ZÁPIS
z 13. jednání Rady města Černošice ze dne 15. 4. 2019
Přítomni:

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

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

Navržený program:
1.

Zahájení

1.1

Schválení programu 13. jednání rady města

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Stavební úpravy a přístavba budovy č. p. 259 Karlštejnská Černošice - Smlouvy o
sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN - CES č. 182/2019, CES č. 183/2019 a
CES č. 184/2019

2.2

Opatření pro zlepšení odvodu dešťových vod z oblasti Horky

2.3

Pořízení nového ukazatele rychlosti do Karlštejnské ulice

2.4

Výměna vodoměrů v roce 2019 - II. etapa - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

2.5

Rekonstrukce hlavního elektrického a slaboproudého rozvaděče v pilíři RIS u VDJ
Radotínská - cenové nabídky

2.6

Žádost o vyjádření města k novému návrhu sportovního areálu na pozemcích parc.č.
5129/52 a 5253/1 v osadě Na Výsluní (žadatelé pan M., pan Š.)

2.7

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.č. 2684 a 2685
v Kladenské ulici (žadatel pan F.)

2.8

Žádost o vyjádření města k odstranění chaty č. e. 1419 a garáží na pozemcích parc.č. 249
a 250/2 v ul. V Horce (žadatel pan K.)

2.9

Žádost o vyjádření města k úpravám kabelové vedení NN v ulicích Jansova a V Kosině
(žadatel KS Montáže, s.r.o.)

2.10

Nákup síranu železitého do ČOV

3.

Z odborů - odbor vedení města

3.1

Žádost občanů z Lidické ulice - úprava objízdné trasy ll/115

3.2

Zápis z 30. zasedání komise sociální dne 8. 4. 2019

3.3

Program 5. zasedání zastupitelstva města

3.4

Žádost o záštitu nad pořádáním 5. ročníku Černošického běhu konaného 21. září 2019
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3.5

Zápis ze zasedání komise životního prostředí z 27. 3. 2019

4.

Z odborů - právní odbor

4.1

Revokace části usnesení č. R/11/8/2019, a jmenování komise k veřejné zakázce "Vybavení
interiéru přístavby ZŠ Černošice"

4.2

Jednací řád Rady města Černošice - doplnění

5.

Finanční odbor

5.1

Základní škola Černošice, příspěvková organizace, IČ: 61385158 - schválení účetní
závěrky za rok 2018

5.2

Základní umělecká škola Černošice, příspěvková organizace, IČ: 75008165 - schválení
účetní závěrky za rok 2018

5.3

Mateřská škola Černošice, Karlická 1170, okres Praha-západ, IĆ 75008190 - schválení
účetní závěrky za rok 2018

5.4

Mateřská škola Černošice, Topolská 518, příspěvková organizace, IČ: 75008173 schválení účetní závěrky za rok 2018

5.5

Mateřská škola Barevný ostrov, příspěvková organizace, IČ: 72550929 - schválení účetní
závěrky za rok 2018

5.6

Finanční dar Mateřské škole Černošice, Karlická 1170, okres Praha-západ

5.7

Základní škola - souhlas s čerpáním investičního fondu

5.8

Rozpočtové opatření č. 30 a změna rozpisu rozpočtu č. 23

6.

Z odborů - odbor životního prostředí

6.1

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 546/2017 o zpracování lesních hospodářských osnov v
zařizovacím obvodu Mníšek

7.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

7.1

Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl na rok 2019

8.

Z odborů - odbor technických služeb

8.1

Uzavření Rámcové kupní smlouvy nákup kameniva č. CES 177/2019 se společností Kámen
Zbraslav, a.s.

8.2

Uzavření Rámcové kupní smlouvy č.178/2019 - výkup použitých potravinářských olejů

9.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

9.1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce prostor Haly Věry Čáslavské pro hasiče

9.2

RO 32 - nákup bezdrátových mikrofonů do městského sálu

9.3

Vysokotlaký čistič pro atletický ovál a OTS

10.

Dodatečně zařazené body programu

10.1

Dohoda o uznání nároku na náhradu škody za chybnou projektovou dokumentaci ke stavbě
Centrálního vstupu a šaten do budovy ZŠ Černošice

10.2

Rekonstrukce komunikace Kollárova - výběr dodavatele a funkce TDI a BOZP

11.

Různé

12.

Závěr

Zahájení:
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K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

1.1

Schválení programu 13. jednání rady města
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta

Usnesení č. R/13/1/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
program svého 13. jednání dne 15. 4. 2019 dle přílohy k tomuto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 259 Karlštejnská Černošice - Smlouvy o
sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN - CES č. 182/2019, CES č. 183/2019 a
CES č. 184/2019
Předkladatel: Renata Duchoslavová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva - Stavební úpravy a přístavba budovy č.p.259, Karlštejnská,
Černošice – Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN
V souladu s usnesením č. R/94/4/2017 ze dne 22. 5. 2017 uzavřelo Město Černošice se
společností ČEZ Distribuce, a.s. smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 17_SOBS01_4121289618 (CES č. 216/2017policejní služebna), č. 17_SOBS01_4121289630 (CES č. 217/2017- pošta) a č.
17_SOBS01_4121289649 (CES č. 218/2017 – městský úřad).
Na základě těchto uzavřených smluv a zaplacení podílů na oprávněných nákladech
spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu provedla společnost ČEZ
Distribuce, a.s. realizaci úpravy distribuční soustavy. Ukončení realizace stavby nám bylo
oznámeno 31. 7. 2018. Z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby Stavební úpravy a
přístavba budovy č.p. 259, Karlštejnská, Černošice (elektroinstalace jsou součástí 2. etapy
provádění stavby), nebylo možné z naší strany provést připojení odběrného místa. Se
společností ČEZ Distribuce byly uzavřeny dodatky k výše uvedeným smlouvám o připojení
odběrného elektrického zařízení a to v souladu s usnesením č. R/132/9/2018 ze dne
24.9.2018.
V současné době společnost METALL QUATRO spol. s r.o. provedla elektroinstalační práce
na elektroměrovém rozvaděči a předala potřebné doklady k zajištění montáží jednotlivých
elektroměrů.
Z důvodu nutnosti zajistit dodávky elektřiny je třeba uzavřít Smlouvu o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí NN se společností ČEZ ESCO, a.s.
OISM tímto předkládá smlouvy CES č. 182/2019 ( pro městský úřad), CES č. 183/2019 (pro
policejní služebnu) a CES č. 184/2019 (pro pobočku České pošty) o sdružených dodávkách
elektřiny ze sítí NN ke schválení.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

Celkem 3000,- Kč/měsíc
ano
§ 6171, pol. 5154, ORG 776

Usnesení č. R/13/2/2019
Rada města Černošice
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I.

bere na vědomí
nutnost uzavřít smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. CES 182/2019,
č. 183/2019 a č. 184/2019 se společností ČEZ ESCO a.s, se sídlem Duhová 2/1444, 140 00
Praha 4, IČ 03592880

II.

souhlasí
1.
s uzavřením Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN CES č.
182/2019 (pro městský úřad) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2.
s uzavřením Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN CES č.
183/2019 (pro policejní služebnu) dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
3.
s uzavřením Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN CES č.
184/2019 (pro pobočku České pošty) dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem II
Termín: 2.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.2

Opatření pro zlepšení odvodu dešťových vod z oblasti Horky
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V souvislosti s řešením následků extrémního počasí doporučila skupina
scházející se k řešení prevence škod z přívalových dešťů dále zmonitorovat stav
odvodňovacích systémů v oblasti Horky. Při projednávání tématu likvidace dešťových vod
na Zastupitelstvu města konaném v loňském roce bylo rovněž konstatováno, že je potřeba
se zaměřit kromě jiných opatření zvlášť na oblast Horky, která je nejstarší částí našeho
města a historicky měla specifický systém odvodnění, který ale již není plně funkční.
S vodohospodářským inženýrem, panem Šetelíkem, byla provedena obhlídka celé oblasti
s cílem vytipovat místa, kde odvodnění nefunguje a navrhnout řešení. Po provedené
prohlídce byly identifikovány nefunkční či zcela chybějící systémy pro odvod dešťových
vod. Z prohlídky byl sepsán zápis, který je přílohou č. 1 důvodové zprávy, který obsahuje
návrh na řešení jednotlivých opatření, která by přispěla ke zlepšení funkčnosti celého
systému. Některá z navrhovaných opatření bylo ale vhodné zanést do projektové
dokumentace a následně vypracovat výkaz výměr potřebný pro výběr dodavatele. Pan
Šetelík proto vypracoval projektovou dokumentaci, v níž se zabýval obnovou
odvodňovacího systému v ulici V Horce, neboť v ostatních ulicích oblasti byla provedena
jen dílčí opatření, která napomohla zprovoznění tamních systémů.
V současnosti natékají dešťové vody ze zpevněných ploch do průběžných betonových
žlabovek, které jsou uloženy na hraně zpevněných ploch. Těmito žlabovkami jsou vedeny
po spádu, resp. pokračují dále žlabovkou mimo ulici. V severozápadní části, přibližně
naproti trafostanici natékají vody ze žlabovky do potrubí vedeného pod zemí, které je
napojeno do dešťové kanalizace v ulici Waldhauserova. V jižní části, pod křížením s ulicí
Libušina, natékají vody do příčného odvodňovacího žlabu, který je sveden do žlabovky
podél komunikace, kterou pokračují dále po spádu terénu do systému dešťové kanalizace.
V severní části, u č.p. 298, došlo působením vody na letitou opěrnou stěnu k jejímu sesutí.
Stav komunikace a svahu je havarijní. V jižní části, u č.p. 318, dochází při vyšších deštích
k zaplavování pozemku vlivem sníženého vjezdu a chybějícího sytému odvodnění.
Odvodnění ulice V Horce a to od křižovatky s ulicí Libušina po křižovatku s ulicí
Waldhauserova je proto nutné obnovit. Budou vyměněny (obnoveny) žlabovky pod příčným
spádem komunikace, případně budou doplněny. Bude provedeno osazení nových příčných
žlabů pro odvod DV do stávajícího systému mimo řešenou oblast. Na severu bude osazena
vpust a tato bude napojena do stávající dešťové kanalizace.
Uliční vpust a kanalizace, V Horce a Waldhauserova
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Dešťové vody tekoucí po komunikaci od navrženého příčného žlabu u trafostanice směrem
k severu budou sbírány uliční vpustí. Ta bude osazena za podélnými parkovacími stáními,
při obrubě. Od vpusti bude vedeno potrubí PVC-KG, SN 8, DN 200 v délce 16,0 m na
sever. Ukončeno bude v místě napojení do stávající horské vpusti v ulici Waldhauserova.
Žlabovka a příčný žlab, V Horce severozápad
Od rozvodí komunikace ulice V Horce na hranici parcel č. 299/1 a 299/2 bude podél severní
hrany komunikace položena otevřená betonová žlabovka západním směrem. Předpoklad je
provedení společně s opravou komunikace a opěrné stěny. Žlabovka bude osazena do
celkové šířky koryta 600 mm a hloubky koryta 100 mm. Uložena bude dle předpisu výrobce
pro plný pojezd. Délka úseku se žlabovkou bude 70,0 m. Před trafostanicí bude žlabovka
svedena do příčného uličního žlabu, kterým budou dešťové vody dovedeny na druhou
stranu komunikace, kde budou vyústěny do stávajícího koryta z betonu. Toto je následně
zatrubněno a vedeno dále na sever. Samotný příčný žlab je navržen jako velkoobjemový
(DN 500) pro plný pojezd D400. Délka příčného žlabu 7,5 m.
Žlabovka a příčný žlab, V Horce střed a jihovýchod
Od rozvodí komunikace ulice V Horce na hranici parcel č. 299/1 a 299/2 bude podél severní
hrany komunikace položena otevřená betonová žlabovka východním až jižním směrem.
Žlabovka bude osazena do celkové šířky koryta 600 mm a hloubky koryta 100 mm.
Uložena bude dle předpisu výrobce pro plný pojezd. Délka úseku se žlabovkou bude 250,0
m. V místě vjezdů na soukromé pozemky lze žlabovku překryt dostatečně únosným a plně
propustným systémovým roštem, případně ji lze v tomto úseku nahradit velkoobjemovým
žlabem. Na jižním konci položené žlabovky bude tato navázána na žlabovku
vyprojektovanou v rámci PD, řešící primárně ochranu pozemku p.č. 318 před natékáním
dešťových vod z komunikace. Na západní hraně žlabovky, řešené zmíněnou jinou PD, je
provedeno napojení do stávajícího příčného žlabu – ten slouží k převedení dešťových vod
na druhou stranu komunikace a následný jejich odvod v otevřeném korytě dále do systému
DK. Tento žlab bude vyměněn, jeho účel a napojení zůstane neměnné. Samotný příčný
žlab je navržen jako velkoobjemový (DN 500) pro plný pojezd D400. Délka příčného žlabu
je 8,0 m.
Všechna navrhovaná opatření jsou patrná z přiložené projektové dokumentace a jejich
rozsah je zřejmý i z výkazu výměr.
Protože v rámci realizace jednotlivých opatření převažují zemní práce, obrátili jsme se
s žádostí o předložení cenové nabídky na osvědčeného dodavatele, pana Milana Hampla,
který se podílel na realizaci velkého množství zakázek s obdobným předmětem plnění pod
firmou Kříž a jehož cenové nabídky byly dosud vždy ekonomicky výhodné. Pan Hampl
předložil cenovou nabídku na realizaci popisovaných opatření za celkovou částku
1 229 928,- Kč bez DPH. Cenovou nabídku jsme přezkoumali a ověřili, že nabízené ceny
odpovídají cenám obvyklým, resp. jsou na velmi nízké úrovni. Zemní práce činí z nabídky
přibližně 1/3 ceny, ostatní ceny jsou za materiál potřebný k realizaci veřejné zakázky. Jsme
přesvědčeni o tom, že by jiný dodavatel nebyl schopen nabídnout výhodnější cenové
podmínky. Navrhujeme proto souhlasit s nabídkou pana Hampla.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

1 229 928,- Kč bez DPH, 1 488 213,- s DPH
Ne, součástí je ZRR, neboť finanční prostředky jsou alokován
v rezervě na níže uvedeném §
§ 3744, pol. 6121
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Usnesení č. R/13/3/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o nutnosti řešení dílčích opatření pro zlepšení odvodu dešťových vod z oblasti
Horky

II.

schvaluje
1.
výjimku dle bodu 2.3.8 písm. c) vnitřního předpisu č. 5 (oslovení jednoho osvědčeného
dodavatele)
2.
uzavření smlouvy o dílo CES č. 186/2019 mezi městem Černošice a Milanem
Hamplem na provedení prací dle bodu III.2
3.
změnu rozpisu rozpočtu č. 26 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení

III. souhlasí
1.
s cenovou nabídkou společnosti Šetelík & Oliva, s. r. o., IČO: 28429036 se sídlem
Ostružinová 2105, 252 28, Černošice pro zpracování projektové dokumentace obnovy
odvodnění komunikace V Horce za cenu 30 000,- Kč bez DPH
2.
s cenovou nabídkou firmy Milana Hampla, IČO 61012432, Tyršova 241, Klatovy na
realizaci opatření pro zlepšení dešťových vod z oblasti Horky dle projektové
dokumentace v příloze č. 2 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu II
Termín: 30.4.2019
2. Odboru investic a správy majetku, Finančnímu odboru
1. zohlednit ZRR č. 26 v rozpočtu roku 2019
Termín: 29.04.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.3

Pořízení nového ukazatele rychlosti do Karlštejnské ulice
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V nedávné době byl vypracován projekt na zklidnění dopravy
v Karlštejnské ulici. Tento projekt řeší úpravy stávajícího dopravního značení a pokouší se
zlepšit problém nedodržování maximální povolené rychlosti řidičů motorových vozidel na této
silnici III. třídy. V souvislosti s tímto řešením by bylo vhodné bezpečnost zvýšit ještě pořízením
nového informativního radarového měřiče ve směru z centra, kde zatím žádný není. V letech
2014, 2017 a 2019 v tomto úseku proběhlo měření městské policie, které ukázalo, že 40 –
50% projíždějících řidičů nedodržuje povolenou rychlost 50 km/h. Pro tento úsek jsme vybrali
ukazatel rychlosti, typ DR 400. Radar bude umístěn cca 100m před plánovaným novým
přechodem před ul. V Dolích. Bude realizován v rámci projektu „Zklidnění dopravy v
Karlštejnské ulici“, napájen bude z fotovoltaických panelů. Dosah radarové jednotky je 366 –
400 metrů.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

74.200,- Kč bez DPH, 89.782,- s DPH
ano
§ 2212, pol. 6121, ORG 1072
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Usnesení č. R/13/4/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s pořízením nového ukazatele rychlosti DR 400 včetně kamery do Karlštejnské ulice

II.

schvaluje
kupní smlouvu č. 187/2019 mezi městem Černošice a BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., IČO:
27781275, sídlem: Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 - Nové Město na koupi ukazatele
rychlosti DR 400 za částku 74.200,- bez DPH, dle přílohy tohoto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat uzavření smlouvy č. 187/2019 dle bodu II
Termín: 30.4.2019
2. projednat umístění ukazatele rychlosti DR 400 s příslušným silničním správním
úřadem, KSÚS a Policií ČR, DI Praha venkov
Termín: 31.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.4

Výměna vodoměrů v roce 2019 - II. etapa - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Navrhujeme uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 154/2019, jejímž
předmětem je výměna 300 ks vodoměrů jednotlivých odběratelů ve městě tak, aby se objem
vyměněných vodoměrů zvýšil o dalších 100 ks, neboť předchozí zakázka malého rozsahu na
výměnu 100 ks vodoměrů byla zrušena. Společnost AQUACONSULT, s. r. o., která na
základě uzavřené smlouvy bude pro město výměnu vodoměrů provádět, nabídla výměnu
dalších 100 ks vodoměrů za cenu odpovídající cenám jednotlivých položek dle uzavřené
smlouvy na výměnu 300 ks vodoměrů. Výměna jednoho běžného vodoměru tak vyjde na
3 170 m,- Kč. Cena za výměnu 100 ks běžného typu vodoměrů bude 317 000,- Kč.

Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

317 000,- bez DPH, 383 570,- Kč s DPH (DPH bude uplatněno)
ano
§ 2310, pol. 5171

Usnesení č. R/13/5/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo CES č. 154/2019 ze dne 2.4.2019 se společností
AQUACONSULT, s. r. o., IČO: 47536209 se sídlem Dr. Janského 953, 252 28 Černošice,
kterým se rozšiřuje předmět díla o výměnu dalších 100 ks vodoměrů a cena díla se tím
navyšuje o 317 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.154/2019 dle bodu I
Termín: 8.4.2019

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.5

Rekonstrukce hlavního elektrického a slaboproudého rozvaděče v pilíři RIS u VDJ
Radotínská - cenové nabídky
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Hlavní elektrický rozvaděč, do kterého je integrován i rozvaděč
slaboproudu pro datové kabely na obsluhu městských vrtů k čerpání podzemních vody
umístěný v pilíři u oplocení I. ochranného pásma vodního zdroje VDJ Radotínská, je
v havarijním stavu. Je to způsobeno jednak jeho značným stářím, ale i povodněmi, které ho
opakovaně zasáhly. Rozvaděč je totiž nevhodně umístěn pod hladinou stoleté vody, a proto
při povodních dochází k jeho zaplavování. Rozvaděč je navíc přístupný z veřejného
pozemku a svým provedením není bezpečný. Jeho rekonstrukce, rep. nahrazení celého
pilíře novým, je nezbytná. Nový pilíř bude na stejném místě, ale jeho výška bude
respektovat výšku hladiny Q100 tak, aby při povodních mohl vodojem fungovat. Za tímto
účelem jsme oslovili elektromontážní firmy zabývající se jak silnoproudými, tak
slaboproudými rozvody za účelem předložení cenových nabídek na realizaci nového pilíře
s integrovanými rozvaděči silnoproudu a slaboproudu pro VDJ Radotínská a vrty na poli
mezi Radotínem a Černošicemi. Na základě naší poptávky byly předloženy tyto cenové
nabídky:
Poř.

firma

Cena bez DPH

1.

4control, s. r. o., Třebíčská 774, Velké Meziříčí

111 242,- Kč

2.

EMS, s. r. o. Litoměřická 145, Liběchov

118 905,- Kč

3.

ZAPRA, s. r. o., Olomocká 174, Brno

129 986,- Kč

Navrhujeme vybrat nabídku společnosti 4control, s. r. o., jejíž nabídková cena je
ekonomicky nejvýhodnější.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

111 242,- Kč bez DPH, 134 603 ,- s DPH (DPH bude uplatněno)
ano
§ 2310, pol. 5171

Usnesení č. R/13/6/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
provedení nezbytné rekonstrukce hlavního rozvaděče silnoproudu a slaboproudu u VDJ
Radotínská

II.

souhlasí
s výběrem cenové nabídky na rekonstrukci rozvaděče v pilíři RIS u VDJ Radotínská od
společnosti 4control, s. r. o., IČO: 05841330 se sídlem Třebíčská 774, 594 01 Velké Meziříčí
za celkovou cenu 111 242,- Kč bez DPH

III. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo CES č. 185/2019 mezi městem Černošice a společností 4control,
s.r.o, IČO: 05841330, sídlem Třebíčská 774, 594 01 Velké Meziříčí dle přílohy tohoto
usnesení
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IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit podpis smlouvy dle bodu III
Termín: 29.4.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.6

Žádost o vyjádření města k novému návrhu sportovního areálu na pozemcích parc.č.
5129/52 a 5253/1 v osadě Na Výsluní (žadatelé pan M., pan Š.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Investoři předkládají přepracovaný projekt pro výstavbu areálu pro sport a
rekreaci v chatové osadě Na Výsluní. K původnímu záměru (jeden objekt na pozemcích) bylo
již vydáno územní rozhodnutí. Upravený návrh předpokládá vybudování dvou shodných
víceúčelových staveb, v suterénu každého z nich jsou dvě posilovny, sklad a zázemí a v patře
je po dvou apartmánech. Na pozemku bude postavena ještě sauna. Parkovat zde bude moci
až 12 automobilů. Investoři vybudovali k budoucímu areálu vodovodní a kanalizační řad.
Žadatel doplnil prohlášení, že objekty budou využívány jako sportoviště.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=503
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí se záměrem.

Usnesení č. R/13/7/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
souhlasí se změnou návrhu sportovního areálu – dvou víceúčelových objektů a sauny na pozemcích parc.č. 5129/52 a 5253/1 v osadě Na Výsluní podle předložené
dokumentace zpracované společností H3T architekti, s.r.o., IČO 06604811, nám.
Českého povstání 228/2, Praha 6 za předpokladu, že oplocení pozemku bude v
souladu s územním plánem demontovatelné
2.
s dopravním napojením pozemků parc.č 5129/52 a 5253/1 na nepojmenovanou
komunikaci na pozemku parc.č. 5253/2
3.
s uzavřením smlouvy CES 151/2019 o poskytnutí příspěvku 40 tis. Kč na veřejnou
technickou infrastrukturu vzhledem k tomu, že podle upraveného návrhu vznikne ještě
jedna nová nebytová jednotka

II.

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

Termín: 26.04.2019
2. zajistit uzavření smlouvy CES 151/2019 podle bodu I.3 tohoto usnesení
Termín: 30.6.2020
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 3, mimo místnost: 0
2.7

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.č. 2684 a
2685 v Kladenské ulici (žadatel pan F.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na pozemku byla původně chata, garáž, skleník, tyto stavby již byly nebo
budou odstraněny. Bude zde postaven nový rodinný dům - dvoupodlažní, nepodsklepený,
obdélníkového tvaru s plochou nepochozí střechou. V rohu pozemku bude umístěna nová
garáž s dílnou. Zastavěnost pozemku (RD 16,3%, zeleň 67,7%) i výšky staveb (RD 6,65m,
vedlejší stavba 3,72m) splňují parametry územního plánu. Pro dům budou využity původní
přípojky inženýrských sítí. Na pozemek jsou dva stávající vjezdy, které budou zachovány –
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jeden do garáže, druhý v severozápadním rohu.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=506
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s návrhem za předpokladu, že dům a garáž
nebudou funkčně propojeny.
Usnesení č. R/13/8/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s novostavbou rodinného domu na pozemcích parc.č. 2684 a 2685 v Kladenské ulici
podle předložené dokumentace zpracované společností 2MAD, s.r.o., IČO 07160135,
Vosmíkových 1683/15, Praha 8 - Libeň v březnu 2019 za předpokladu, že dům a garáž
nebudou funkčně propojeny a po dokončení stavby bude garáž zapsána v KN jako
vedlejší stavba
2.
s dopravním napojením pozemku parc.č. 2685 dvěma vjezdy na komunikaci v
Kladenské ulici
3.
s uzavřením smlouvy (CES 179/2019) o poskytnutí příspěvku 40.000,- Kč na veřejnou
technickou infrastrukturu vzhledem k tomu, že vznikne nová bytová jednotka

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 26.4.2019
2. zajistit uzavření smlouvy CES 179/2019 dle tohoto usnesení
Termín: 30.4.2020

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.8

Žádost o vyjádření města k odstranění chaty č.e. xxx a garáží na pozemcích parc.č. 249 a
250/2 v ul. V Horce (žadatel pan K.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V souvislosti s přípravou pozemku pro stavbu nového domu má být
odstraněna chata č.e. xxx, dvě garáže, sklad, opěrná zeď a zahradní schodiště. Navrhujeme
nesouhlasit s umístěním kontejneru před pozemkem žadatele z důvodu zákazu vjezdu do
ulice automobilům nad 3,5 t, doporučujeme odvoz sutě zajistit menšími vozidly.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=507
Vyjádření komise: Stavební komise nesouhlasí se záborem komunikace pro umístění
kontejneru.

Usnesení č. R/13/9/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s odstraněním rekreační chaty č.e. xxx a garáží na pozemcích parc.č. 249 a 250/2 v ulici V
Horce podle předložené dokumentace vypracované Ing. Alešem Heroldem, IČO 49724835,
Práčská 2670/109, Praha 10 v únoru 2019

II.

nesouhlasí
s umístěním kontejneru v prostoru komunikace z důvodu zákazu vjezdu automobilům nad 3,5
t do ulice V Horce
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III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 26.4.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.9

Žádost o vyjádření města k úpravám kabelové vedení NN v ulicích Jansova a V Kosině
(žadatel KS Montáže, s.r.o.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Podle záměru společnosti ČEZ, a.s., budou v ulici Jansova od ul. Nad
Statkem k ul. Na Vyhlídce nově připojeny dva domy a v ulici V Kosině čtyři domy na stávající
rozvody elektřiny NN. V každé z ulic je jedna kabelová propojka plánovaná přechodem přes
komunikaci. Následně dojde k demontáži venkovních rozvodů NN včetně sloupů v celkové
délce cca 400 m. Na sloupech je umístěno vedení veřejného osvětlení, které je v majetku
města.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=508
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s návrhem za předpokladu, že povrchy
komunikací nebudou překopány.

Usnesení č. R/13/10/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s úpravou kabelového vedení NN a novým připojením odběrných míst v ulicích Jansova a V
Kosině podle předložené situace zpracované společností KS Montáže, s.r.o., IČO 27861392,
Pražská 92, Beroun v únoru 2019 za těchto podmínek:
1/ přechod komunikace v ul. Jansova před č. p. 379 a přechod komunikace v ul. V Kosině
před č. p. 1345 bude proveden pomocí bezvýkopové technologie
2/ budou dodrženy podmínky pro užívání veřejného prostranství stanovené v usnesení rady
města č. 2.1.11 ze 74. schůze konané dne 9.11.2009,
3/ demontáž venkovního vedení NN a podpěrných sloupů bude provedena v koordinaci se
společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

II.

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

Termín: 26.04.2019
2. zajistit vypracování projektové dokumentace pro výstavbu nového veřejného osvětlení
v ulicích Jansova a V Kosině
Termín: 31.08.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.10 Nákup síranu železitého do ČOV
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Pro ČOV je potřeba doplnit síran železitý, který se používá k čištění
odpadní vody jako srážedlo. Doporučeným výrobcem tohoto chemického prostředku pro
technologii používanou v naší ČOV je firma KEMIFLOC, a.s. Od 1. 7. 2018 došlo ke změně
v distribuci tohoto produktu, pro společnost ji zajišťuje firma PCT, s.r.o. Cenová nabídka je
v příloze. Závoz probíhá desetitunovou autocisternou.
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Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

57.500,- Kč bez DPH, 69.575,- Kč s DPH
ano
§ 2321, pol. 5139

Usnesení č. R/13/11/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s nákupem 10 t síranu železitého do ČOV od společnosti KEMIFLOC, a.s., IČ 47674695,
Dluhonská 2825/111, Přerov za 5.750,- Kč bez DPH za 1 t

II.

rozhoduje
o výjimce z počtu předložených nabídek dle vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o
zadávání veřejných zakázek)

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. vystavit objednávku dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 26.04.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.

Z odborů - odbor vedení města

3.1

Žádost občanů z Lidické ulice - úprava objízdné trasy ll/115
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
Důvodová zpráva: Občané Lidické ulice v Černošicích se obrátili na radu města s žádosti o
snížení maximální povolené rychlosti na objízdné trase rekonstruované silnice ll/115 vedené
Lidickou ulicí a o povolení parkování na zelených plochách v uvedené ulici a okolí.
Žádost je přílohou důvodové zprávy.

Usnesení č. R/13/12/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
žádost občanů z Lidické ulice o úpravu dopravního značení objízdné trasy

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit umístění dopravního značení na dvou místech objízdné trase ll/115 v Lidické
ulici
Termín: 19.04.2019
2. odpovědět na žádost
Termín: 19.4.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

3.2

Zápis z 30. zasedání komise sociální dne 8.4.2019
Předkladatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Město Černošice
Riegrova 1209
252 28 Černošice

Vyřizuje: Monika Lípová, DiS.
Telefon: 251177564
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E-mail: monika.lipova@mestocernosice.cz
Zápis ze sociální komise
Zápis z 3. zasedání komise sociální dne 08. 04. 2019
Místo konání: DPS Černošice, Vrážská 1805, Černošice
Přítomni: M.Řehořová, M.Paříková, M.Pajgrtová,
M.Haspeklová, M. Lípová, M.Strejček
Omluveni: J.Krčilová, V.Perglová

N.Švehlová,

A.Hrudková,

A.Boušková,

Projednané podněty:
1. Příspěvek na tísňové tlačítko
Komisi byla předložena žádost paní O. o příspěvek na tísňové tlačítko v hodnotě 8.000 Kč. MP
Černošice byla dotázána, zda může službu poskytnout, s čímž souhlasila. V tomto případě se
komise shodla přispět 50% z požadované částky.
Sociální komise doporučuje řešit příspěvky na tísňová tlačítka systémově tak, aby město v
případě úhrady získalo přístroj do vlastnictví a mohlo jej po ukončení služby využít pro dalšího
žadatele.
2. Žádosti Klubíčko Beroun a Na verandě Beroun
Městu byly doručeny žádosti o příspěvek žadatelů Klubíčko Beroun a Centrum Na verandě
Beroun. Obě žádosti byly podány po termínu uzavření grantového řízení, neuváděly výši
požadované částky a nesplňovaly ani ostatní podmínky grantového řízení. V obou případech
se jednalo o opakované žadatele, u nichž nebyl důvod žádat mimo termín grantového řízení,
proto komise doporučuje žádostem nevyhovět.
3. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Městu byla doručena žádost KÚ o zveřejnění informace o přípravě Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb na období 2020–2022. Sociální komise navrhuje zveřejnit text na
facebookovém profilu města.
4. Aktivity pro seniory
Na základě podnětu od seniorů komise doporučuje sestavit komplexní informační text o
aktuálních možnostech aktivního vyžití pro seniory, které nabízejí všichni černošičtí
poskytovatelé a zveřejnit jej v IL a na webu města.
Návrh usnesení:
Termín příštího zasedání sociální komise bude upřesněn.
Zapsala: Monika Lípová, tajemník sociální komise

Usnesení č. R/13/13/2019
Rada města Černošice
bere na vědomí
zápis z 3. zasedání sociální komise, konaného dne 8. 4. 2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

3.3

Program 5. zasedání zastupitelstva města
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
Program 5. zasedání zastupitelstva města dne 25. 4. 2019
Zahájení
Téma
Různé – 30 min.pro dotazy občanů
1. Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům
města Černošice a návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků
2. Navýšení příspěvku příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ BO z důvodu schválení nových
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odpisových plánů na rok 2019 Program pro poskytnutí dotace z rozpočtu města kompenzační příspěvek 2019
3. Rozpočtové opatření č. xx
4. Schválení příspěvku příspěvkové organizaci MŠ Husova

5. Rezignace členů 3 RR IL a návrh na jmenování nového člena RR
6. Schválení Dohody k Veřejnoprávní smlouvě o přenosu příslušnosti k projednávání
přestupků s obcemi Třebotov, Choteč, Řitka, Kosoř, Roblín

Závěr
Usnesení č. R/13/14/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
program 5. zasedání zastupitelstva města
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.4

Žádost o záštitu nad pořádáním 5. ročníku Černošického běhu konaného 21. září 2019
Předkladatel: Ing. Tomáš Kratochvíl, radní
Důvodová zpráva: Organizátoři „Černošického běhu“ (závod určený zejména pro černošické
občany – děti, mládež a dospělé), který se bude konat v sobotu 21. září 2019, 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/13/15/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s převzetím záštity nad akcí „Černošický běh", který se bude konat 21. 9. 2019 v Černošicích
pro všechny věkové kategorie a s využitím hřiště v Husově ulici

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: 21.9.2019
2. Odboru technických služeb
1. posekat pozemek mezi hřištěm a Husovou ulicí
Termín: 21.9.2019
3. Městské policii
1. zajistit součinnost při organizaci závodu (na křížení tras závodu s ulicemi Husova, K
Dubu a Černošická - Vonoklasy)
Termín: 21.9.2019
přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
II.

3.5

Zápis ze zasedání komise životního prostředí z 27. 3. 2019
Předkladatel: Renáta Petelíková, vedoucí odboru technických služeb, Ing. Milena Paříková,
radní
Zápis z 3. jednání komise dne 27. 3. 2019
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přítomni:
Petr Šmerák, Lenka Košťálová, Milena Paříková, Vladimír Dousek, Barbora
Nováková, Jana Slezáková
omluveni: Georgi Bečev, Martin Schwarz
Průběh jednání:
1. Komise doporučuje a souhlasí s výsadbou kaštanu
2. Připomínky k projektu sadových úprav u vily Tišnovských
Komise žádá vyřešení likvidace dešťových vod. Komise nesouhlasí s navrženým
řešením podle projektu s vypouštěním dešťových vod do Švarcavy a řešení závlahy
z vodovodního řadu. Komise doporučuje schůzku předsedkyně komise a případně
dalších členů s generálním projektantem celé stavby k projednání jiných možných
řešení.
Komise doporučuje setkání s projektantem dílčích sadových úprav k projednání
konečného
vzhledu zahrady u vily Tišnovských. Změna typu trávníku a dřevin.
Příští jednání se uskuteční 24.4.2019 od 17.00
Další termíny schůzek komise:
15.5.2019
12.6.2019
místo konání: areál TS
zapsala: Renáta Petelíková

Usnesení č. R/13/16/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 27. 3. 2019 a nesouhlas komise životního
prostředí s navrženým řešením podle projektu s vypouštěním dešťových vod do Švarcavy,
plánovaným řešením závlahy z vodovodního řadu a navrženými sadovými úpravami

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. svolat schůzku předsedkyně komise a případně dalších členů s generálním
projektantem celé stavby k projednání jiných možných řešení
Termín: 30.4.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

4.

Z odborů - právní odbor

4.1

Revokace části usnesení č. R/11/8/2019, a jmenování komise k veřejné zakázce
"Vybavení interiéru přístavby ZŠ Černošice"
Předkladatel: Právní odbor
Důvodová zpráva: Vzhledem k plánované nepřítomnosti původně jmenovaných členů
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komise pro hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Vybavení interiéru přístavby ZŠ
Černošice“ je třeba jmenovat novou komisi.
Usnesení č. R/13/17/2019
Rada města Černošice
I.

revokuje
bod č. III. 1. a 2. usnesení rady města ze dne 18. 3. 2019 č. R/11/8/2019 - jmenování komise
pro hodnocení nabídek

II.

pověřuje
1.
Mgr. Zuzanu Bacíkovou, Mgr. Ing. Moniku Formáčkovou a Mgr. Ninu Kalčevovou jako
členy komise pro hodnocení nabídek
2.
Renatu Duchoslavovou, Ing. arch. Tomáše Havránka a Mgr. Magdalenu Košťákovou
jako náhradní členy komise pro hodnocení nabídek

III. ukládá
1. Právnímu odboru
1. informovat členy komise a náhradní členy komise pro hodnocení nabídek o termínu
vyhlášení výběrového řízení
Termín: 19.4.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.2

Jednací řád Rady města Černošice - doplnění
Předkladatel: Právní odbor
Důvodová zpráva: Na základě podnětu vyplývajícího ze závěrů Kontroly výkonu samostatné
působnosti svěřené orgánům města Černošice, provedené Ministerstvem vnitra ČR dne 30.
1. 2019, a nutnosti přijmout opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou je radě města
předložen návrh úpravy jednacího řádu rady města.
Jednací řád rady města doplněn o potřebná ustanovení je přílohou usnesení č. 1.

Usnesení č. R/13/18/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
jednací řád Rady města Černošice - v příloze č. 1 tohoto usnesení, s účinností od 1. 4. 2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.

Finanční odbor

5.1

Základní škola Černošice, příspěvková organizace, IČ: 61385158 - schválení účetní
závěrky za rok 2018
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Novelou zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., byla obcím od r. 2013 uložena povinnost
schvalovat účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací.
Podle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, která je jedním z prováděcích předpisů k zákonu o účetnictví, je
účetní závěrka zřízených příspěvkových organizací schvalována radou města, která dle
zákona vykonává funkci zřizovatele.
Cílem schvalování je přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví, obraz finanční pozice a finanční výkonnosti. Dále, že byly ve
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všech významných ohledech dodrženy požadavky na vedení účetnictví, všechny předepsané
účetní metody, pravidla pro sestavení účetní závěrky atd. Věrný a poctivý obraz by měl být
dokázán úplností účetnictví, průkazností účetnictví, vyhodnocením předvídatelných rizik a
ztrát a finanční situací účetní jednotky.
Pokud rada města nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu
posuzovaných skutečností věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky, schválí tuto účetní závěrku a naopak. Schvalující orgán nemůže schválit pouze část
účetní závěrky. Žádost o schválení účetní závěrky, vlastní účetní závěrka a inventarizační
zpráva jsou přílohou usnesení. Další podklady, které vyhláška přímo zmiňuje, organizace
nemá, a proto nepředkládá. Je v pravomoci zřizovatele vyžádat si další podrobnější podklady,
pokud posoudí, že je ke schválení potřebuje.
V základní škole proběhla v prosinci 2018 veřejnosprávní kontrola, která nezjistila žádné
skutečnosti, kvůli kterým by účetní závěrka nemohla být schválena. Protokol z této kontroly je
přílohou důvodové zprávy a je zveřejněn na webu města.
V případě, že rada účetní závěrku neschválí, musí v následném zápise uvést popis
skutečností, pro které nebyla účetní závěrka schválena, odůvodnění tohoto neschválení s
důrazem na skutečnosti vyjmenované v § 16 vyhlášky (týká se přípravy a předložení
podkladů ke schválení) a lhůtu k odstranění zjištěných vad.
Účetní závěrka by měla být (podle návrhu vyhlášky) schválena do 6 měsíců ode dne, ke
kterému se sestavuje (31. 12. 2018), tj. do 30. 6. 2019.
Usnesení č. R/13/19/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
účetní závěrku Základní školy Černošice, příspěvkové organizace, IČ: 61385158 k 31. 12.
2018 podle přílohy 1-2 k tomuto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.2

Základní umělecká škola Černošice, příspěvková organizace, IČ: 75008165 - schválení
účetní závěrky za rok 2018
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Novelou zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla obcím od r.
2013 uložena povinnost schvalovat účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací.
Podle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, (dále jen „vyhláška“), která je jedním z prováděcích předpisů k
zákonu o účetnictví, je účetní závěrka zřízených příspěvkových organizací schvalována radou
města, která dle zákona vykonává funkci zřizovatele.
Cílem schvalování je přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví, obraz finanční pozice a finanční výkonnosti. Dále, že byly ve
všech významných ohledech dodrženy požadavky na vedení účetnictví, všechny předepsané
účetní metody, pravidla pro sestavení účetní závěrky atd. Věrný a poctivý obraz by měl být
dokázán úplností účetnictví, průkazností účetnictví, vyhodnocením předvídatelných rizik a
ztrát a finanční situací účetní jednotky.
Pokud rada nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu posuzovaných
skutečností věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,
schválí tuto účetní závěrku a naopak. Schvalující orgán nemůže schválit pouze část účetní
závěrky. Žádost o schválení účetní závěrky, vlastní účetní závěrka a inventarizační zpráva
jsou přílohou usnesení. Další podklady, které vyhláška přímo zmiňuje, organizace nemá, a
proto nepředkládá. Je v pravomoci zřizovatele vyžádat si další podrobnější podklady, pokud
posoudí, že je ke schválení potřebuje.
V základní umělecké škole proběhla v prosinci 2018 veřejnosprávní kontrola, která nezjistila
žádné skutečnosti, kvůli kterým by účetní závěrka nemohla být schválena. Protokol z této
kontroly je přílohou důvodové zprávy a je zveřejněn na webu města.
V případě, že rada účetní závěrku neschválí, musí v následném zápise uvést popis
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skutečností, pro které nebyla účetní závěrka schválena, odůvodnění tohoto neschválení s
důrazem na skutečnosti vyjmenované v § 16 vyhlášky (týká se přípravy a předložení
podkladů ke schválení) a lhůtu k odstranění zjištěných vad.
Účetní závěrka by měla být (podle návrhu vyhlášky) schválena do 6 měsíců ode dne, ke
kterému se sestavuje (31. 12. 2018), tj. do 30. 6. 2019.
V žádosti školy je i žádost o schválení hospodářského výsledku. Vzhledem k povaze obou
žádostí a nutnosti doplnit podklady pro schválení účetní závěrky byla žádost rozdělena na
dvě části předkládané samostatně. Žádost o rozdělení hospodářského výsledku byla
schválena na jednání rady města dne 1. 4. 2019.
Usnesení č. R/13/20/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
účetní závěrku Základní umělecké školy Černošice, příspěvkové organizace, IČ: 75008165
k 31. 12. 2018 podle přílohy č. 1-2 k tomuto usnesení

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.3

Mateřská škola Černošice, Karlická 1170, okres Praha-západ, IĆ 75008190 - schválení
účetní závěrky za rok 2018
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Novelou zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla obcím od r.
2013 uložena povinnost schvalovat účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací.
Podle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek (dále jen „vyhláška“), která je jedním z prováděcích předpisů k
zákonu o účetnictví, je účetní závěrka zřízených příspěvkových organizací schvalována radou
města, která dle zákona vykonává funkci zřizovatele.
Cílem schvalování je přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví, obraz finanční pozice a finanční výkonnosti. Dále, že byly ve
všech významných ohledech dodrženy požadavky na vedení účetnictví, všechny předepsané
účetní metody, pravidla pro sestavení účetní závěrky atd. Věrný a poctivý obraz by měl být
dokázán úplností účetnictví, průkazností účetnictví, vyhodnocením předvídatelných rizik a
ztrát a finanční situací účetní jednotky.
Pokud rada nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu posuzovaných
skutečností věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,
schválí tuto účetní závěrku a naopak. Schvalující orgán nemůže schválit pouze část účetní
závěrky. Žádost o schválení účetní závěrky, vlastní účetní závěrka a inventarizační zpráva
jsou přílohou usnesení. Další podklady, které vyhláška přímo zmiňuje, organizace nemá, a
proto nepředkládá. Je v pravomoci zřizovatele vyžádat si další podrobnější podklady, pokud
posoudí, že je ke schválení potřebuje.
V mateřské škole Karlická proběhla v listopadu 2018 veřejnosprávní kontrola, která nezjistila
žádné skutečnosti, kvůli kterým by účetní závěrka nemohla být schválena. Protokol z této
kontroly je přílohou důvodové zprávy a je zveřejněn na webu města.
V případě, že rada účetní závěrku neschválí, musí v následném zápise uvést popis
skutečností, pro které nebyla účetní závěrka schválena, odůvodnění tohoto neschválení s
důrazem na skutečnosti vyjmenované v § 16 vyhlášky (týká se přípravy a předložení
podkladů ke schválení) a lhůtu k odstranění zjištěných vad.
Účetní závěrka by měla být (podle návrhu vyhlášky) schválena do 6 měsíců ode dne, ke
kterému se sestavuje (31. 12. 2018), tj. do 30. 6. 2019.

Usnesení č. R/13/21/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
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účetní závěrku Mateřské školy Černošice, Karlická 1170, okres Praha-západ, IĆ 75008190 k
31. 12. 2018 podle přílohy č. 1-2 k tomuto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.4

Mateřská škola Černošice, Topolská 518, příspěvková organizace, IČ: 75008173 schválení účetní závěrky za rok 2018
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Novelou zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla obcím od r.
2013 uložena povinnost schvalovat účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací.
Podle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek, (dále jen „vyhláška“), která je jedním z prováděcích předpisů k
zákonu o účetnictví, je účetní závěrka zřízených příspěvkových organizací schvalována radou
města, která dle zákona vykonává funkci zřizovatele.
Cílem schvalování je přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví, obraz finanční pozice a finanční výkonnosti. Dále, že byly ve
všech významných ohledech dodrženy požadavky na vedení účetnictví, všechny předepsané
účetní metody, pravidla pro sestavení účetní závěrky atd. Věrný a poctivý obraz by měl být
dokázán úplností účetnictví, průkazností účetnictví, vyhodnocením předvídatelných rizik a
ztrát a finanční situací účetní jednotky.
Pokud rada nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu posuzovaných
skutečností věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,
schválí tuto účetní závěrku a naopak. Schvalující orgán nemůže schválit pouze část účetní
závěrky. Žádost o schválení účetní závěrky, vlastní účetní závěrka a inventarizační zpráva
jsou přílohou usnesení. Další podklady, které vyhláška přímo zmiňuje, organizace nemá, a
proto nepředkládá. Je v pravomoci zřizovatele vyžádat si další podrobnější podklady, pokud
posoudí, že je ke schválení potřebuje.
V mateřské škole Topolská proběhla v roce 2018 veřejnosprávní kontrola, která nezjistila
žádné skutečnosti, kvůli kterým by účetní závěrka nemohla být schválena. Protokol z této
kontroly je zveřejněn na webu města.
V případě, že rada účetní závěrku neschválí, musí v následném zápise uvést popis
skutečností, pro které nebyla účetní závěrka schválena, odůvodnění tohoto neschválení s
důrazem na skutečnosti vyjmenované v § 16 vyhlášky (týká se přípravy a předložení
podkladů ke schválení) a lhůtu k odstranění zjištěných vad.
Účetní závěrka by měla být (podle návrhu vyhlášky) schválena do 6 měsíců ode dne, ke
kterému se sestavuje (31. 12. 2018), tj. do 30. 6. 2019.

Usnesení č. R/13/22/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
účetní závěrku Mateřské školy Černošice, Topolská 518, příspěvkové organizace,
75008173 k 31. 12. 2017 podle přílohy č. 1-2 k tomuto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.5

IČ:

Mateřská škola Barevný ostrov, příspěvková organizace, IČ: 72550929 - schválení účetní
závěrky za rok 2018
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Novelou zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla obcím od r.
2013 uložena povinnost schvalovat účetní závěrku zřízených příspěvkových organizací.
Podle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek (dále jen "vyhláška") která je jedním z prováděcích předpisů k
zákonu o účetnictví, je účetní závěrka zřízených příspěvkových organizací schvalována radou
města, která dle zákona vykonává funkci zřizovatele.
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Cílem schvalování je přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví, obraz finanční pozice a finanční výkonnosti. Dále, že byly ve
všech významných ohledech dodrženy požadavky na vedení účetnictví, všechny předepsané
účetní metody, pravidla pro sestavení účetní závěrky atd. Věrný a poctivý obraz by měl být
dokázán úplností účetnictví, průkazností účetnictví, vyhodnocením předvídatelných rizik a
ztrát a finanční situací účetní jednotky.
Pokud rada nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu posuzovaných
skutečností věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky,
schválí tuto účetní závěrku a naopak. Schvalující orgán nemůže schválit pouze část účetní
závěrky. Žádost o schválení účetní závěrky, vlastní účetní závěrka a inventarizační zpráva
jsou přílohou usnesení. Další podklady, které vyhláška přímo zmiňuje, organizace nemá, a
proto nepředkládá. Je v pravomoci zřizovatele vyžádat si další podrobnější podklady, pokud
posoudí, že je ke schválení potřebuje.
V mateřské škole Barevný ostrov proběhla v roce 2018 veřejnosprávní kontrola zřizovatele,
která konstatovala, že zjištění z roku 2017 byla napravena a v roce 2018 nebylo zjištěno
nehospodárné a neúčelné vynakládání prostředků. Protokol je zveřejněn na webu města v
odkazu Příspěvkové organizace.
V případě, že rada účetní závěrku neschválí, musí v následném zápise uvést popis
skutečností, pro které nebyla účetní závěrka schválena, odůvodnění tohoto neschválení s
důrazem na skutečnosti vyjmenované v § 16 vyhlášky (týká se přípravy a předložení
podkladů ke schválení) a lhůtu k odstranění zjištěných vad.
Účetní závěrka by měla být schválena do 6 měsíců ode dne, ke kterému se sestavuje (31. 12.
2018), tj. do 30. 6. 2019.
Usnesení č. R/13/23/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
účetní závěrku Mateřské školy Barevný ostrov, příspěvkové organizace, IČ: 72550929 k 31.
12. 2018 podle přílohy 1-2 k tomuto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.6

Finanční dar Mateřské škole Černošice, Karlická 1170, okres Praha-západ
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva: Ředitelka Mateřské školy Karlická žádá Radu města o souhlas s přijetím
finančního daru v celkové výši 3.790,- Kč. Tento dar je určen na nákup radiomagnetofonu.
Žádost ředitelky školy je přílohou důvodové zprávy.

Usnesení č. R/13/24/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
přijetím finančního daru Mateřské škole Černošice, Karlická 1170, okres Praha-západ v
celkové výši 3.790,- Kč dle žádosti ředitelky školy

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. informovat ředitelku Mateřské školy Černošice, Karlická 1170, okres Praha-západ o
přijatém usnesení
Termín: 25. 4. 2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

5.7 Základní škola - souhlas s čerpáním investičního fondu
ODLOŽEN
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5.8

Rozpočtové opatření č. 30 a změna rozpisu rozpočtu č. 23
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č. 30 obsahující následující změny:
Změna č. 55 – snížení poměrné části souhrnného dotačního vztahu dle rozhodnutí
043349/2019/KUSK pro rok 2019 za výkon státní správy obce Roblín – 49.000,- Kč (po
volbách do zastupitelstev přebírá financování sama obec).
Změna č. 56 – OSVZ/PP – zvýšení příspěvku na výkon pěstounské péče dle rozhodnutí č.j.:
62976/19/PB – 80.000,- Kč.
Změna č. 57 – OVM – přijetí dotace na základě ŽOP z roku 2018, přesun do všeobecné
rezervy – dotace SPRSS – 245.856,43 Kč.
Dále je Radě města předložena změna rozpisu rozpočtu č. 23 obsahující následující změny:
Změna č. 54 – OISM – akce: vodovod a kanalizace v ul. U Vodárny, dodatečné rozdělení
výdajů rozpočtu na vodovod a na kanalizaci. Akce je již schválena radou města 1. 4. 2019
(R/12/8/2019) – 53.240,- Kč, celá částka byla původně navržena k financování z ODPA
vodovodů.
Změna č. 55 – DPS – přesun mezi položkami grantů v sociální oblasti podle právní formy
skutečných příjemců dle požadavku vyhlášky o rozpočtové skladbě – 35.000,- Kč.
Změna č. 57 – OVV – přesuny v rámci ODPA 6171 – úřad na nákup DDHM pro odbor
územního plánování a společných prostor pro prvním patře budovy Podskalská – celkem
57.239,- Kč.
Výše uvedené změny zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 276.856,43 Kč, saldo rozpočtu se
nemění.

Usnesení č. R/13/25/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
rozpočtové opatření č. 30 dle přílohy č. 1 a změnu rozpisu rozpočtu č. 23 dle přílohy č. 2

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 30 a změnu rozpisu rozpočtu č. 23 do rozpočtu 2019
Termín: 25.4. 2019
2. zveřejnit rozpočtové opatření č. 30 v souladu se zákonem
Termín: 13.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

6.

Z odborů - odbor životního prostředí

6.1

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 546/2017 o zpracování lesních hospodářských osnov v
zařizovacím obvodu Mníšek
Předkladatel: Odbor životního prostředí
Důvodová zpráva: Ve smlouvě o dílo č. 546/2017 bylo uloženo zhotoviteli zajistit zpracování
lesních hospodářských osnov pro období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028, v zařizovacím
obvodu Mníšek. Předběžná rozloha pozemků určených k plnění funkcí lesa byla odhadnuta
na 740 ha s cenou 633 Kč bez DPH za 1 ha. Skutečná rozloha pozemků po provedení díla je
649,75 ha, čímž došlo ke snížení konečné ceny díla, což je předmětem dodatku. Cena za dílo
není hrazena z rozpočtu města.

Usnesení č. R/13/26/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
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dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 546/2017 na zpracování lesních hospodářských osnov pro
období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028 v zařizovacím obvodu Mníšek, kterým dochází ke
snížení ceny díla
ukládá
1. Ing. Stanislavu Mihalovi, vedoucímu oddělení zemědělství, lesnictví a myslivosti
1. zajistit podpis dodatku dle bodu I
Termín: 30.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

7.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

7.1

Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl na rok 2019
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva: Z důvodů umístění jednoho zvukově obrazového přístroje s TV vysíláním
a tří monitorů v budově Podskalská 19, Praha 2, který tento signál přenáší, je nutné schválit a
uhradit licenční smlouvu č. VP_2019_43738 (v CES pod číslem 189/2019) o veřejném
provozování hudebního díla Ochrannému svazu autorských práv k dílům hudebním pro rok
2018. Od 1.1.2019 je novinkou, že OSA se uhradí veškeré poplatky s tím spojené. Nebude
tak nutné, jako v předešlých letech, schvalovat licenční smlouvu se společností INTERGRAM.
Tento poplatek je již zahrnut ve smlouvě 189/2019.
Částka je vyměřena dle Sazebníku R, v sazbě A.

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

15 18,20,- Kč bez DPH, 18354,- s DPH
ano
§ 6171, pol. 5041,

Usnesení č. R/13/27/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
s uzavřením licenční smlouvy dle CES 189/2019 se svazem OSA - Ochranný svaz autorský
pro práva k dílům hudebním, z.s., IČO: 63839997, Čs. Armády 786/20, 160 54 Praha 6
(VP_2019_43738)

ukládá
1. Odboru vnitřních věcí
1. zajistit podpis licenční smlouvy dle CES 189/2019 se svazem OSA - Ochranný svaz
autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.
IČ: 63839997, Čs. Armády 786/20, 160 54 Praha 6 (VP_2019_43738)
Termín: 15.4.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

8.

Z odborů - odbor technických služeb

8.1

Uzavření Rámcové kupní smlouvy nákup kameniva č. CES 177/2019 se společností
Kámen Zbraslav, a.s.
Předkladatel: Odbor technických služeb
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Důvodová zpráva: Odbor technických služeb předkládá radě města návrh rámcové kupní
smlouvy č. CES 177/2019 se společností KÁMEN Zbraslav, a.s., se sídlem Žitavského 1179,
156 00 Praha 5, IČ: 01820460 na nákup kameniva z lomu Zbraslav a žádá o schválení jejího
uzavření. Jedná se o smlouvu na nákup materiálu používaného na zimní posyp, výspravy
komunikací apod. Rámcová smlouva stanoví právní rámec obchodního vztahu, jednotlivé
dodávky kameniva budou realizovány na základě samostatných objednávek města.
S přihlédnutím k odběrům kameniva v předchozích letech činí předpokládaná roční hodnota
smlouvy přibližně 150.000,- Kč bez DPH. Smlouva je uzavírána na dva roky do 31. 12. 2020.
Smlouva nezavazuje město k žádným minimálním odběrům, a je možno ji vypovědět
s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Dopravu kameniva zajišťuje odbor technických služeb vlastní dopravou - traktorem
s valníkem. Valník byl zakoupen městem před 12 lety a slouží téměř výhradně pro tyto účely.
Z důvodu malé dojezdové vzdálenosti (cca 14 km) připadají pro odběr kameniva v úvahu
pouze dva dodavatelé – KÁMEN Zbraslav, a.s. a LOMY MOŘINA spol. s r. o. Dodavatel
LOMY MOŘINA spol. s r. o. však nenabízí všechny námi požadované frakce a mají větší
ostrost kameniva. V minulosti při odběru jejich posypového materiálu docházelo k poškození
pneumatik vozidel. Provozovny ostatních dodavatelů se již nacházejí ve větší vzdálenosti,
což se jeví jako neefektivní, a to jak z časových (potřeba okamžitě reagovat na zvýšenou
spotřebu posypového materiálu v zimních měsících) tak ekonomických důvodů (vyšší náklady
na dopravu). Při srovnání sortimentu, jakosti a dojezdové vzdálenosti byl dodavatel KÁMEN
Zbraslav, a.s. vyhodnocen jako nejvýhodnější.
Vzhledem k výše uvedenému žádá odbor technických služeb radu města v souladu s bodem
2.3.8 Vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek o výjimku z počtu předložených
nabídek a povinnosti zveřejnění veřejné zakázky na úřední desce.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

150.000,- Kč s DPH
ano
§ 2212, pol. 5139

Usnesení č. R/13/28/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
uzavření rámcové kupní smlouvy č. CES 177/2019 na nákup kameniva se společností
KÁMEN Zbraslav, a.s., se sídlem Žitavského 1179, 156 00 Praha 5, IČ: 01820460 na dobu
dvou let do 31. 12. 2020 v předpokládané hodnotě 150.000,- Kč bez DPH ročně

II.

rozhoduje
dle bodu 2.3.8 odst.b) vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek)
o výjimce z počtu předložených nabídek a povinnosti zveřejnění veřejné zakázky na úřední
desce

III. ukládá
1. Odboru technických služeb
1. zajistit podpis smlouvy oběma smluvními stranami
Termín: 26.4.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.2

Uzavření Rámcové kupní smlouvy č.178/2019 - výkup použitých potravinářských olejů
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Předkladatel: Odbor technických služeb
Důvodová zpráva: Odbor technických služeb předkládá radě města návrh Rámcové kupní
smlouvy č. CES 178/2019 se společností Trafin Oil a.s. se sídlem Kopeční 1009/12, 710 00
Slezská Ostrava, IČ 27789080 na výkup použitých potravinářských olejů a žádá o schválení
jejího uzavření. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 30ti denní výpovědní lhůtou.
Občané budou moci odkládat použitý potravinářský olej v uzavřených plastových nádobách
do nádob ve vlastnictví města, které budou rozmístěny na třech veřejně přístupných místech
– U DPS, u pošty a před areálem OTS. Za tímto účelem budou zakoupeny 3 plastové
kontejnery o objemu 120 l. Tyto nádoby budou pravidelně vyprazdňovány našimi pracovníky.
Odebraný olej bude shromažďován v 50 litrovém barelu v areálu OTS. Barel bude
vlastnictvím kupujícího, tj. společnost Trafin Oil a.s., která ho po naplnění odveze a nahradí
prázdným. Kupní cena za použitý potravinářský olej bude činit 3,-Kč s DPH za 1 kg.
Evidence množství odebraného oleje bude vedena společností Trafin Oil a.s.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

Cca 3.000,- s DPH
ano
§ 3723, pol. 5139

Usnesení č. R/13/29/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
uzavření Rámcové kupní smlouvy č. CES 178/2019 na výkup odpadů - použitých
potravinářských olejů - se společností Trafin Oil a.s. se sídlem Kopeční 1009/12, 710 00
Slezská Ostrava, IČ 27789080

II.

ukládá
1. Odboru technických služeb
1. zajistit podpis smlouvy oběma smluvními stranami
Termín: 26.4.2019

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

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

9.1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce prostor Haly Věry Čáslavské pro hasiče
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: SDH Mokropsy využívá prostory haly zdarma, a to vždy v pátek od 18:30
do 20:30 2/3 plochy, na základě smlouvu o výpůjčce č. CES 530/2018 schválené radou
města na jejím 132. jednání dne 24. 9. 2018 (č. R/132/24/2018). Jelikož se po zimní sezóně
uvolnila část haly po fotbalistech, hasiči žádají o rozšíření pronájmu, konkrétně 1/3 plochy
v době od 17 do 18:30 hodin, následně navazuje jejich běžný „pronájem“.
Vážená rado,
rád bych vás jménem SDH Mokropsy požádal o vyjádření k možnosti rozšíření stávajícího
využití sportovní haly Věry Čáslavské pro městské hasiče. Jde o 1,5 hodiny na 1/3 plochy v
době od 17:00 do 18:30. Tento termín je dle sdělení správce pana Linharta volný a přímo
navazuje na pravidelný páteční termín věnovaný fyzické přípravě členů naší jednotky.
Navrhovaný termín bychom chtěli využít pro sportovní aktivity s našimi dětmi a tudíž pro další
tmelení naší jednotky, nejen fyzické.
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Děkuji, s pozdravem,
Petr Nový
Manager volnočasových aktivit jednotky
Usnesení č. R/13/30/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 530/2018 ze dne 17. 10. 2018 mezi městem Černošice
a panem T. H. - nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx - dle přílohy tohoto usnesení, za účelem
pravidelného využívání prostor Haly Věry Čáslavské pro fyzickou přípravu sboru
mokropeských hasičů; dodatkem se rozšiřuje možnost využití prostor 1/3 haly o 1,5 hodiny v
období od dubna do června 2019

II.

ukládá
1. Odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. zajistit podpis dodatku dle bodu I
Termín: 26.4.2019

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
9.2

RO 32 - nákup bezdrátových mikrofonů do městského sálu
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Bezdrátové mikrofony v městské sále přestávají díky přesunu frekvencí
mobilního internetu spolehlivě fungovat. V jejich pracovním frekvenčním pásmu je již husto a
správně bychom je již neměly ani používat. Proto po poradě s odbornou firmou budeme
kupovat nové kvalitnější mikrofony, které by měli i déle vydržet. S těmito mikrofony máme již
dobrou zkušenost např. z Club Kina. Jejich pořizovací cena je dokonce díky spolupráci
s touto firmou o něco menší, než je internetová cena. Mikrofony koupí OŠKCR. Dnes
schvalujete jen finance na jejich nákup. Jedná se o tento typ mikrofonu SHURE
BLX24RE/SM58 H8E 518 - 542 MHz cena za jeden je 11.082,- Kč včetně DPH. Celkem tedy
22.164,- Kč za oba.

Usnesení č. R/13/31/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
Rozpočtové opatření č. 32 dle přílohy tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat RO do rozpočtu
Termín: 19.4.2019

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 2, mimo místnost: 0
9.3

Vysokotlaký čistič pro atletický ovál a OTS
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: OŠKCR předkládá radě ke schválení nákup profesionálního
vysokotlakého čističe pro atletický ovál a OTS, který bude využíván atletickým oddílem při
údržbě oválu jak na tartanu s nízkotlakou tryskou, tak technickými službami všude po městě,
protože se jedná o mobilní benzínový přístroj. Dále mohou tento přístroj využít i naši hasiči.
Z tohoto důvodu kupujeme profesionální stroj, který vydrží v provozu dlouhou dobu bez
odpočinku. O něco levnější stroje už nejsou tak robustní a musí se nechat po pár minutách
nechat odpočívat. Atletický ovál je velmi rozlehlý a ne všude je tam k dispozici elektřina, proto
kupujeme stoj benzínový. Dalším důvodem je, že pokud by to byl stroj elektrický tak by
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vyžadoval velmi kvalitní a robustní a tudíž i dlouhý a těžký kabel, se kterým by se velmi těžko
manipulovalo. Dle vyjádření atletického oddílu je tento stroj nutný k údržbě areálu. Byly
poptány i konkurenční stroje a předkládám Vám tři nabídky. Nejvýhodnější nabídku poměr
cena -kvalita předložila firma Sigra, jež má v Radotíně servisní středisko, což považuji za
velkou výhodu.
Usnesení č. R/13/32/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
výběr dodavatele vysokotlakého čističe SIGRA.cz – František Sirotek, Nenačovice 1,
266 01 Nenačovice, IČO 61851728 na základě nabídky za celkovou cenu 56 760,- Kč
bez DPH, 68 680,- s DPH dle přílohy usnesení č. 1
2.
kupní smlouvu CES č.191/2019 se společností SIGRA.cz – František Sirotek,
Nenačovice 1, 266 01 Nenačovice, IČO 61851728 za účelem dodání vysokotlakého
čističe pro atletický ovál za celkovou cenu 56 760,- Kč bez DPH, 68 680,- s DPH dle
přílohy usnesení č. 4
3.
Změnu rozpisu rozpočtu č. 24 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
10.

Dodatečně zařazené body programu

10.1 Dohoda o uznání nároku na náhradu škody za chybnou projektovou dokumentaci ke
stavbě Centrálního vstupu a šaten do budovy ZŠ Černošice
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Město Černošice uzavřelo se společností GRIDO Architektura
Design, s. r. o. dne 23. 10. 2014 Smlouvu o dílo č. 350/2014 a dne 20. 2. 2015 Dodatek č.
1 k této smlouvě. Na smlouvy o dílo se společnost Grido zavázala provést vypracování
jednostupňové dokumentace dle studie pro sloučené územně-stavební řízení
v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně výkazu výměr a
kontrolního rozpočtu na výstavbu nového vstupu a na vybudování nových centrálních
šaten v budově ZŠ Černošice (budova č.p. 447, která je součástí pozemku parc. č. 2658/1
v k.ú. Černošice.
Po zhotovení stavby nového vstupu a vybudování nových centrálních šaten v budově ZŠ
Černošice bylo při přípravě kolaudace stavby zjištěno, že společnost Grido v předané
DPS nezohlednila požadavek stanovený v požárně bezpečnostním řešení stavby na
osazení prostoru zadní části centrálního vstupu v místě požární únikové cesty z budovy
požárně bezpečnostní prosklenou stěnou umožňující bezpečný odchod osob z budovy C
v případě požáru. Místo toho byla v DPS navržena prosklená stěna nedostatečné požární
odolnosti, jež stavební společnost dle projektové dokumentace realizovala. Aby bylo
možné stavbu vstupu a centrálních šaten v budově ZŠ Černošice předčasně užívat,
muselo město provizorně na vlastní náklady vybudovat před prosklenou stěnou v místě
požární únikové cesty z budovy C sádrokartonovou stěnu tak, aby byla v tomto prostoru
dodržena stanovená požární odolnost konstrukce. Následně bylo posuzováno několik
variant definitivního řešení požární odolnosti inkriminované stěny. Vybrána byla varianta
počítající s konzervativním řešením požární odolnosti a zároveň byla tato varianta i
nejekonomičtější. Spočívala v odstranění provizorní sádrokartonové stěny a jejím
nahrazení požárně odolnou roletou, která byla zabudována do interiéru šaten. Město na
zajištění požární odolnosti předmětné stěny vynaložilo vč. nákladů na provizorní řešení ke
spuštění provozu celkem 175 000,- Kč.
Tyto náklady uplatnilo u společnosti GRIDO, která pro něj zpracovala projektovou
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dokumentaci, jež byla v této části chybná. Společnost GRIDO uznala tento požadavek
jako oprávněný a uplatnilo ho na své pojišťovně. Nyní předkládáme ke schválení dohodu
o uznání nároku na náhradu škody, kterou se zavazuje společnost GRIDO zaplatit částku
175 000,- do 30 dnů od uzavření dohody na účet města a město prohlašuje, že úhradou
požadované náhrady škody budou veškeré nároky města vůči společnosti Grido plynoucí
z vadného plnění ze Smlouvy o dílo č. 350/2014 ve znění Dodatku č. 1 uspokojeny a
žádné další nároky nebude Město na společnosti Grido v této věci uplatňovat.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

175 000,- Kč s DPH
Příjem rozpočtu (nečekaný..)

Usnesení č. R/13/33/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
Dohodu o uznání nároku na náhradu škody za chybnou projektovou dokumentaci ke stavbě
Centrálního vstupu a šaten do budovy ZŠ Černošice č. CES... se společností GRIDO
Architektura, Design, s. r. o., IČ. 25786954 se sídlem Karlická 1493, 252 28 Černošice, na
základě které bude městu vyplacena částka 175 000,- Kč dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření dohody dle bodu I
Termín: 29.04.2019

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
10.2 Rekonstrukce komunikace Kollárova - výběr dodavatele a funkce TDI a BOZP
Předkladatel: Šárka Šůrová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Město se dle plánovací smlouvy č. 204/2018 uzavřené dne 24. 5.
2018 zavázalo k vybudování zpevněné komunikace v Kollárově ulici do dvou let od nabytí
účinnosti Změny č. 2 územního plánu města Černošice. K nabytí účinnosti došlo dne 22.
11. 2018. Město má tedy povinnost vybudování komunikace do 22. 11. 2020. Na
vybudování komunikace v Kollárově ulici složila MUDr. Nekulová na účet města částku 1
500 000,- Kč. Náklady na úhradu rekonstrukce budou hrazeny z tohoto daru.
Dne 22. 03. 2019 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu pod názvem
,Rekonstrukce komunikace Kollárova“. Toto vyhlášení bylo uskutečněno na základě
Záměru veřejné zakázky podepsaného starostou města, a to v souladu s vnitřním
předpisem č. 5 o zadávání veřejných zakázek.
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce ulice Kollárova v délce 148 m, celková plocha
opravované vozovky je 831 m2. Začátek staničení je umístěn v křižovatce s ulicí Husova.
Konec rekonstrukce je navržen v průsečné křižovatce s ul. Smetanova, resp. vozovka z
ulice Kollárova je vytažena až do ulice Smetanova.
Veřejná zakázka byla uveřejněna na webu města a na Profilu zadavatele. Lhůta pro podání
nabídek byla stanovena do 10. dubna 2019.
Základním hodnotícím kritériem byla zvolena nejnižší nabídková cena.
Zadavatel obdržel celkem 4 nabídky.
Dne 10. 04. 2019 se sešla společná komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a
hodnocení nabídek, která jednotlivé nabídky otevřela. Dále komise pro hodnocení nabídek
přistoupila k hodnocení nabídek s pořadovými čísly 1 až 4 podle jejich ekonomické
výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny:
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Pořadové
číslo nabídky
4.
1.
2.
3.

Identifikační údaje dodavatele

Nabídková cena Pořadí
v Kč bez DPH
1.179.354,41Kč
1.

HES stavební s.r.o., IČ 28143213,
Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ 1.208.885,10,- Kč 2.
49356089, Pražská 1321/38a, Praha 10
Stavební společnost Šlehofer s.r.o., IČ 1.968.132,93,-Kč 3.
27146324, Prvomájová 2111/33, Radotín
CHIC, s.r.o., IČ 49551647, Pod Lesem 109, 2.020.112,66,-Kč 4.
Tuchoměřice

Následně Komise přistoupila k hodnocení nabídky s nejnižší nabídkovou cenou z hlediska
splnění požadavků zadavatele stanovených v zadávacích podmínkách.
Komise konstatovala, že podmínky byly splněny. Komise dospěla k závěru, že nejvhodnější
nabídkou je nabídka uchazeče s pořadovým číslem 4 společnosti HES stavební, s. r. o., IČ
281 43 213, se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 za celkovou cenu 1.179.354,41,Kč bez DPH a doporučila zadavateli, aby s ním uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky.
V souvislosti s realizací stavebních prací je nezbytné zajistit technický dozor investora. OISM
proto oslovil k předložení cenové nabídky na výkon funkce TDI a koordinátora BOZP pana
Petra Špačka, se kterým dlouhodobě spolupracuje a má s ním dobré zkušenosti. Jeho
cenová nabídka za období plnění veřejné zakázky (předpoklad 2 měsíce) je 19 900,- Kč
měsíčně (není plátce DPH), tj. za celkovou částku 39 800,- Kč.
Vzhledem k příznivé nabídnuté částce doporučuje OISM s ním uzavřít Příkazní smlouvu dle
přiloženého návrhu ze vzoru z databáze smluv.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

1.179.354,41 Kč bez DPH, 1.427.018,84,-Kč s DPH (stavba) + 39 800,- (TDI)
ano; 1.500.000,-Kč, dar dle plánovací smlouvy
§ 2212, pol. 6121, ORG 932

Usnesení č. R/13/34/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce komunikace Kollárova"

II.

souhlasí
1.
s výběrem nejvhodnější cenové nabídky na rekonstrukci Kollárovy ulice od společnosti
HES stavební s.r.o., se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, za celkovou cenu
1.179.354,41 Kč bez DPH
2.
s výběrem dodavatele výkonu funkce technického dozoru stavby (TDI) a výkonu funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), kterým je Petr Špaček, IČ
737 98 801 se sídlem Tyršova 931, 252 28 Černošice za cenu 19 900,- Kč/měsíc (není
plátce DPH)

III. schvaluje
1.
uzavření smlouvy (CES č. 141/2019) se společností HES stavební s.r.o., IČ 281 43
213, se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
2.
uzavření příkazní smlouvy (CES č.188/2019) mezi Petrem Špačkem, IČ: 73798801 a
městem Černošice na výkon funkce TDI a BOZP ke stavbě Rekonstrukce komunikace
Kollárova dle příohy č. 2 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
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1. informovat uchazeče o výsledcích veřejné zakázky
Termín: 30.4.2019
2. zajistit uzavření smlouvy o dílo dle bodu III. 1 tohoto usnesení
Termín: 30.4.2019
3. zajistit uzavření příkazní smlouvy dle bodu III.2 tohoto usnesení

Termín: 30.4.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
11.

Různé

12.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek
starosta

Ing. Milena Paříková
radní
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