ZÁPIS
ze 17. jednání Rady města Černošice ze dne 20. 5. 2019
Přítomni:

Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Ing. Jan Fara, Ph.D., Mgr. Šimon Hradilek, PhDr.
Lenka Kalousková, PhD., Ing. Tomáš Kratochvíl
Mgr. Terezie Jenisová, tajemnice MěÚ, Ondřej Pařík – bod 3.2.
Ing. Milena Paříková

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

Navržený program:
1.

Zahájení

1.1

Schválení programu 17. jednání rady města

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Rekonstrukce silnice II/115, úsek od železničního přejezdu k hranici k.ú. Radotín - vyjádření
k požadavkům města

2.2

Veřejné osvětlení v areálu nové radnice

2.3

"Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - rekonstrukce odborných učeben a konektivita"
- III. výzva k podání nabídek na výběr zhotovitele stavby

2.4

Vybavení odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ Černošice školními pomůckami - III. výzva k
podání nabídek pro výběr dodavatele

2.5

Čištění částí dešťové a splaškové kanalizace

2.6

Čištění jímek splaškové kanalizace

2.7

Darovací smlouva č. 245/2019, darování id. 1/2 pozemku parc.č. 4482/19 k.ú. Černošice,
ul. Topolská

2.8

Umístění anténních nosičů na střeše domu č.p. 228 v Poštovní ulici

2.9

Vybavení učeben v přístavbě ZŠ Černošice počítačovou technikou - výběr dodavatele

2.10

Vyhodnocení veřejné zakázky - Vybavení interiéru nové budovy radnice Černošice

2.11

Kanalizace ve Vrážské ulici – dodatky č. 1 ke smlouvám o dílo

2.12

Vybudování přípojky vody a kanalizace pro nezastavěný pozemek parc.č. 2016/2 ve
Vrážské ulici

2.13

Nový nadzemní hydrant na překládaném vodovodním řadu ve Vrážské ulice - cenová
nabídka

2.14

Smlouva č. 247/2019 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
č.IV-12-6007270, ulice V Kosině - Jansova

2.15

Revize plynových zařízení a spalinových cest - výběr dodavatele

2.16

Nákup síranu železitého PIX 113 do ČOV - výběr dodavatele
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2.17

Porucha čerpadla v přečerpávací stanici odpadních vod v Ukrajinské ulici - cenová nabídka
na dodání nového

2.18

Žádost o vrácení příspěvku 40.000,- Kč

2.19

Bezúplatný převod id. 1/2 pozemku parc.č. 905/9 o výměře 231 m2 v obci a k.ú. Černošice v
Tyršově ulici

2.20

Žádost o souhlas s parkováním filmové techniky v ulici Madridská a s filmováním v ulici
Ukrajinská

2.21

Žádost o vyjádření města k vybudování nové plynové přípojky k pozemku parc.č. 1682/94 v
Měsíční ulici (žadatelé V. P., M. N.)

2.22

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.č. 1849 a 1850
v Táborské ulici (žadatel M. B.)

2.23

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.č. 3753/7,
3753/10 a 3754/1 v Akátové ulici (žadatel J. M.)

2.24

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 1011 v ulici
Svatopluka Čecha (žadatelé L. a R. V.)

2.25

Žádost o vyjádření města k vybudování vodovodní přípojky k domu č.p. 826 v Jiráskově
ulici (žadatelé H. H., P. K.)

2.26

Žádost o vyjádření města k vybudování zpevněné plochy před vjezdem k pozemku parc.č.
1741/1 v Táborské ulici (žadatel D. F.)

2.27

Žádost o vyjádření města k nové přípojce el. energie k pozemku parc.č. 1328 v ulici
Voskovcova (žadatel ELEKTROŠTIKA s.r.o.) a smlouva č. 257/2019 o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-6024377/VB/01

2.28

Žádost o vyjádření města k nové přípojce el. energie k pozemku parc.č. 981/6 v ulici Alšova
(žadatel ELEKTROŠTIKA s.r.o.) a smlouva č. 262/2019 o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-6024435/VB/01

2.29

Žádost o souhlas města s využitím místních komunikací pro Královský průvod 1.6.2019

2.30

Dodatek č. 7/200/2014 k pojistné smlouvě č. 0503503015 pro pojištění odpovědnosti
zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

3.

Z odborů - odbor vedení města

3.1

Program 6. zasedání zastupitelstva města

3.2

Sportovní klub Černošice, z.s. - žádost o dotaci

3.3

Jmenování tajemníka a člena škodní komise

4.

Z odborů - finanční odbor

4.1

Informace o rozpočtových opatřeních a změnách rozpisu rozpočtu schválených vedoucí FO
- 4. čtvrtletí 2018 a 1. čtvrtletí 2019

4.2

Rozpočtové opatření č. 36

5.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

5.1

ZUŠ Open

5.2

Odpuštění nájmu v městském sále

5.3

Zápis ze 4. jednání Komise pro spolkovou činnost a komunitní život

5.4

Úprava vzoru nájemních smluv - městský sál na Vráži

5.5

Vzory nájemních smluv - sportovní areál

5.6

Úprava vzoru nájemních smluv - Hala Věry Čáslavské
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5.7

Návrh Černošické Společnosti Letopisecké na umělecké zpracování připomínky Františky
Plamínkové na budově nové knihovny

5.8

Výměna krytů sportovní podlahy a ochranný film na palubovku ve sportovní hale Věry
Čáslavské

5.9

Školní akademie žádost o součinnost

6.

Z odborů - odbor technických služeb

6.1

Příprava na STK Iveco

7.

Z odborů - odbor dům s pečovatelskou službou

7.1

Darovací smlouva na pohoštění při pořádání spol. akcí pro seniory

8.

Z odborů - právní odbor

8.1

Finanční dar městu Černošice

9.

Dodatečně zařazené body programu

9.1

Zápis ze zasedání komise životního prostředí z 15. 5. 2019

9.2

Veřejná zakázka "Vybavení interiéru přístavby ZŠ Černošice" - vyloučení účastníka

9.3

Výměna mlatové plochy před školou za jiný povrch - nabídka na zpracování projektové
dokumentace

9.4

Zpracování studie nádraží Černošice - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Zahájení:
K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

1.1

Schválení programu 17. jednání rady města
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta

Usnesení č. R/17/1/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
program svého 17. řádného jednání dne 20. 5. 2019 dle přílohy k tomuto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Rekonstrukce silnice II/115, úsek od železničního přejezdu k hranici k.ú. Radotín vyjádření k požadavkům města
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Projektant předložil k připomínkování projektovou dokumentaci pro
rekonstrukci silnice II/115, úsek od železničního přejezdu ve směru ven z města až k hranici
katastrálního území Radotín. Na základě projednání radou města 18. 3. 2019 jsme zaslali
projekční kanceláři vyjádření. Projektanti k jednotlivým požadavkům / připomínkám zaslali své
stanovisko – viz příloha.
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Usnesení č. R/17/2/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
vyjádření projektanta k připomínkám města k projektové dokumentaci pro rekonstrukci silnice
II/115 v úseku od železničního přejezdu k hranici k.ú. Radotín

II.

žádá
projekční kancelář Mott MacDonald se sídlem Národní 984/15, Praha 1 o předložení upravené
projektové dokumentace po zapracování připomínek města k dalšímu projednání

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat projekční kancelář o přijatém usnesení
Termín: 31.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.2

Veřejné osvětlení v areálu nové radnice
Předkladatel: Ing. arch. Tomáš Havránek, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V souvislosti s probíhající rekonstrukcí a přístavbou objektu č.p. 259, ul. Karlštejnská jsme na
základě diskuse s radními, které předcházelo několik návrhů architektky Anny Lacové,
požádali společnost ELTODO Osvětlení, s. r. o., o předložení variantní technické a cenové
nabídky na řešení venkovního osvětlení areálu radnice, které by lépe akcentovalo a
zdůrazňovalo význam a charakter nově realizované budovy radnice než standardní typová
svítidla uvažovaná v projektové dokumentaci.
Společnost ELTODO předložila nabídku, která obsahovala válcovité kónické stožáry Auriga
výšky 4m upravené do barvy svítidel a variantní nabídku LED svítidel od firmy Schréder
(svítidlo ZELA) a od firmy GE Lighting (svítidlo NAVONA). Obě svítidla byla nabídnuta cenově
a variantně pro hodnoty 3 000 K (teplé žluté světlo) a 2 700 K (nižší obsah tzv. modré složky).
Po cenovém vyčíslení a technickém porovnání všech variant pro projektovaných 9 ks svítidel
byla po konzultacích s vedením města dne 6. 5. 2019 starostou Mgr. Kořínkem potvrzena
varianta LED svítidel ZELA 3 000 K.
Dle cenové nabídky společnosti ELTODO činí cena dodávky a montáže těchto svítidel
156 910,82 Kč bez DPH (viz příloha). Srovnatelný rozsah dodávek a montážních prací, který
nebude realizovat a fakturovat společnost Metall Quatro činí dle smluvního rozpočtu 176 261,Kč bez DPH. Jedná se tedy zároveň o úsporu 19 350,- Kč s tím, že budou namísto
obyčejných uličních stožárů s výbojkovými svítidly dodány moderní stožáry s LED svítidly.
S ohledem na postup venkovních prací v areálu a dlouhé dodací lhůty stožárů VO
(s dodatečnou povrchovou úpravou vypalovací barvou dle barvy svítidel) byla ze strany OISM
již společnosti ELTODO potvrzena platnost jejich cenové nabídky pro zvolenou variantu.
Z tohoto důvodu je nyní nutné uzavřít se společností ELTODO smlouvu o dílo na dodávku a
montáž stožárů a svítidel VO v areálu nové radnice.
Přílohy: - cenová nabídka společnost ELTODO osvětlení s.r.o. z 13.5.2019 ve výši
156 910,82 Kč bez DPH
- návrh smlouvy o dílo CES č. 290/2019 se společností ELTODO osvětlení s.r.o.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

156 910,82 Kč bez DPH, 189.862,09 Kč s DPH
Ne, součástí bodu je RO č. 39
§ 3631, pol. 6121, ORG 1077

Usnesení č. R/17/3/2019
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Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informaci o vhodné změně typu stožárů a svítidel v areálu nové radnice a o změně
dodavatelské společnosti těchto komponentů

II.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IČ 25751018, se sídlem
Novodvorská 1010/4, Praha 4 na realizaci veřejného osvětlení v areálu nové radnice
moderními LED svítidly v celkové výši 156.910,82,- Kč bez DPH

III. schvaluje
1.
výjimku z vnitřního předpisu č.5 o zadávaní veřejných zakázek dle bodu 2.3.8 c) podání pouze jedné nabídky
2.
uzavření smlouvy o dílo CES č. 290/2019 se společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o
3.
rozpočtové opatření č. 39 dle přílohy č. 2 k usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. uzavřít smlouvu o dílo dle bodu III 2
Termín: 7.6.2019
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření dle bodu III.3 do rozpočtu roku 2019
Termín: 31.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.3

"Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - rekonstrukce odborných učeben a
konektivita" - III. výzva k podání nabídek na výběr zhotovitele stavby
Předkladatel: Šárka Šůrová, Odbor investic a správy majetku, Pavla Hoppová, Odbor investic a
správy majetku
Důvodová zpráva: V souvislosti s připravovaným projektem „Stavební úpravy v budovách ZŠ
Černošice - bezbariérové řešení pro zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání“, který je
spolufinancován ze zdrojů EU, z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného
regionálního
operačního
programu
(IROP),
registrační
číslo
projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006016 byla zpracována zadávací dokumentace pro veřejné
zakázky související s tímto projektem: „Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice –
rekonstrukce odborných učeben a konektivita“. V rámci zadávacího řízení k této veřejné
zakázce nebyla v termínu podání nabídek dle II. výzvy (do 15. 5. 2019) podána žádná
nabídka. Je tedy nezbytné vyhlásit tuto veřejnou zakázku znovu.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
budou známy po ukončení VŘ, předpokládaná hodnota 4,8 mil. Kč bez DPH
Kryto rozpočtem
ano + bude hrazeno z dotace
Rozpočtová skladba
§ 3113 pol. 6121, ORG 1020

Usnesení č. R/17/4/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o tom, že v rámci II. výzvy zadávacího řízení veřejné zakázky stejného předmětu
plnění nebyla podána žádná nabídka

II.

souhlasí
se zahájením nového zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na výběr
dodavatele stavby pro projekt "Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - rekonstrukce
odborných učeben a konektivita “
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III. schvaluje
výzvu, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo (CES č. 84/2019) k veřejné zakázce
"Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice - rekonstrukce odborných učeben a konektivita “
dle přílohy č. 1 a 2 k tomuto usnesení
IV. pověřuje
1.
Jiřího Jiránka, Ing. Petra Wolfa a Mgr. Ing. Moniku Formáčkovou jako členy komise pro
otevírání a hodnocení nabídek
2.
Ing. arch. Tomáše Havránka, Pavlu Hoppovou a Šárku Šůrovou jako náhradní členy
komise pro otevírání a hodnocení nabídek
V.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat zadávací řízení dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 21.05.2019
2. informovat členy komise a náhradní členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek o
termínu vyhlášení výběrového řízení
Termín: 22.05.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.4

Vybavení odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ Černošice školními pomůckami - III. výzva
k podání nabídek pro výběr dodavatele
Předkladatel: Pavla Hoppová, Odbor investic a správy majetku, Šárka Šůrová, Odbor investic a
správy majetku
Důvodová zpráva: V souvislosti s připravovaným projektem „Zvýšení kapacity ZŠ Černošice
a zřízení dílen ve vazbě na klíčové kompetence v technických a řemeslných oborech“, který
je spolufinancován ze zdrojů EU, z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného
regionálního
operačního
programu
(IROP),
registrační
číslo
projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010131 byla zpracována zadávací dokumentace pro veřejné
zakázky související s tímto projektem.
V rámci zadávacího řízení k této veřejné zakázce s názvem ,,Vybavení odborné učebny
dílen v přístavbě ZŠ Černošice školními pomůckami “ nebyla v rámci II. výzvy v termínu
podání nabídek (do 15. 5. 2019) podána žádná nabídka. Je tedy nezbytné vyhlásit tuto
veřejnou zakázku znovu s nově vypsanými termíny.
Předpokládaná hodnota VŘ je 238.128,-Kč bez DPH.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

budou známy po ukončení VŘ, předpokládaná hodnota 238.128,- Kč bez
DPH, tj. 288 134,88 Kč vč. DPH
ano + bude hrazeno z dotace (ex-post)
§ 3113 pol. 6121, ORG 1057

Usnesení č. R/17/5/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
Informace o tom, že v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky stejného předmětu plnění
nebyla podaná žádná nabídka

II.

souhlasí
s realizací veřejné zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele akce "Vybavení odborné
učebny dílen v přístavbě ZŠ Černošice školními pomůckami"

III. schvaluje
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III. výzvu, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo (CES č.116 /2019) k veřejné zakázce
"Vybavení odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ Černošice školními pomůckami " dle přílohy
č. 1 a 2 k tomuto usnesení
IV. pověřuje
1.
Jiřího Jiránka, Ing. Petra Wolfa a Mgr. Ing. Moniku Formáčkovou jako členy komise pro
otevírání a hodnocení nabídek
2.
Ing. arch. Tomáše Havránka, Pavlu Hoppovou a Šárku Šůrovou jako náhradní členy
komise pro otevírání a hodnocení nabídek
V.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat výběrové řízení dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 21.05.2019
2. informovat členy komise a náhradní členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek o
termínu vyhlášení výběrového řízení
Termín: 22.05.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.5

Čištění částí dešťové a splaškové kanalizace
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V Zahradní ulici došlo k přicpání kanalizační stoky a v Karlické k ucpání
dešťové kanalizace. Oba úseky je tedy potřeba vyčistit. Zároveň potřebujeme zjistit
kamerovým průzkumem stav historických systémů pro odvod dešťových vod z oblasti Horky a
k tomu je zapotřebí rovněž předmětná trubní vedení vyčistit. Jedná se o prověření funkčnosti
dešťové kanalizace v ulici V Dubině a V Horce, pod schodištěm vedoucím z Poštovní ulice do
ulice V Horce. Celková cena za provedení čištění potrubí tlakosacím vozem, odvoz a likvidaci
sedimentů a kamerový průzkum umožňující kontrolu technického stavu potrubí činí 47.554,Kč bez DPH.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

47.554,- Kč bez DPH, 54.687,10 Kč s DPH
ano
§ 2321, pol. 5169 (13.672,10 Kč = cca ¼ objemu)
§ 2212, pol. 5169 (41.015,- Kč = cca ¾ objemu)

Usnesení č. R/17/6/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti Herčík & Kříž, s. r. o., IČ.: 4935667 se sídlem Živcových
20/251, 155 00 Praha 13 na provedení čištění částí dešťové a splaškové kanalizace v ulicích
Karlická, V Horce, V Dubině a Zahradní za cenu 54 687,10 Kč vč. DPH

II.

schvaluje
změnu rozpisu rozpočtu č. 27 dle přílohy k tomuto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit objednání čištění kanalizace
Termín: 7.6.2019
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat ZRR č. 27 dle bodu II. do rozpočtu roku 2019
Termín: 31.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.6

Čištění jímek splaškové kanalizace
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Pravidelné čištění jímek přečerpávacích stanic splaškové kanalizace
v ulicích Ukrajinská, Topolská, Olbrachtova a Radotínská vč. odsátí sedimentů tlakosacím
vozem, vyčištění armatur tlakovou vodou a odvezení vytěženého kalu k likvidaci bylo vyčísleno
na částku 45.220,- Kč bez DPH. Tyto práce je třeba objednat u společnosti Herčík & Kříž, která
je zajišťuje společně s čištěním dalších zařízení ve správě spol. AQUACONSULT v okolních
obcích za výhodných podmínek.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

45.220,- Kč bez DPH, 52.003,- Kč s DPH
ano
§ 2321, pol. 5169

Usnesení č. R/17/7/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti Herčík & Kříž, s. r. o., IČ.: 4935667 se sídlem Živcových
20/251, 155 00, Praha 13 na provedení čištění čtyř čerpacích stanic splaškových vod za
částku 45 220,- Kč bez DPH, 52 003,- Kč vč. DPH

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit objednání čištění jímek splaškové kanalizace
Termín: 7.6.2019

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.7

Darovací smlouva č. 245/2019, darování id. 1/2 pozemku parc.č. 4482/19 k.ú. Černošice,
ul. Topolská
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Dne 14.5.2019 přišel na město e-mail od pana MUDr. J. B., který se dne 6.3.2019 stal
vlastníkem id. 1/2 pozemku parc. č. 4482/19 k.ú. Černošice, a který by rád tuto id. 1/2
pozemku daroval městu. V katastru nemovitostí je pozemek veden jako ostatní plocha,
ostatní komunikace a nachází se pod komunikací Topolská. Radě města je předložen na
vědomí návrh darovací smlouvy mezi městem Černošice a MUDr. J. B. na základě které,
přejde vlastnictví id. 1/2 pozemku parc. č. 4482/19 na město Černošice. Následně darovací
smlouvu schválí zastupitelstvo města na svém 6. jednání dne 29. 5. 2019.

Usnesení č. R/17/8/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
darovací smlouvu č. 245/2019 mezi městem Černošice a panem MUDr. J. B., r.č.:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem daru je id. 1/2 pozemku parc.č. 4482/19 v
obci a k.ú. Černošice v Topolské ulici dle přílohy tohoto usnesení

doporučuje zastupitelstvu města
projednat a schválit darovací smlouvu č. 245/2019 dle bodu I
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

2.8

Umístění anténních nosičů na střeše domu č.p. 228 v Poštovní ulici
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Společnost T-Mobile CZ, a.s., požádala o možnost umístit dva nové
anténní nosiče na střeše a technologické jednotky na půdě budovy č.p. 228 v Poštovní ulici.
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Na nosičích by umístila antény a zařízení sloužící k provozování telekomunikačních sítí a
poskytování služeb elektronických komunikací. Podle projektu by měla být na střeše v rámci
úprav osazena nová komínová lávka. Návrh se zástupci společnosti projednávali pracovníci
odboru informatiky. Podmínky jsou specifikovány ve smlouvě o nájmu části nemovitosti, která
by měla být uzavřena na 4 roky s tím, že T-Mobile bude platit městu nájem 180.000,- Kč,
dlouhodobý pronájem je osvobozen od DPH. Nájem i smlouvu již rada schválila na svém
jednání 18. 3. 2019, zástupci společnosti poté vyvolali další jednání ohledně doby pronájmu.
Nyní je text nájemní smlouvy odsouhlasen oběma stranami s drobnými formálními a
formulačními úpravami a po doplnění ustanovení, že v případě rekonstrukce objektu by město
společnosti poskytlo pozemek pro umístění mobilní základnové stanice.
Usnesení č. R/17/9/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s umístěním dvou anténních nosičů a dvou výložníků pro osazení technologických
modulů na střeše a technologické jednotky na půdě domu č.p. 228 v Poštovní ulici pro
zajištění provozu veřejných komunikačních sítí a poskytování služeb elektronických
komunikací za podmínky trvání smluvního vztahu po dobu max. 4 let
2.
s uzavřením smlouvy CES 60/2019 o nájmu části nemovitosti č.p. 228 pro umístění
zařízení se společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova
2144/1, 148 00 Praha 4 za roční nájem 180.000,- Kč osvobozený od DPH

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření smlouvy CES 60/2019 dle bodu I.2 tohoto usnesení
Termín: 21.6.2019

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

Vybavení učeben v přístavbě ZŠ Černošice počítačovou technikou - výběr dodavatele
Předkladatel: Šárka Šůrová, Odbor investic a správy majetku, Pavla Hoppová, Odbor investic a
správy majetku
Důvodová zpráva: Dne 30. 4. 2019 bylo zahájeno zadávací řízení v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu pod názvem „Vybavení učeben v přístavbě ZŠ Černošice počítačovou
technikou“. Zahájení zadávacího řízení bylo schváleno usnesením rady města č. R/ 15 /5 /
2019, ze dne 29. 4. 2019
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodání vybavení učeben v přístavbě ZŠ
Černošice počítačovou technikou, včetně jejich montáže a zprovoznění.
Veřejná zakázka byla uveřejněna na webových stránkách města, lhůta pro podání nabídek
byla stanovena do 13. května 2019. V této lhůtě podal cenovou nabídku 1 dodavatel.
Pořadové
číslo nabídky

Identifikační údaje dodavatele

Nabídková cena v Kč bez Pořadí
DPH
1.
BOXED, s.r.o., se sídlem Velflíkova 4, 160 00 230 026,-Kč
1.
Praha 6, IČ 272 438 42
Nabídku v souladu s vnitřním předpisem schválil vedoucí odboru. Proto doporučuje zadavateli,
aby se společností BOXED, s.r.o., se sídlem Velflíkova 4, 160 00 Praha 6, IČ 272 438 42,
uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky za celkovou cenu 230 026,- Kč bez DPH.
Finanční nároky
230 026,- Kč bez DPH, 278 331,- Kč s DPH
Kryto rozpočtem
Ano + hrazeno z dotace ex - post
Rozpočtová skladba
§ 3113, pol. 6121, ORG 1057
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Usnesení č. R/17/10/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o veřejné zakázce na vybavení učeben v přístavbě ZŠ Černošice počítačovou
technikou

II.

souhlasí
s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti BOXED s.r.o., IČO: 27243842, se sídlem
Velflíkova 4, 160 00 Praha 6, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku vybavení
učeben v přístavbě ZŠ Černošice počítačovou technikou za cenu 230 026,- Kč bez DPH

III. schvaluje
uzavření smlouvy (CES č. 117/2019) na dodávku vybavení učeben v přístavbě ZŠ Černošice
počítačovou technikou, mezi městem Černošice a společností BOXED, s.r.o., Velflíkova 4,
160 00 Praha 6, IČO 272 438 42, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat uchazeče o výsledcích veřejné zakázky
Termín: 24.05.2019
2. zajistit uzavření smlouvy CES č. 117/2019 dle bodu III tohoto usnesení
Termín: 31.05.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.10 Vyhodnocení veřejné zakázky - Vybavení interiéru nové budovy radnice Černošice
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Usnesením Rady města Černošice č. R/11/3/2019 ze dne 18. 3. 2019 bylo
schváleno vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení vedené pod
názvem „Vybavení interiéru nové budovy radnice Černošice“ (dále jen zakázky). Nadlimitní
režim zakázky byl zvolen z důvodu sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v dalších
veřejných zakázkách, které jsou vyhlášeny v tomto roce.
V požadovaném termínu bylo prostřednictvím elektronického nástroje doručeno 5 nabídek.
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla 4 635 150 Kč bez DPH.
Základním hodnotícím kritériem byla zvolena nejnižší nabídková cena (ekonomická
výhodnost nabídky).
Před provedením hodnocení byl ze zadávacího řízení vyloučen dodavatel PROFIL NÁBYTEK
a.s., Humpolec, Hradská 280, IČO 48202118, z toho důvodu, že podaná nabídka byla po
rozpečetění prázdná a neobsahovala žádné informace ani přílohy a nabídku nebylo možné
hodnotit.
Dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou byl vyzván k doplnění chybějících dokumentů, které
následně doplnil. Po posouzení nabídek se hodnotící komise se rozhodla doporučit zadavateli
uzavřít smlouvu s dodavatelem INTERDEKOR HP s.r.o., se sídlem Těšínská 148/61, 735 42
Těrlicko, IČO 25367498, za celkovou nabídkovou cenu 3.668.671,- Kč bez DPH (4.439.092,Kč s DPH).
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

3.668.671,- Kč bez DPH (4.439.092,- Kč s DPH)
ano + bude hrazeno z dotace
§ 3113 pol. 6121, ORG 1021

Usnesení č. R/17/11/2019
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Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
protokoly a doporučení hodnotící komise dle přílohy č. 1 usnesení

II.

rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele INTERDEKOR HP s.r.o., se sídlem Těšínská
148/61, 735 42 Těrlicko, IČO 25367498, za celkovou nabídkovou cenu 3.668.671,- Kč bez
DPH (4.439.092,- Kč s DPH)

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit podepsání smlouvy dle předmětu veřejné zakázky „Vybavení interiéru nové
budovy radnice Černošice“ mezi městem Černošice a dodavatelem INTERDEKOR HP
s.r.o., se sídlem Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko, IČO 25367498, CES č. 130/2019,
dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
Termín: 15.6.2019
2. Mgr. Magdaleně Košťákové, Právní odbor
1. odeslat oznámení o výběru dodavatele
Termín: 31.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.11 Kanalizace ve Vrážské ulici – dodatky č. 1 ke smlouvám o dílo
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Rada města vybrala na své 12. schůzi konané dne 1. 4. 2019
nejvýhodnější nabídku společnosti AQUACONSULT, s. r. o. a firmy Rudolf Kříž k realizaci
splaškové kanalizace ve Vrážské ulici. Na základě citovaného usnesení byly uzavřeny
smlouvy o dílo. Se společností AQUACONSULT, s. r. o. byla uzavřena smlouva na
provedení trubního vedení za částku 480 684,- Kč bez DPH a s firmou Rudolf Kříž byla
uzavřena smlouva na provedení zemních prací za částku 171 390,- Kč bez DPH.
Dne 29. 4. 2019, bezprostředně po dodání prefabrikovaných betonových šachet, byly
zahájeny práce, které přímo navazují na prováděnou stavbu Rekonstrukce silnice II/115
prováděnou pro Středočeský Kraj společností M-Silnice, a.s., a to podle projektové
dokumentace zpracované společností ŠETELÍK & OLIVA, s. r. o. Při provádění prací se
však ukázalo, že dosavadní umístění ostatních inženýrských sítí v silnici je odlišné od
projektovaného předpokladu. Kvůli zvětšení dimenze dešťové kanalizace, její uložení a
hloubka kolidují s plánovanou trasou splaškové kanalizace. Obdobně je tomu u vodovodu,
který překládá společnost M-silnice. I ten je umístěn jinak, než předpokládalo projektové
řešení. Umístění stoky splaškové kanalizace je tedy potřeba přizpůsobit dešťové kanalizaci
a vodovodu. Kanalizace je ve větší vzdálenosti od pozemků s rodinnými domy a je ve větší
hloubce. Přípojky k jednotlivým objektům se tím pádem rovněž prodloužili. Vzhledem
k těmto skutečnostem, kdy vzrostl objem prováděných výkopových prací i trubních vedení,
byly tyto práce oběma firmami zajišťujícími provedení díla vyčísleny. U zakázky na trubní
vedení společností AQUACONSULT na částku 36 854,- Kč bez DPH a u zakázky na zemní
práce společností Rudolf Kříž na částku 88 493,- Kč bez DPH. Navrhujeme proto uzavření
smluvních dodatků ke smlouvám o dílo.
Finanční nároky
125 347 bez DPH - DPH bude uplatněno
Kryto rozpočtem
Ne, součástí je rozpočtové opatření
Rozpočtová skladba
§ 2321, pol. 6121
Usnesení č. R/17/12/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
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informace o změně rozsahu díla s názvem Kanalizace ve Vrážské ulici (prostorový posun z
důvodu odlišného uložení dešťové kanalizace a vodovodu)
II.

souhlasí
s vyčíslením víceprací na prováděném díle "Kanalizace ve Vrážské ulici - trubní vedení" od
společnosti AQUACONSULT, s. r. o., IČO: 47536209 se sídlem Dr. Janského 953, 252 28
Černošice v částce 36 864,- Kč bez DPH a na díle "Kanalizace ve Vrážské ulici - zemní práce"
od firmy Rudolf Kříž, IČO: 12377252 se sídlem Na Marsu 387, Černošice v částce 88 493,- Kč
bez DPH dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení

III. schvaluje
1.
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. CES 163/2019 se společností
AQUACONSULT, s. r. o., IČO: 47536209 se sídlem Dr. Janského 953, 252 28
Černošice dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, kterým se navyšuje cena díla o 40 000,- Kč
bez DPH
2.
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. CES 160/2019 s firmou Rudolf Kříž, IČO:
12377252 se sídlem Na Marsu 387 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení, kterým se
navyšuje cena díla o 40 000,- Kč bez DPH
3.
rozpočtové opatření č. 38 dle přílohy k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám č. 160/2019 a 163/2019 dle bodu III
Termín: 27.5.2019
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat RO č. 38 dle bodu III. do rozpočtu roku 2019
Termín: 27.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.12 Vybudování přípojky vody a kanalizace pro nezastavěný pozemek parc.č. 2016/2 ve
Vrážské ulici
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Současně s rekonstrukcí silnice II/115 probíhá v režii města výstavba
kanalizačního řadu včetně odboček pro přilehlé pozemky v úseku mezi Hradeckou ulicí a
DPS a také přeložka vodovodního řadu včetně přepojení přípojek v režii kraje. Pan
místostarosta rozhodl, že v souvislosti s těmito stavbami, které probíhají před konečnou
úpravou povrchu krajské silnice, budou pro pozemek parc.č. 2016/2, jehož majitelem je
evidován v KN s bydlištěm v Austrálii, vybudovány na náklady města vodovodní a kanalizační
přípojka.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=518
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

38.385,- Kč bez DPH, daň odvede město
Ne, součástí materiálu je ZRR
§ 2310, § 2321 pol. 6121, ORG 1079

Usnesení č. R/17/13/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o potřebě vybudování vodovodní a kanalizační přípojky k dosud nezastavěnému
pozemku ve Vrážské ulici při provádění rekonstrukce silnice

II.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti AQUACONSULT, s. r. o., IČ.:47536209 se sídlem Dr.
Janského 953, 252 28, Černošice na realizaci přípojky vody a kanalizace pro nezastavěný
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pozemek parc.č. 2016/2 ve Vrážské ulici za cenu 38.385,- Kč bez DPH, a to při provádění
rekonstrukce silnice
III. schvaluje
změnu rozpisu rozpočtu č. 30
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit objednání prací dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 7.6.2019
2. Finančnímu odboru
1. zohlednit ZRR č. 30 dle bodu III. v rozpočtu roku 2019
Termín: 31.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.13 Nový nadzemní hydrant na překládaném vodovodním řadu ve Vrážské ulice - cenová
nabídka
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Součástí rekonstrukce silnice č. II/115 je i přeložka vodovodu, resp.
výstavba nového řadu, v úseku mezi Hradeckou a Tyršovou ulicí, neboť vodovod byl v tomto
úseku ve špatném stavu. Přeložku provádí firma M-Silnice a hradí jí Středočeský kraj. Technici
vodovodů a kanalizací ve spolupráci se společností Aquaconsult, při provádění stavby, navrhli
navíc oproti projektu osazení nadzemního hydrantu a související práce (odbočka z hlavního
řadu, šoupě) v zeleném pásu naproti restauraci Pod Lípou. Hydrant bude sloužit jednak pro
údržbu vodovodu, jeho odkalování, ale budou ho moci využít i hasiči. Jeho umístění poblíž
DPS, restaurace, modlitebny a Centra Vráž bylo shledáno za velmi výhodné. Vodovod
v subdodávce pro společnost M-Silnice realizuje firma AQUACONSULT, na kterou jsme se
proto obrátili s žádostí o cenovou nabídku na nový hydrant a související práce. Cena byla
vyčíslena na 46 071,- Kč bez DPH.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

46.071,- Kč bez DPH, 55.745,91 Kč s DPH
Ne, součástí materiálu je ZRR
§ 2310, pol. 6122, případně ORG

Usnesení č. R/17/14/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o potřebě realizace nového hydrantu na právě realizovaném vodovodu ve Vrážské
ulici

II.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti AQUACONSULT, s. r. o., IČ.: 47536209 se sídlem Dr.
Janského 953, 252 28, Černošice na realizaci nového nadzemního hydrantu na překládaném
vodovodním řadu ve Vrážské ulici za částku 46.071,- Kč bez DPH, 55.745,91 Kč s DPH

III. schvaluje
změnu rozpisu rozpočtu č. 29
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit objednání prací dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 7.6.2019
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat ZRR č. 29 dle bodu III. do rozpočtu roku 2019
Termín: 31.5.2019
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přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.14 Smlouva č. 247/2019 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.IV-12-6007270, ulice V Kosině - Jansova
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Společnost KS Montáže, s.r.o., IČO: 27861392, sídlem: Beroun, Pražská
92, PSČ: 266 01, požádala o uzavření smlouvy č. 247/2019 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6007270/VB/04 mezi společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČ:24729035 (budoucí oprávněný) a Městem Černošice (budoucí povinný). Obnova
kabelového vedení NN zasahuje do pozemku parc. č. 119/4, 278/1 a 278/2 všechny v obci a
k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v ulici V Kosině a Jansova. Finanční náhrada
bude stanovena dohodou smluvních stran Vlastní smlouvy. Za předpokladu celkového
maximálního rozsahu věcného břemene 19 m protlakem a v chodníku bude finanční náhrada
činit 12.400,-Kč bez DPH. https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=511

Usnesení č. R/17/15/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
smlouvu č. 247/2019 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.
IV-12-6007270 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 se sídlem Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 pro obnovu kabelového vedení NN na pozemcích
parc. č. 119/4, 278/1 a 278/2 všechny v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v
ulici V Kosině - Jansova. Za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene
19 m bude finanční náhrada činit 12.400,-Kč bez DPH dle přílohy tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 31.5.2019

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.15 Revize plynových zařízení a spalinových cest - výběr dodavatele
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Dne 22. 3. 2019 bylo zahájeno zadávací řízení v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu pod názvem „Revize plynových zařízení a spalinových cest“. Předmětem
veřejné zakázky jsou služby spojené s provedením všech stupňů revizí plynových kotlů,
plynových zařízení, tlakových nádob, NTL plynovodu pro připojení plynových topidel na
zemní plyn dle platné legislativy, dále pak každoroční prohlídka plynových zařízení a
každoroční revize spalinových cest ve všech objektech, které jsou předmětem veřejné
zakázky i u budov vytápěných kotli na tuhá paliva. Při provádění každoroční prohlídky bude
provedeno vyčištění plynových zařízení. Doba plnění VZ je na dobu určitou od podpisu
smlouvy do prosince 2021.
Veřejná zakázka byla uveřejněna na webových stránkách města, lhůta pro podání nabídek
byla stanovena do 13. května 2019. V této lhůtě podal cenovou nabídku 1 dodavatel.
Pořadové
číslo nabídky

Identifikační údaje dodavatele

1.

H spol., s.r.o.
IČO: 261 59 261
sídlem: Drhovy 60, 263 01 Dobříš
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Nabídková cena v Kč bez Pořadí
DPH
152.800,-

1.

Nabídku v souladu s vnitřním předpisem schválil vedoucí odboru. Vzhledem k dodržení
kritéria ZD předpokládané hodnotě zakázky (180.000,- bez DPH) a vzhledem
k předchozím dobrým zkušenostem s dodavatelem doporučuje zadavateli, aby se
společností H spol., s.r.o., se sídlem Drhovy 60, 263 01 Dobříš, uzavřel smlouvu na plnění
veřejné zakázky za celkovou cenu 152.800,- Kč bez DPH na období 2019 - 2021.
Finanční nároky
152.800 Kč bez DPH, 184.888,- Kč s DPH (2019-2021),
částka na rok 2019 61 226,- Kč
Kryto rozpočtem
Ano
Rozpočtová skladba
§ dle jednotlivých odborů, pol. 5169
Usnesení č. R/17/16/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o veřejné zakázce na revize plynových zařízení a spalinových cest

II.

souhlasí
s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti H spol., s.r.o., IČO: 26159261, sídlem: Drhovy
60, 263 01 Dobříš, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na Revize plynových zařízení a
spalinových cest za cenu 152.800,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

III. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo č. 268/2019 mezi městem Černošice a společnosti H spol., s.r.o.,
IČO: 26159261, sídlem: Drhovy 60, 263 01 Dobříš na revize plynových zařízení a spalinových
cest na rok 2019-2021 za částku 152.800,-Kč bez DPH dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat uchazeče o výsledcích veřejné zakázky
Termín: 31.5.2019
2. zajistit uzavření smlouvy o dílo č. 268/2019 dle bodu III tohoto usnesení
Termín: 31.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.16 Nákup síranu železitého PIX 113 do ČOV - výběr dodavatele
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Poptali jsme nákup síranu železitého – koagulantu (srážedla)
do ČOV tak, aby dodávky vyhovovaly provozu ČOV (zavážení cisternou, nikoli
v barelech) a nebylo nutné předkládat ke schválení pravidelné objednávky
dodávek. Získali jsme 3 nabídky, navrhujeme přijmout nabídku společnosti PCT,
s.r.o., která je cenově nejvýhodnější. Navrhujeme se společností uzavřít rámcovou
kupní smlouvu na dobu tří let, podle níž bude možné jednotlivé závozy za
stanovenou cenu objednávat bez schválení radou města. Vzhledem k rostoucím
cenám této suroviny považujeme fixaci nabízené ceny na tři roky za výhodnou. Text
smlouvy připravil právní odbor a protistrana jej po zapracování připomínek
odsouhlasila.
dodavatel

cena bez pořadí
DPH za 1
t

1.

PCT, s.r.o., Ptýrov

5.750,-

1.

2.

Kemifloc, a.s., Přerov

5.960,-

3.
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3.

Kemwater ProChemie s.r.o., Bradlec

Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

5.950,-

2.

5.750,- Kč bez DPH / t
ano
§ 2321, pol. 5139

Usnesení č. R/17/17/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o potřebě uzavření smluvního vztahu na dodávky síranu železitého - PIX 113 do
ČOV Černošice

II.

souhlasí
s výběrem nejvýhodnější cenové nabídky společnosti PCT, s.r.o., IČ 25692224, Maníkovice 1,
Ptýrov na dodávky síranu železitého PIX 113 do ČOV za 5.750,- Kč bez DPH za 1 tunu

III. schvaluje
uzavření rámcové smlouvy CES 297/2019 mezi městem a společností PCT, s.r.o., IČ
25692224, Maníkovice 1, Ptýrov na nákup síranu železitého dle přílohy č. 1 k tomuto
usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření smlouvy CES 279/2019 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
Termín: 28.6.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.17 Porucha čerpadla v přečerpávací stanici odpadních vod v Ukrajinské ulici - cenová
nabídka na dodání nového
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Kalové čerpadlo z přečerpávací stanice odpadních vod v Ukrajinské ulici,
které se nyní porouchalo, bylo osazeno v roce 2011. Čerpadlo vykazuje zcela běžné známky
mechanického opotřebení, které je způsobené abrazivními částicemi v odpadní vodě.
V průběhu času došlo i ke stárnutí vlivem agresivního prostředí, ve kterém je čerpadlo
umístěno. Požádali jsme o posouzení společnost Aquaconsult, s.r.o., jejíž zástupce doporučuje
pořídit nové čerpadlo, a to variantu B, tj. kalové čerpadlo s vířivým oběžným kolem, které je
odolnější proti mechanickému obrušování abrazivními částicemi přirozeně se vyskytujícími
v odpadních vodách. Toto čerpadlo FA 10.44W – 264 mm + motor T 17-4/24 H – 10kW včetně
příslušenství stojí 105.534,- Kč bez DPH v případě, že ho objednáme přes Aquaconsult, který
má u výrobce čerpadel značné slevy.
Aquaconsult, s.r.o., doporučuje také zakoupit relé pro čidlo průsaku (položka 1.3.1) za cenu
2.522,- Kč, které slouží jako další ochrana čerpadla. V případě, že tato ochrana nebude, může
se stát, že nebude uznána případná budoucí reklamace. Cenová nabídka nezahrnuje dopravu,
montáž a další práce spojené s uvedení čerpadla do provozu.
Předložená cenová nabídka je platná pro nákup nového čerpadla prostřednictvím společnosti
Aquaconsult, s.r.o., která má u výrobce čerpadel vysoké slevy.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

108.056,- Kč bez DPH, 130.747,76 Kč s DPH
ano
§ 2321, pol. 5171

Usnesení č. R/17/18/2019
Rada města Černošice
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I.

bere na vědomí
informaci o poškození kalového čerpadla v přečerpávací stanici

II.

souhlasí
se zakoupením nového ponorného kalového čerpadla WILO EMU FA 10.44W – 264 mm +
motor T 17-4/24 H – 10kW s vířivým oběžným kolem a relé pro čidlo průsaku do přečerpávací
stanice odpadních vod v Ukrajinské ulici prostřednictvím společnosti Aquaconsult, s.r.o., za
130.747,76 Kč vč. DPH podle cenové nabídky - varianty B v příloze tohoto usnesení

III. schvaluje
kupní smlouvu č. 298/2019 mezi městem Černošice a společností Aquaconsult, s.r.o., IČ
4753620, Dr. Janského 953, Černošice na nákup nového čerpadla 130.747,76 Kč vč. DPH dle
bodu II. tohoto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření smlouvy CES 298/2019 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
Termín: 31.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.18 Žádost o vrácení příspěvku 40.000,- Kč
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Manželé M. a R. H. plánovali výstavbu rodinného domu na svých
pozemcích parc.č. 2819/6, 2820 a 2821 ve Slovenské ulici. Na základě předložené projektové
dokumentace dalo město svůj souhlas se stavbou domu (R/28/6/2011). Plánovací smlouva o
poskytnutí příspěvku na veřejnou technickou infrastrukturu byla uzavřena dne 18.11.2011 a
příspěvek byl zaplacen. Stavební povolení ke stavbě RD vydal stavební úřad dne 3.2.2012 a
jeho platnost byla dvakrát prodloužena, podruhé 20.6.2016 na dobu dvou let. Nyní tedy
stavební povolení ke stavbě RD na uvedených pozemcích není platné. V souladu s čl.
V plánovací smlouvy žádají manželé H. o vrácení příspěvku 40.000,-- Kč.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

40.000,- Kč
ZRR v příloze
§ 2321, pol. 5909

Usnesení č. R/17/19/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vrácením příspěvku 40.000,- Kč na veřejnou technickou infrastrukturu, který žadatelé
uhradili na základě smlouvy v souvislosti s plánovanou stavbou rodinného domu na
pozemcích parc.č. . 2819/6, 2820 a 2821 ve Slovenské ulici, vzhledem k tomu, že stavební
povolení ke stavbě rodinného domu pozbylo platnosti

II.

schvaluje
změnu rozpisu rozpočtu č. 28 dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit realizaci usnesení podle bodu I
Termín: 31.5.2019
2. Finančnímu odboru
1. realizovat ZRR č. 28
Termín: 31.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

Strana 17/36

2.19 Bezúplatný převod id. 1/2 pozemku parc.č. 905/9 o výměře 231 m2 v obci a k.ú. Černošice
v Tyršově ulici
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Město Černošice bude žádat Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod id. ½ pozemku
parc.č. 905/9 o výměře 231 m2 do svého vlastnictví. V katastru nemovitostí je pozemek
vedený jako ostatní plocha, ostatní komunikace a nachází se pod komunikací Tyršova. Před
uzavřením smlouvy je nutné dodat SPÚ mimo jiné i souhlas zastupitelstva s nabytím tohoto
pozemku. Radě města je tento záměr předkládán na vědomí, poté bude předložen
zastupitelstvu na jeho 6. jednání k odsouhlasení.
Usnesení č. R/17/20/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o bezúplatném převodu id. 1/2 pozemku parc. č. 905/9 o výměře 231 m 2 v obci a k.
ú. Černošice v Tyršově ulici od Státního pozemkového úřadu, IČO: 01312774, sídlem: Praha
3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ: 13000 dle přílohy tohoto usnesení

doporučuje zastupitelstvu města
projednat a schválit bezúplatný převod id. 1/2 pozemku parc.č. 905/9 k.ú. Černošice dle bodu
I
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

2.20 Žádost o souhlas s parkováním filmové techniky v ulici Madridská a s filmováním v ulici
Ukrajinská
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Společnost New Wave location, s.r.o., zabezpečuje natáčení seriálu „Tři
poldové a nemluvně“ pro Českou televizi (již filmovali vedle ZUŠ). Večer a v noci ze 14.6. na
15.6.2019 je naplánováno natáčení v Ukrajinské ulici (příjezd a odjezd auta). Společnost
požaduje umožnit zábor pro zaparkování zázemí pro film po jedné straně Madridské ulice.
Společnost uvádí, že nevyužije Sportpark Berounka, a žádá o odpuštění poplatku za jeho
nájem. Společnost bude platit obvyklý poplatek za užívání veřejného prostranství pro
parkování filmové techniky (10,- Kč/m²/den).
Usnesení č. R/17/21/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s parkováním filmové techniky při natáčení seriálu Tři poldové a nemluvně ve dnech 14. a 15.
června 2019 v ulici Madridská a s filmováním v ul. Ukrajinská dle žádosti ze dne 6.5.2019 pod
podmínkou obvyklé úhrady záboru veřejného prostranství

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 31.5.2019

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.21 Žádost o vyjádření města k vybudování nové plynové přípojky k pozemku parc.č. 1682/94
v Měsíční ulici (žadatelé V. P., M. N.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Ke stavbě nového rodinného domu na pozemku v Měsíční ulici vydala
rada města souhlasné stanovisko v únoru t.r. Kromě vybudování nové vodovodní a nové
kanalizační přípojky k pozemku má být realizována podle nové žádosti i přípojka plynová. Na
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pozemku města (v ulici) by měla být dlouhá 2 m. Podle podkladů, které má město k dispozici,
nevede řad až k hranici s pozemkem parc.č. 1682/28. Lépe by bylo, aby nová přípojka plynu
k pozemku byla položena vedle přípojek vody a kanalizace tak, aby zásah do komunikace
před pozemkem byl jen jeden a po realizaci přípojek byl nový asfaltový povrch položen vcelku
nad všemi přípojkami.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=476
Vyjádření komise: Stavební komise doporučuje vést plynovou přípojku vedle nových
přípojek vody a kanalizace.
Usnesení č. R/17/22/2019
Rada města Černošice
I.

nesouhlasí
s vybudováním nové přípojky plynu k pozemku parc.č. 1682/94 podle předložené situace
zpracované ing. arch. Janou Klečkovou Holečkovou, IČO 74587382, Škroupova 1243,
Řevnice, v únoru 2019,

II.

doporučuje
prověřit vedení plynovodního řadu v ulici (podle podkladů města nevede řad až k hranici s
pozemkem parc.č. 1682/28) a doporučuje situovat novou přípojku plynu k pozemku parc.č.
1682/94 vedle přípojek vody a kanalizace tak, aby zásah do komunikace před pozemkem byl
jen jeden a po realizaci přípojek byl nový asfaltový povrch položen vcelku nad všemi
přípojkami

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 31.05.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.22 Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.č. 1849 a
1850 v Táborské ulici (žadatel M. B.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Stávající rodinný dům č.p. xxx plánuje žadatel odstranit a na pozemku
postavit dům nový. Podle projektu bude dvoupodlažní, nepodsklepený, s pultovou střechou
s mírným sklonem (výška střechy 6,15 m). V domě bude jedna bytová jednotka. Vedle domu
se plánuje nová garáž a před ní parkovací místa ještě pro další dva automobily. Zastavěnost
stavbami je v souladu s regulativy ÚP, plocha zeleně tvoří 63,6 % z plochy pozemku. Pro
novostavbu se využijí stávající přípojky inženýrských sítí. Vzhledem k tomu, že nový dům
nahradí dům starší, nebude město vyžadovat uhrazení příspěvku na veřejnou technickou
infrastrukturu.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=513
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s návrhem; požaduje, aby dům byl stavebně
oddělen od garáže.
Usnesení č. R/17/23/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s odstraněním rodinného domu č.p. xxx a garáže
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2.

3.
4.
II.

s vybudováním rodinného domu na pozemcích parc.č. 1849 a 1850 v Táborské ulici
podle předložené dokumentace zpracované Ing. arch. Kateřinou Horákovou, IČ
74445111, Komenského 110, Černošice v dubnu 2018 pod podmínkou, že po
dokončení stavby bude garáž zapsána v katastru nemovitostí jako vedlejší stavba
s dopravním napojením pozemku parc.č. 1850 na komunikaci v Táborské ulici
s vybudováním zpevněných ploch na pozemku města parc.č. 1840/1 za předpokladu,
že budou z betonové zatravňovací dlažby

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 31.5.2019

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.23 Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.č. 3753/7,
3753/10 a 3754/1 v Akátové ulici (žadatel J. M.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na pozemcích v Akátové ulici, na nichž je výstavba omezena regulačním
plánem, je navržen nový rodinný dům. Je částečně zapuštěn do svahu. V každém ze dvou
pater má být jedna bytová jednotka, jejich vnitřní uspořádání je dispozičně podobné. V 1.PP
je navíc technická místnost, nad ní v 1.NP dvoumístná garáž. Podlaží jsou propojena vnitřním
i venkovním schodištěm. Přípojky vody a kanalizace na pozemek jsou již vybudovány, plot je
rovněž stávající. Současně s domem by měl být vybudován bazén, zpevněné plochy před
domem a systém likvidace dešťových vod. https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=515
Vyjádření komise: Stavební komise požaduje upravit PD; doporučuje uzavřít plánovací
smlouvu o podmínkách vybudování komunikace v Akátové ulici.
Usnesení č. R/17/24/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se stavbou rodinného domu na pozemcích parc.č. 3753/7, 3753/10 a 3754/1 v Akátové ulici
podle předložené dokumentace zpracované Ing. Janem Padrnosem a Ing. arch. Petrem
Fabíkem, za podmínky uzavření plánovací smlouvy o podmínkách vybudování komunikace
v Akátové ulici, dle platného regulačního plánu

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 31.5.2019

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost:0
2.24 Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 1011 v ulici
Svatopluka Čecha (žadatelé L.a R. V.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na pozemku na rohu ulic Husova a Sv. Čecha o velikosti 1.528 m² plánují
jeho vlastníci postavit nový rodinný dům, starší domek na pozemku (montovaný na
podezdívce) bude po dokončení novostavby odstraněn. Nový dům bude bungalov do tvaru
písmene L s vestavěnou garáží vysoký 4,86 m, zastavěná plocha 11,74 m². V domě bude
jedna bytová jednotka. Před garáží bude zpevněná plocha umožňující parkování dalších dvou
automobilů. Pro nový dům budou využity původní přípojky vody, kanalizace a plynu.
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Vzhledem k tomu, že nový dům nahradí dům starší, nebude město vyžadovat uhrazení
příspěvku na veřejnou technickou infrastrukturu.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=516
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí za předpokladu, že RD č.p. xxx bude před
započetím užívání novostavby odstraněn.
Usnesení č. R/17/25/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s odstraněním rodinného domu č.p. xxx před započetím užívání novostavby
2.
s novostavbou rodinného domu na pozemku parc.č. 1011 v ulici Svatopluka Čecha
podle předložené dokumentace zpracované společností G SERVIS CZ, s.r.o., IČ
26226367, Tiskařská 10/257, Praha 10, v červenci 2010,
3.
s dopravním napojením pozemku parc.č. 1011 na komunikaci v ulici Svatopluka Čecha

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 31.05.2019

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost:0
2.25 Žádost o vyjádření města k vybudování vodovodní přípojky k domu č.p. 826 v Jiráskově
ulici (žadatelé H. Hl., P. K.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí rodinného domu č.p.xxx chtějí
majitelé vybudovat přípojku vody – dům dosud přípojku z vodovodního řadu neměl. Povrch
přilehlé komunikace byl realizován v r. 2016, záruka za něj končí v listopadu r. 2021.
Navrhujeme
souhlasit
s vybudováním
přípojky
po
tomto
datu.https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=517
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s realizací přípojky po uplynutí záruky za
povrch komunikace.
Usnesení č. R/17/26/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním vodovodní přípojky k domu č.p. xxx v Jiráskově ulici podle předložené situace
zpracované Ing. arch. Andreou Plodkovou v dubnu 2019 po 8.11.2021, kdy uplyne záruka za
vybudovaný povrch komunikace, a za předpokladu dodržení podmínek pro užívání veřejného
prostranství stanovených usnesením rady města č. 2.1.11 ze 74. schůze konané dne
9.11.2009 a doplněných usnesením č. R/68/29/2012 ze dne 26.11.2012

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 31.05.2019

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.26 Žádost o vyjádření města k vybudování zpevněné plochy před vjezdem k pozemku
parc.č. 1741/1 v Táborské ulici (žadatel D. F.)
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Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Před vjezdem na pozemek v Táborské ulici by chtěl majitel vybudovat
zpevněnou plochu ze zatravňovací dlažby a žádá město o souhlas k této úpravě.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=519
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s návrhem.

Usnesení č. R/17/27/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním zpevněné plochy ze zatravňovací betonové dlažby na pozemku města parc.č.
1840/1 pro příjezd na pozemek parc.č. 1741/1 v Táborské ulici

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 31.5.2019

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.27 Žádost o vyjádření města k nové přípojce el. energie k pozemku parc.č. 1328 v ulici
Voskovcova (žadatel ELEKTROŠTIKA s.r.o.) a smlouva č. 257/2019 o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-6024377/VB/01
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku, Veronika Roubíčková,
Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Pro zajištění dodávky el. energie pro uvedený stavební pozemek bude
vybudována nová přípojka el. energie ukončená v linii oplocení v nové pojistkové skříni.
V návaznosti na výše uvedené požádala současně společnost ELEKTROŠTIKA s.r.o., IČO:
48041122, sídlem: Praha 4, U Družstva Ideál 13, PSČ: 140 00, o uzavření smlouvy č.
257/2019 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-126024377/VB/01 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 (budoucí oprávněný) a
Městem Černošice (budoucí povinný). Nové kabelové vedení NN zasahuje do pozemku parc.
č. 4099/20 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v ul. Voskovcova. Finanční
náhrada bude stanovena dohodou smluvních stran Vlastní smlouvy. Za předpokladu
celkového maximálního rozsahu věcného břemene 3 m v nezpevněném povrchu bude
finanční náhrada činit 300,-Kč bez DPH.
Použitý schválený vzor smlouvy společnosti
měnit.https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=512

ČEZ

Distribuce,

a.s.,

který

nelze

Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s realizací přípojky.
Usnesení č. R/17/28/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním nové kabelové přípojky el. energie k pozemku parc.č. 1328 ve Voskovcově
ulici podle předložené situace zpracované společností ELEKTROŠTIKA, s.r.o., IČ 48041122,
U Družstva Ideál 13/1283, Praha 4, v květnu 2019 za předpokladu dodržení podmínek pro
užívání veřejného prostranství stanovených v usnesení rady města č. 2.1.11 ze 74. schůze
konané dne 9.11.2009

II.

schvaluje
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smlouvu č. 257/2019 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.
IV-12-6024377 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 se sídlem Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 pro uložení kabelového vedení NN do pozemku parc.
č. 4099/20 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v ul. Voskovcova. Za
předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene 3 m v nezpevněném povrchu
bude finanční náhrada činit 300,-Kč bez DPH dle přílohy tohoto usnesení
III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 31.5.2019
2. realizovat usnesení pod bodem II
Termín: 31.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.28 Žádost o vyjádření města k nové přípojce el. energie k pozemku parc.č. 981/6 v ulici
Alšova (žadatel ELEKTROŠTIKA s.r.o.) a smlouva č. 262/2019 o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-6024435/VB/01
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku, Veronika Roubíčková,
Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Pro zajištění dodávky el. energie pro uvedený stavební pozemek bude
vybudována nová přípojka el. energie ukončená v linii oplocení v nové pojistkové skříni.
V návaznosti na výše uvedené požádala současně společnost ELEKTROŠTIKA s.r.o., IČO:
48041122, sídlem: Praha 4, U Družstva Ideál 13, PSČ: 140 00, o uzavření smlouvy č.
262/2019 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-126024435/VB/01 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 (budoucí oprávněný) a
Městem Černošice (budoucí povinný). Nové kabelové vedení NN zasahuje do pozemku parc.
č. 981/29 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v ul. Alšova. Finanční
náhrada bude stanovena dohodou smluvních stran Vlastní smlouvy. Za předpokladu
celkového maximálního rozsahu věcného břemene 12 m ve zpevněném povrchu bude
finanční náhrada činit 7.200,-Kč bez DPH.
Použitý schválený vzor smlouvy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., který nelze
měnit.https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=514
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s realizací přípojky.
Usnesení č. R/17/29/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním nové kabelové přípojky el. energie k pozemku parc.č. 981/29 v Alšově ulici
podle předložené situace zpracované společností ELEKTROŠTIKA, s.r.o., IČ 48041122, U
Družstva Ideál 13/1283, Praha 4, v květnu 2019 za předpokladu dodržení podmínek pro
užívání veřejného prostranství stanovených v usnesení rady města č. 2.1.11 ze 74. schůze
konané dne 9.11.2009

II.

schvaluje
smlouvu č. 262/2019 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.
IV-12-6024435 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 se sídlem Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 pro uložení kabelového vedení NN do pozemku parc.
č. 981/29 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v ul. Voskovcova. Za
předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene 12 m ve zpevněném povrchu
bude finanční náhrada činit 7.200,-Kč bez DPH dle přílohy tohoto usnesení

III. ukládá
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1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 31.5.2019
2. realizovat usnesení pod bodem II
Termín: 31.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.29 Žádost o souhlas města s využitím místních komunikací pro Královský průvod 1.6.2019
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Souhlas města s využitím místních komunikací, po nichž se bude
pohybovat královský průvod při své cestě z Radotína přes Černošice do Dobřichovic, bude
přílohou žádosti organizátorů odboru dopravy o zvláštní užívání komunikací.
Usnesení č. R/17/30/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s využitím místních komunikací Kazínská, Zdeňka Lhoty, Říční, Ke hřišti, Na Drahách, U
Mlýna, Dr. Janského, Masopustní náměstí a V Lavičkách a cyklostezky od Radotína a do
Dobřichovic pro Královský průvod v sobotu 1. 6. 2019

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 24.5.2019

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.30 Dodatek č. 7/200/2014 k pojistné smlouvě č. 0503503015 pro pojištění odpovědnosti
zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Vzhledem k blížícímu se výročí pojistné smlouvy č. 053503015 pro
pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance vůči zaměstnavateli, OISM předkládá ke
schválení dodatek č. 7 pro obnovu pojistné smlouvy na období od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2020.
Nedílnou přílohou smlouvy je nově aktualizovaný seznam stávajících zaměstnanců
technických služeb a městské policie. Z odboru technických služeb je o jednoho zaměstnance
méně jak v loňském roce, tedy v seznamu je 14 zaměstnanců technických služeb a 13
strážníků městské policie.
Roční pojistné z předcházejícího dodatku činilo 34.629,- Kč. Za dodatek č. 7 je pojistná roční
částka 39.420,- a díky dosaženým bonusům-slevám je konečná částka ještě ponížena o 5%
slevu za roční splátkovost a 10% slevu za škodní průběh. Výsledné roční pojistné činní
33.507,- Kč.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

33.507,- s DPH
ano
§ 6320, pol. 5163

Usnesení č. R/17/31/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
dodatek č. 7 k pojistné smlouvě pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu
způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.,IČ:
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46973451, sídlem: Praha 2, Římská 45, PSČ: 120 00, který upravuje počet zaměstnanců na
pojistné období od 1.6.2019 do 31.5.2020 za částku 33.507,- Kč/rok dle přílohy k usnesení
II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 31.5.2019

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

Z odborů - odbor vedení města

3.1

Program 6. zasedání zastupitelstva města
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
Program 6. zasedání zastupitelstva města dne 29. 5. 2019
Zahájení
1.
2.
3.
4.

Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2018
Rozpočtové opatření XY
Změna podmínek čerpání úvěru na radnice
l. poskytnutí dotace SK Černošice - investiční dotace (1mio) a ll. dotace na provoz SK Černošice
ve výši 100.000,-Kč...
5. změna soc. fondu (? Projednáno s odbory)
6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015
ochraně veřejného pořádku
7. Návrhy na pořízení změny ÚP (2x)

Různé: 30 minut pro dotazy občanů
Přestávka
Téma
8.

Bezúplatný převod ideální ½ pozemku parc. č. 905/9 o výměře 231 m2 v obci a k.ú. Černošice v
Tyršově ulici
9. Oprava názvů ulic
10. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 6192/7 k.ú. Černošice, ul. Nádražní
11. Darovací smlouva č. 245/2019, darování id. 1/2 pozemku parc.č. 4482/19 k.ú. Černošice, ul.
Topolská
12.

Závěr
Usnesení č. R/17/32/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
program 6. zasedání zastupitelstva města
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.2

Sportovní klub Černošice, z.s. - žádost o dotaci
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
Důvodová zpráva: Sportovní klub Černošice, z.s. žádá o poskytnutí dotace na provoz a
údržbu zimního stadionu ve výši 200.000,- Kč pro rok 2019.
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Město činnost SK Černošice trvale podporuje, jednak formou grantového programu,
příspěvky na veřejné bruslení a také dotací na údržbu zimního stadionu. Informace o podpoře
minulých let jsou uvedeny na webu města. Na podporu bruslení je uzavřena smlouva o
opakovaném daru na 200.000,-Kč ročně (CES 193/2014). Na ostatní výdaje je potřeba
uzavřít jednorázové smlouvy. V roce 2016 a 2017 bylo na provoz zimního stadionu
poskytnuto 100 tis., v roce 2018 mimořádně 200 tis. Kč.
Letošní schválený rozpočet pro SK Černošice počítá s podporou veřejného bruslení při
splnění podmínek smlouvy ve výši 200 tis. Kč a dotací na provoz zimního stadionu ve výši
100 tis. Kč.
Usnesení č. R/17/33/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
1.
žádost Sportovního klubu Černošice, z.s
2.
informaci o výši schváleného rozpočtu na dotaci pro SK Černošice, z.s. pro rok 2019

II.

schvaluje
text návrhu smlouvy o poskytnutí dotace SK Černošice, z. s. ve výši 100 tis. Kč dle přílohy č. 1
k tomuto usnesení a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení

III. ukládá
1. Odbor vedení města
1. předložit smlouvu o poskytnutí účelové dotace zastupitelstvu města k projednání
Termín: 29.5.2019
2. informovat SK Černošice, z.s. o přijatém usnesení
Termín: 29.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.3

Jmenování tajemníka a člena škodní komise
Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová, tajemnice MěÚ
Důvodová zpráva:
Z důvodu ukončení pracovních poměrů tajemníka škodní komise Ladislavy Žákové (ke dni
31. 12. 2018)
a člena škodní komise Bc. Ivany Navrátilové (ke dni 30. 9. 2018) navrhuje tajemnice MěÚ
Černošice nového tajemníka škodní komise Marii Konrádovou a nového člena Mgr. Ludmilu
Šmejkalovou s účinností od
1. 6. 2019.

Usnesení č. R/17/34/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
1.
ukončení pracovního poměru Bc. Ivany Navrátilové, člena škodní komise ke dni
30. 9. 2018
2.
ukončení pracovního poměru Ladislavy Žákové, tajemníka škodní komise ke dni
31. 12. 2018

II.

jmenuje
1.
na základě Pravidel škodní komise Marii Konrádovou tajemníkem škodní komise s
účinností od 1. 6. 2019
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na základě Pravidel škodní komise Mgr. Ludmilu Šmejkalovou členem škodní komise s
účinností od 1. 6. 2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.

4.

Z odborů - finanční odbor

4.1

Informace o rozpočtových opatřeních a změnách rozpisu rozpočtu schválených vedoucí
FO - 4. čtvrtletí 2018 a 1. čtvrtletí 2019
Předkladatel: Finanční odbor
Zpráva: Na základě požadavku Rady města je předložen přehled změn rozpisu rozpočtu za
4. čtvrtletí roku 2018 a 1. čtvrtletí roku 2019, které byly schváleny vedoucí Finančního odboru
v rámci jejího pověření. Jedná se o drobné změny do 20 tis. na jednu změnu a v rámci
jednoho výdajového paragrafu.

Usnesení č. R/17/35/2019
Rada města Černošice
bere se souhlasem na vědomí
provedené změny rozpisu rozpočtu v kompetenci vedoucí finančního odboru dle příloh
důvodové zprávy za 3. čtvrtletí 2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

4.2

Rozpočtové opatření č. 36
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č. 36 obsahující následující změny:
Změna č. 64 – OŽP – přijetí úhrady nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za 4.
čtvrtletí 2018 dle avíza KÚSK – 263.734,- Kč,
Změna č. 65 – OSVZ / OSPOD – pěstounská péče – snížení neinvestiční dotace na výkon
PP podle rozhodnutí č. j. 36654/19/PB – viz příloha č. 1 důvodové zprávy ve výši 44.000,- na
rok 2019,
Změna č. 67 – FO – přijetí zálohy na volby do Evropského parlamentu, zpětné doplnění
rezervy tajemníka – 160.000,- Kč.
Změna č. 68 – OSVZ / OSPOD – pěstounská péče – zvýšení neinvestiční dotace na výkon
PP podle rozhodnutí č. j. 96482/19/PB – viz příloha č. 2 důvodové zprávy ve výši 36.000,- na
rok 2019,
Změna č. 69 – FO – krytí nákladů vyplývající ze smlouvy o dílo – zpracování
architektonických studií územního rozvoje, čerpání rezervy rady – 270.000,- Kč.
Výše uvedené změny zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 415.734,- Kč, saldo rozpočtu se
nemění.

Usnesení č. R/17/36/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
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rozpočtové opatření č. 36 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
ukládá
1. Finančnímu odboru
1. realizovat rozpočtové opatření č. 36 a zveřejnit ho v souladu se zákonem
Termín: 31.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

5.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

5.1

ZUŠ Open
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: na město přišla žádost o spolupráci při organizaci akce ZUŠ Open 2019
v Černošicích. OŠKCR a OTS spolupráci již přislíbili. Vše podstatné najdete v příloze.

Usnesení č. R/17/37/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se součinností OŠKCR, OISM a OTS při realizaci akce ZUŠ Open

ukládá
1. Mgr. Pavlu Blaženínovi, vedoucímu odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. žadatele o přijatém usnesení
Termín: 24.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

5.2

Odpuštění nájmu v městském sále
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Dne 29.4. mi byla do kanceláře předsedou spolku včelařů panem S.
doručena žádost o bezplatné zapůjčení městského sálu na Vráži. V jeho prostorách se bude
konat výstava včelařských potřeb a pomůcek u příležitosti 105 výročí založení místního
spolku včelařů. Více informací o připravovaných oslavách najdete v příloze. Včelaři již jednu
výstavu v sále měli a platili nějaký minimální poplatek. Ostatní spolky si pronájem sálu platí.

Usnesení č. R/17/38/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s nájmem městského sálu, na 7 hodin krátkodobého pronájmu, ve dnech 24. až 25. 5. 2019, z
důvodu konání výstavy včelařských potřeb a pomůcek místního spolku včelařů, za částku
2.800,-Kč

ukládá
1. Mgr. Pavlu Blaženínovi, vedoucímu odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 21.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

5.3

Zápis ze 4. jednání Komise pro spolkovou činnost a komunitní život
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Komise pro spolkovou činnost a komunitní život předkládá RMČ na
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vědomí zápis ze svého 4. jednání. Součástí usnesení je návrh uložení úkolu p. Blaženínovi
vytvořit fotodokumentaci s podrobným popisem jednotlivých položek v seznamu vybavení,
které má město Černošice k dispozici k zapůjčení místním spolkům – tento seznam je
přílohou této DZ.
Usnesení č. R/17/39/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
zápis ze 4. jednání Komise pro spolkovou činnost a komunitní život dle přílohy tohoto
usnesení

ukládá
1. Mgr. Pavlu Blaženínovi, vedoucímu odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. vytvořit fotodokumentaci s podrobným popisem jednotlivých položek v seznamu
vybavení, které má město Černošice k dispozici k zapůjčení místním spolkům
Termín: 30.6.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

5.4

Úprava vzoru nájemních smluv - městský sál na Vráži
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Vzhledem k organizační změně MěÚ Černošice jsou radě města
předkládány ke schválení upravené vzory nájemních smluv městského sálu na Vráži. Úpravy
se týkají pouze kontaktních informací vyplývajících ze změny pověření k podpisu těchto
smluv – namísto pana Blaženína byl nově pověřen pan Linhart, správce. Vzory smluv uvádějí
mj. i č. usnesení pověření k podpisu. Pověření pro D. Dvořáka bylo schváleno 29. 4. 2019 R/15/13/2019. Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

0.000.000,- Kč bez DPH, 0.000.000,- s DPH
ano – ne
§ 0000, pol. 0000, případně ORG

Usnesení č. R/17/40/2019
Rada města Černošice
I.

revokuje
usnesení č. R/124/19/2018 ze dne 4 6. 2018, kterými rada města schválila upravené texty
vzorů nájemních smluv městského sálu, vč. provozního řádu

II.

schvaluje
1.
text vzoru nájemní smlouvy městského sálu na Vráži pro dlouhodobý/pravidelný nájem
dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení
2.
text vzoru nájemní smlouvy městského sálu na Vráži pro krátkodobý/jednorázový
nájem dle Přílohy č. 2 tohoto usnesení
3.
provozní řád městského sálu na Vráži, který je přílohou smluv dle bodů II.1 a II.2 tohoto
usnesení

III. ukládá
1. Mgr. Adéle Červenkové, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
1. předat podklady dle bodu II tohoto usnesení panu Davidu Dvořákovi, správci
městského sálu
Termín: 31.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.5

Vzory nájemních smluv - sportovní areál
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Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: RMČ jsou předkládány vzory nájemních smluv sportovního areálu u ZŠ
Černošice, Mokropsy. Text vychází ze vzoru nájemních smluv Haly Věry Čáslavské a byly
vytvořeny ve spolupráci právního odboru a O. Linharta, správce areálu. O. Linhart byl
usnesením č. R/15/13/2019 pověřen k podpisu těchto smluv (rovněž upraveno v textu
smlouvy). Smlouva dále odkazuje na provozní řád a ceník – tyto dokumenty byly rovněž
schváleny RMČ. DPH? – upřesní FO?
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

0.000.000,- Kč bez DPH, 0.000.000,- s DPH
ano – ne
§ 0000, pol. 0000, případně ORG

Usnesení č. R/17/41/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
text vzoru Nájemní smlouvy sportovního areálu u ZŠ Černošice, Mokropsy pro
dlouhodobý/pravidelný nájem dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení
2.
text vzoru Nájemní smlouvy sportovního areálu u ZŠ Černošice, Mokropsy pro
krátkodobý/jednorázový nájem dle Přílohy č. 2 tohoto usnesení

ukládá
1. Mgr. Adéle Červenkové, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
1. předat podklady dle bodu I tohoto usnesení O. Linhartovi, správci sportovního areálu
Termín: 31.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

5.6

Úprava vzoru nájemních smluv - Hala Věry Čáslavské
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Vzhledem k organizační změně MěÚ Černošice jsou radě města
předkládány ke schválení upravené vzory nájemních smluv Haly Věry Čáslavské. Úpravy se
týkají pouze kontaktních informací vyplývajících ze změny pověření k podpisu těchto smluv –
namísto pana Blaženína byl nově pověřen pan Linhart, správce.
Vzory smluv uvádějí mj. i č. usnesení pověření k podpisu. Pověření pro O. Linharta bylo
schváleno 29. 4. 2019 - R/15/13/2019.

Usnesení č. R/17/42/2019
Rada města Černošice
I.

revokuje
body č. II.1 a II. 2 usnesení č. R/122/28/2018 ze dne 9. 5. 2018, kterými rada města schválila
upravené texty vzorů nájemních smluv Haly Věry Čáslavské

II.

schvaluje
1.
text vzoru Nájemní smlouvy Haly Věry Čáslavské pro dlouhodobý/pravidelný nájem dle
Přílohy č. 1 tohoto usnesení
2.
text vzoru Nájemní smlouvy Haly Věry Čáslavské pro krátkodobý/jednorázový nájem
dle Přílohy č. 2 tohoto usnesení

III. ukládá
1. Mgr. Adéle Červenkové, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
1. předat podklady dle bodu II tohoto usnesení O. Linhartovi, správci haly
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Termín: 31.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Návrh Černošické Společnosti Letopisecké na umělecké zpracování připomínky
Františky Plamínkové na budově nové knihovny
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
ODLOŽEN
5.7

5.8

Výměna krytů sportovní podlahy a ochranný film na palubovku ve sportovní hale Věry
Čáslavské
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Díky nové palubovce a jejímu lepšímu odpružení nám při běžném
užívány haly vyskakují kryty sportovní podlahy / do nich se dávají sloupky na volejbal atd. /
Stávající kryty byli několikrát upravovány, ale žádná úprava nepomohla. Proto navrhujeme po
konzultaci s obornou firmou instalovat originální bajonetové kryty značky Junkers. Tyto kryty
jsou sice dražší, ale vyřeší náš problém a lépe zapadnou do palubovky. Od léta máme novou
palubovku a je třeba se o ni pravidelně starat. V létě máme naplánovanou pravidelnou údržbu
ve formě vyčištění a odmaštění podlahy a nanesení speciálního ochranného filmu značky
Junkers. Od této značky máme v hale i lak. Tento film oživuje lak a ochrání na několik měsíců
palubovku před poškozením. Naše hala je tak vytížená, že bychom tuto údržbu měli dělat co
čtvrt roku, ale z úsporných a i z organizačních důvodů to budeme dělat dvakrát ročně.
Termínově to vychází ideálně jednou na vánoce a jednou v létě. Máme opravdu velice kvalitní
palubovku a bylo by škoda o ní brzo vlivem nekvalitní údržby přijít. Na halu uplatňujeme
odpočet DPH ve výši 46 %. Práce bude odvedena v termínu, kdy se v hale nebude nic konat.
Tyto práce bude vykonávat odborná firma Pikhart sportservis s.r.o., která se nám o palubovku
dlouhodobě stará a tudíž nepřijdeme o záruky.

Usnesení č. R/17/43/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s udělením výjimky z vnitřního předpisu č.5, dle bodu 4.1 s CN od firmy Pikhart sportservis
s.r.o. se sídlem Mečířova 45, 612 00 Brno IČ 29202060 na zhotovení krytů sportovní podlahy
a nový ochranný film palubovky za 114 902 Kč včetně DPH

II.

schvaluje
smlouvu č.299/2019 o dílo „ Výměna krytů sportovní podlahy a ochranný film pro palubovku v
hale Věry Čáslavské“ mezi městem Černošice a firmou Pikhart sportservis s.r.o. se sídlem
Mečířova 2381/45 Brno - Královo pole PSČ 612 00, IČ 29202060, dle přílohy tohoto
usnesení

III. ukládá
1. Odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. zajistit podpis smlouvy, dle bodu usnesení II
Termín: 30.6.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.9

Školní akademie žádost o součinnost
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Naše ZŠ organizuje 13.6 v hale Věry Čáslavské školní akademii a jako
každý rok žádá OŠKCR o součinnost. Je třeba zajistit ochranu palubovky, postavit pódium,
zajistit natáčení a celou akci ozvučit a přivést výstavní panely. OTS dají dva pracovníky na
max. 2 hodiny. Kulturní referent Pavel Blaženín bude muset být přítomen po celou dobu akce
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a zajistí ozvučení a postaví podium a celou akci natočí a zajistí i další součinnost.
Usnesení č. R/17/44/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se zapojením OTS a kulturního referenta do přípravy školní akademie

ukládá
1. Mgr. Pavlu Blaženínovi, vedoucímu odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 30.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

6.

Z odborů - odbor technických služeb

6.1

Příprava na STK Iveco
Předkladatel: Odbor technických služeb
Důvodová zpráva: U firmy Profi Auto cz a.s. byla objednána příprava na STK a provedení
STK u nosiče kontejnerů Iveco.
Při přípravě na STK firma zjistila řadu závad, které ihned odstranila, aby mohlo vozidlo projít
technickou kontrolou. Odstranění závad bylo provedeno za cenu 46.861,89 Kč bez DPH.
Vše muselo být uskutečněno vzhledem k potřebnosti vozidla v co nejkratším termínu.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

46.861,89 Kč bez DPH, 56.702,89 s DPH
ano
§ 3639, pol. 5171

Usnesení č. R/17/45/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s proplacením faktury společnosti Profi Auto cz a.s., Kolovratská 1367, 252 01 Říčany, IČ
26178559 za přípravu vozidla Iveco na STK v celkové výši 56.702,89 s DPH

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zajistit proplacení faktury
Termín: 3.6.2019

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

Z odborů - odbor dům s pečovatelskou službou

7.1

Darovací smlouva na pohoštění při pořádání spol. akcí pro seniory
Předkladatel: Odbor Dům s pečovatelskou službou
Důvodová zpráva: Předkládáme darovací smlouvu mezi městem Černošice a sponzorem
akce pálení čarodějnic na pláži v Mokropsech firmou TYBET INVEST s.r.o, která darovala
výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši 6320 Kč na pohoštění pro seniory v roce 2019.
Finanční dar bude využit při konání společenských akcí pořádané odborem Dům
s pečovatelskou službou v roce 2019.
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Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

0.000.000,- Kč bez DPH, 0.000.000,- s DPH
ano – ne
§ 0000, pol. 0000, případně ORG

Usnesení č. R/17/46/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
Darovací smlouvu č. 260/2019 dle přílohy k tomuto usnesení mezi městem a firmou
Tybet Invest, s.r.o, IČO: 241 70 445 se sídlem Bulharská 578, Černošice 252 28, o
poskytnutí daru ve výši 6.320,- Kč na pohoštění pro seniory při konání společenských
akcí v roce 2019
2.
rozpočtové opatření č. 37 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení

ukládá
1. Odboru Domu s pečovatelskou službou
1. zajistit podpis darovací smlouvy č.260/2019 dle předmětu, dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 30.6.2019
2. Finančnímu odboru
1. realizovat RO č. 37 do rozpočtu 2019
Termín: 30.6.2019
2. zveřejnit RO č. 37 v souladu se zákonem
Termín: 19.6.2019
přijato, pro: 4, proti: 1, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
II.

8.

Z odborů - právní odbor

8.1

Finanční dar městu Černošice
Předkladatel: Právní odbor
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládán návrh darovací smlouvy, kterou p. V. projevuje vůli darovat městu
finanční dar ve výši 150 000 Kč.

Usnesení č. R/17/47/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
Darovací smlouvu č. CES 286/2019, kterou p. V. daruje městu Černošice finanční dar ve výši
150 000 Kč

II.

ukládá
1. Právnímu odboru
1. Zajistit podpis darovací smlouvy
Termín: 31.5.2019

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 2, mimo místnost: 0
9.

Dodatečně zařazené body programu

9.1

Zápis ze zasedání komise životního prostředí z 15.5.2019
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Předkladatel: Renáta Petelíková, vedoucí odboru technických služeb, Ing. Milena Paříková,
radní
Usnesení č. R/17/48/2019
Rada města Černošice
bere na vědomí
zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 15. 5. 2019 a doporučení komise uvedená v
zápise, který je přílohou usnesení č. 1
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

9.2

Veřejná zakázka "Vybavení interiéru přístavby ZŠ Černošice" - vyloučení účastníka
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V rámci této veřejné zakázky byla podaná jediná nabídka dodavatele
Compo Interiéry s.r.o., Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1, IČO 03056279. Hodnotící komise
jednala dne 6.5., 13.5. 16.5. a 20.5. 2019. Komise posoudila nabídku podanou v zadávacím
řízení z hlediska úplnosti a splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele
uvedených v zadávacích podmínkách a vyzvala dodavatele k doplnění dokladů, které
dodavatel doplnil. Komise dále vyzvala dne 13.05.2019 dodavatele k objasnění nesrovnalostí
ohledně nabízených parametrů dodávky. Dne 20.05.2019 dodavatel odpověděl, že nebude
schopen splnit technické podmínky za tuto cenu a položky dodat, respektive sdělil, že při
zpracování nabídkové ceny opomenul nacenit vnitřní vybavení skříní, které u položky č. 7.061
činí 78.000 Kč, u položky č. 7.062 činí 87.000 Kč a u položky č. 7.063 činí 340.000 Kč.
Vzhledem k výše uvedenému komise doporučuje zadavateli vyloučit dodavatele Compo
Interiéry s.r.o. z účasti ve výběrovém řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek,
konkrétně nedodržení technických parametrů předložené dodávky.

Usnesení č. R/17/49/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
zprávu a doporučení hodnotící komise v rámci veřejné zakázky "Vybavení interiéru přístavby
ZŠ Černošice" - vyloučení nabídky účastníka.

II.

rozhoduje
o vyloučení nabídky účastníka Compo Interiéry s.r.o., Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1, IČO
03056279, jelikož údaje předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací
podmínky; oznámení o vyloučení je přílohou tohoto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
9.3

Výměna mlatové plochy před školou za jiný povrch - nabídka na zpracování projektové
dokumentace
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Během doby, kdy byl před Základní školou Černošice – Mokropsy zhotoven
mlatový povrch, se ukázalo, že tento povrch není uživatelky vhodný. Jeho částice se roznáší jak
do budov základní školy, tak do sportovní haly, což působí problémy s úklidem a údržbou
vnitřních ploch. Dochází také k jeho splavování a vymílání. Esteticky ani uživatelky nepůsobí
přívětivě. Protože zanedlouho bude dokončena přístavba základní školy a odstraněno zařízení
staveniště, které je z části umístěno na mlatové ploše, nabízí se plochu, kterou by musel
zhotovitel přístavby uvádět do původního stavu rovnou předláždit z jiného materiálu vč. okolních
ploch, kde je dosud mlatový povrch. K tomu je zapotřebí zpracovat návrh na jiné materiálové
řešení zmiňovaných ploch vč. jejich odvodnění. Plochy před školou navrhovala společnost
GRIDO spolu se sportovní halou Věry Čáslavské. Obrátili jsme se proto na stejného autora
s žádostí o předložení nabídky na zpracování projektové dokumentace pro jiné řešení ploch před
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školou. Cenová nabídka společnosti GRIDO za zpracování projektu činí 27 000,- Kč bez DPH.
V rozpočtu pro letošní rok jsou vyčleněny finanční prostředky na předláždění části mlatové
plochy, z který je možné projektovou dokumentaci uhradit.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

27 000,- Kč bez DPH, 32 670,- s DPH
ano
§ 3113, pol. 6121, ORG

Usnesení č. R/17/50/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o potřebě jiného materiálového řešení prostoru před školou

II.

souhlasí
s cenovu nabídkou společnosti GRIDO Architektura design, s. r. o., IČ.: 25786954 se sídlem
Karlická, 252 28 Černošice na zpracování projektové dokumentace pro jiné materiálové
řešení mlatových plot před Základní školou Černošice - Mokropsy za cenu 27 000,- Kč bez
DPH

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit objednání projekčních prací dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 27.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
9.4

Zpracování studie nádraží Černošice - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V prosinci loňského roku uzavřelo město s ing. arch, Štáfkem smlouvu o
dílo na zpracování studie nádraží Černošice. Termín odevzdání není ve smlouvě
jednoznačně stanoven, je vázán také na předávání a zapracování připomínek k jednotlivým
fázím a součinnost objednatele. Navrhujeme tedy, aby byl uzavřen dodatek k výše uvedené
smlouvě, kterým by se stanovil konkrétní termín odevzdání díla, a to 30. 6. 2019. Text
protistrana odsouhlasila.

Usnesení č. R/17/51/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě CES 644/2018 o zpracování studie nádraží Černošice s
ing. arch. Františkem Štáfkem, IČO 45737622, Nikoly Tesly 1420/11, 160 00 Praha 6, jehož
předmětem je stanovení termínu odevzdání díla 30. 6. 2019

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě CES 644/2018 dle přílohy k tomuto usnesení
Termín: 14.6.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

Závěr:
Mgr. Filip Kořínek

Ing. Petr Wolf
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