon funkce technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na stavbě „Stavební úpravy a přístavba budovy č.p.259 Černošice –
etapa dokončení stavby a venkovní úpravy areálu“ se stávající společností Atelier 15, s.r.o..
Dodatek č. 1 byl radě předložen z důvodu zajištění výkonu funkce TDI a koordinátora BOZP
po celou dobu výstavby až do kolaudace stavby prováděné dle projektové dokumentace
„Stavební úpravy a přístavba budovy č.p.259 Černošice – etapa dokončení stavby a venkovní
úpravy areálu“ z 14.9.2018. Cena za výkon funkce TDI a koordinátora BOZP byla ponechána
dle stávajících finančních podmínek kap.IV. příkazní smlouvy č.359/2016.
Společnost Atelier 15, s.r.o., upozornila před uzavřením tohoto dodatku na potřebné
zohlednění současného stavu stavby a na nutnost navýšit cenu za tuto odbornou činnost a
dodatek nepodepsala. Tímto se ruší usnesení č. R/03/3/2018 ze dne 3.12.2018.
Zároveň předložila cenovou nabídku, ve které navrhuje celkovou cenu za výkon funkce TDI a
koordinátora BOZP z původních 46.800,- Kč bez DPH za měsíc zvýšit na 59.000,- Kč bez
DPH za měsíc, respektive za výkon funkce TDI z původních 36.600,- Kč bez DPH zvýšit na
48.400,- Kč bez DPH za měsíc a za výkon funkce koordinátora BOZP z původních 10.200,Kč bez DPH zvýšit na 10.600,- Kč bez DPH za měsíc.
OISM tímto předkládá radě města ke schválení návrh příkazní smlouvy č. 4/2019 na výkon
funkce TDI a koordinátora BOZP, který zpracoval právní odbor.
Příloha :
Cenová nabídka společnosti Atelier 15, s.r.o., se sídlem Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5,
IČ 06647642,
Návrh příkazní smlouvy CES č. 4/2019
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

59.000,- Kč/ měsíc bez DPH, 71.390,- Kč/měsíc s DPH
ano z rozpočtu 2019
§ 6171 pol. 6121, ORG 776

Usnesení č. R/06/15/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
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nutnost zajištění výkonu funkce TDI a koordinátora BOZP na II.etapě stavebních úprav a
přístavbě budovy č.p. 259 Černošice
II.

ruší
usnesení č. R/03/3/2018 ze dne 3. 12. 2018, kterým bylo schváleno uzavření smluvního
dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 359/2016 se společností Atelier 15, s.r.o se sídlem
Nádražní 1272/15, Praha 5-Smíchov, IČ 26746450

III. schvaluje
1.
výjimku z vnitřního předpisu města č.5 o zadávání veřejných zakázek dle bodu 2.3.8.
písmena c) výjimky z postupu dle této směrnice
2.
uzavření Příkazní smlouvy č. 4/2019 se společností Atelier 15, s.r.o. se sídlem
Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČ 26746450
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zrealizovat uzavření Příkazní smlouvy dle bodu III 2
Termín: 18.1.2019
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 2, mimo místnost: 0
10.

Různé

11.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek

Ing. Milena Paříková
radní
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