ZÁPIS
z 1. jednání Rady města Černošice ze dne 5. 11. 2018
Přítomni:

Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD.,
Ing. Milena Paříková (od bodu 2.6.), Ing. Tomáš Kratochvíl, Ing. Jan Fara, Ph.D.

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

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Výstavba nového chodníku podél II/115 ve Vrážské ulici (v úseku mezi ul. Karlická k vile
Sakrabonie) - výběr dodavatele

2.2

Přeložka veřejného osvětlení ve Vrážské ulici v úseku od Karlické k vile Sakrabonie

2.3

Sportovní areál u ZŠ Černošice - plocha pro umístění kontejnerů a WC, osazení svahu
mezi protihlukovou stěnou a soukromými pozemky skalníky a doplnění lajnování - výběr
zhotovitele

2.4

Úprava nasvětlení přechodu pro chodce ve Vrážské ulici

2.5

Technická pomoc a konzultační činnost v oblasti dopravy - cenová nabídka

2.6

Smlouva č. 568/2018 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
IE-12-6007478/VB/3 a Dohoda č. 569/2018 o umístění stavby IE-12-6007478/VB/3

2.7

Žádost o prominutí části stočného z důvodu poruchy vodovodní armatury v domě č.p. xxxx
ve Střední ulici

2.8

Žádost o vyjádření města k přeložce el. vedení NN v Kollárově ulici (žadatel REMONT
ŠERÁK, s.r.o.)

2.9

Žádost o vyjádření města k vybudování vodovodního řadu ve Fialkové ulici k objektu
budoucího areálu pro sport a rekreaci (žadatel P. M.)

2.10

Žádost o souhlas s parkováním filmové techniky v Karlické ulici

2.11

Žádost o vyjádření města k vybudování přípojek k pozemkům parc.č. 3116 a 3117 a nového
vjezdu k pozemku parc.č. 3117 v ulici Pod Slunečnou (žadatelé J. K.a J. M.)

2.12

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 299/2 v ulici V
Horce (žadatel T.H.)

2.13

Žádost o vyjádření města k vybudování nového kabelového vedení NN v částech ulic
Komenského a Vrážská (žadatel Meritum Kladno - Projekce, s.r.o.)

2.14

Dohoda o zrušení služebnosti č. 589/2018 zapsané ve prospěch pozemku parc.č. 2657/10
k.ú. Černošice, Pod Školou

2.15

Žádost o souhlas s parkováním filmové techniky v ulicích Topolská a Na Drahách
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2.16

Žádost o prominutí části stočného z důvodu havárie vodovodního potrubí v domě č.p. xxxx
v Topolské ulici

3.

Z odborů - finanční odbor

3.1

Rozpočtové opatření č. 54 a změna rozpisu rozpočtu č. 53

4.

Z odborů - úsek právní

4.1

Licenční smlouva k projektové dokumentaci k přístavbě Základní umělecké školy Černošice

5.

Z odborů - odbor vedení města

5.1

Žádost o hostitelství a spolufinancování 6. ročníku Slavnosti Morany

6.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

6.1

nákup počítačky peněz GLORY GFS 100 pro finanční odbor

6.2

Vyhodnocení - veřejná zakázka malého rozsahu - Kartotéky pro správní odbor

6.3

Vyhodnocení - veřejná zakázka malého rozsahu - Mobilní klimatizace

7.

Dodatečně zařazené body programu

7.1

Smlouva č. 625/2018 o připojení k distribuční soustavě - Mateřská škola Husova ulice

7.2

Obnova škod po extrémních deštích v červnu 2017, Černošice - rozhodnutí o poskytnutí
dotace

8.

Různé

9.

Závěr

Zahájení:
K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Výstavba nového chodníku podél II/115 ve Vrážské ulici (v úseku mezi ul. Karlická k vile
Sakrabonie) - výběr dodavatele
Předkladatel: Bc. Petra Hlavičková, M.B.A., Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Bude doplněno po otevření obálek s nabídkami v pondělí 5.11.
Dne 22. 10. 2018 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu pod názvem „Výstavba
nového chodníku podél II/115 ve Vrážské ulici (v úseku mezi ulicí Karlická k vile Sakrabonie)“.
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 stavba chodníku v ul. Vrážská. V úseku uvedeném výše,
chodník zcela chybí a jeho výstavba je vzhledem ke značnému dopravnímu zatížení této
silnice více, než nezbytná a tedy žádoucí. Předmětná stavba bude probíhat v koordinaci s
právě probíhající rekonstrukcí silnice II/115. Uchazeči byli v rámci zadání veřejné zakázky
rovněž upozorněni na časový harmonogram prací probíhající 4. etapy rekonstrukce tak, aby
předmětná stavba chodníku při ukončení této etapy rekonstrukce případně neomezila provoz
na krajské silnici.
Veřejná zakázka byla uveřejněna na webu města a současně bylo osloveno pět stavebních
společností. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 5. listopadu 2018.
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V rámci veřejné zakázky projevilo zájem o její získání hned několik firem zabývajících se
stavební činností. Nabídku následně podali 3 dodavatelé.
Dne 5. 11. 2018 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 3 podle jejich ekonomické výhodnosti,
a to podle nejnižší nabídkové ceny:
Pořadové
číslo nabídky
1.
2.
3.

Identifikační údaje dodavatele
ALPET - STAV, IČ 02802848, Slunečná 111,
473 01
STRABAG a.s., IČ 60838744,
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
HES stavební s.r.o., IČ 28143213,
Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

Nabídková cena v Kč bez Pořadí
DPH
1.348.238,90
3.
874.850,61

2.

864.257,26

1.

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 3 společnosti HES stavební, s. r. o., IČ
281 43 213., se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 za celkovou cenu 864 257,26 Kč
bez DPH a doporučila zadavateli, aby s ním uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

864 257,26 Kč bez DPH, 1 045 751,28 s DPH
ano; rozpočtované prostředky u příslušného ORG nedostačují, ale převedou
se z nevyčerpaných prostředků na akci „chodníky Táborská“ ORG 1017
§ 2219, pol. 6121, ORG 1016

Usnesení č. R/01/1/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o veřejné zakázce na výstavbu nového chodníku podél II/115 ve Vrážské ulici, a to
v úseku mezi ulicí Karlická k vile Sakrabonie

II.

souhlasí
s výběrem nejvýhodnější nabídky společnosti HES stavební, s.r.o., IČO: 281 43 213, se
sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, rámci veřejné zakázky malého rozsahu na
výstavbu nového chodníku podél II/115 ve Vrážské ulici za cenu 864 257,26 Kč bez DPH

III. schvaluje
uzavření smlouvy na výstavbu nového chodníku podél II/115 ve Vrážské ulici (v úseku mezi
ulicí Karlická k vile Sakrabonie) mezi městem Černošice a společností HES stavební, s.r.o.
(CES 573/2018) dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat uchazeče o výsledcích veřejné zakázky
Termín: 7.11.2018
2. zajistit realizaci smlouvy č. 573/2018 dle bodu III
Termín: 9.11.2018
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
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2.2

Přeložka veřejného osvětlení ve Vrážské ulici v úseku od Karlické k vile Sakrabonie
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V úseku Vrážské ulice od Karlické k Sakrabonii je plánována výstavba
nového chodníku. V předmětném úseku jsou umístěny staré stožáry veřejného osvětlení
s tzv. sukněmi, a to tak nevhodně, že zasahují přímo doprostřed plánovaného chodníku.
Před zahájením výstavby chodníku tedy bude nutné stožáry přemístit k plotům tak, aby nebyl
profil chodníku zúžený. Staré stožáry je zároveň nutné vyměnit za nové, bezpaticové, které
nezabírají místo. V trase plánovaného chodníku jsou dva novější bezpaticové stožáry, které
se měnit nemusí, ale musí se přesunout blíže k plotu. Dalších 5 stožárů se musí vyměnit
kompletně a umístit nově blíže k plotům. Na všechny stožáry budou osazena nová
úspornější svítidla s plochým sklem. Zároveň bude vyměněno i stávající kabelové vedení,
které stožáry napájí. Všechny tyto práce je vhodné zkoordinovat s plánovanou výstavbou
chodníku, resp. přípravu pro ně provést ještě dříve a stožáry osadit až po realizaci chodníku
tak, aby jejich patky byly ve správné výšce. Chodník je vhodné provést ještě v době uzavírky
silnice tak, aby nemuselo docházet k dopravním omezením, tedy do poloviny prosince tohoto
roku. Jedná se o přeložení veřejného osvětlení v délce přes 200 m, pořízení a dodávku 5 ks
nových 8 m pozinkovaných stožárů, svítidel a přeložení dvou stávajících stožárů vč.
kabelového vedení. Z těchto důvodů jsme oslovili společnost ELTODO Osvětlení, která ve
městě zajišťuje i správu veřejného osvětlení. Tato společnost je jako jediná schopna zajistit
volné kapacity k provedení potřebných prací v krátké lhůtě a za velmi příznivých cenových
podmínek. Jiné dodavatele těchto prací bychom velmi těžko v současné době našli, což jsme
si ověřili průzkumem trhu, kdy jsme oslovili další dvě společnosti. Navrhujeme proto využít
výjimkového ustanovení ve směrnici o zadávání veřejných zakázek a oslovit pouze jediného
dodavatele.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

126 166,30,- Kč bez DPH, 152 661,22 s DPH
ano
§ 3631, pol.6121

Usnesení č. R/01/2/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
nutnost přeložení stožárů veřejného osvětlení ve Vrážské ulici v úseku od Karlické k vile
Sakrabonie tak, aby nezmenšovaly průchozí profil plánovaného chodníku

II.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti ELTODO osvětlení, s. r. o., IČ.: 25751018 se sídlem
Novodvorská 1010/14, 140 00 Praha 4 na přeložku veřejného osvětlení (zahrnující i dodávku
a montáž nových bezpaticových stožárů a svítidel) za cenu 126 166,30 Kč bez DPH

III. schvaluje
1.
schvaluje výjimku z počtu předložených nabídek v souladu s čl. 2.3.8. písm. c)
vnitřního předpisu č.5 o zadávání veřejných zakázek
2.
uzavření smlouvy o dílo CES č.586/2018 mezi městem Černošice a společností
ELTODO osvětlení, s. r. o., IČ.: 25751018 se sídlem Novodvorská 1010/14, 140 00
Praha 4 na provedení prací dle bodu II. tohoto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat uzavření smlouvy č. 586/2018 dle bodu III
Termín: 23.11.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.3

Sportovní areál u ZŠ Černošice - plocha pro umístění kontejnerů a WC, osazení svahu
mezi protihlukovou stěnou a soukromými pozemky skalníky a doplnění lajnování - výběr
zhotovitele
Předkladatel: Ing. arch. Tomáš Havránek, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva – Sportovní areál u ZŠ Černošice – plocha pro umístění kontejnerů a WC,
osázení svahu mezi protihlukovou stěnou a soukromými pozemky skalníky a doplnění
lajnování
Při dokončování prací u atletického oválu se řešilo v pracovní skupině zabývající se budoucím
provozem a údržbou celého areálu jeho fungování při využití pro uvažované sportovní akce.
Z těchto jednání vyplynula mimo jiné nutnost zřízení zpevněné plochy u vstupu do areálu od
ulice K Lesíku. Na této ploše budou umístěny 2 ks kontejnerů pro tříděný odpad a dva ks
mobilních WC.
Dále je vhodné jména s ohledem na budoucí údržbu provést zpevnění svahu mezi
protihlukovou stěnou atletického oválu a hranicí soukromých pozemků pomocí výsadby
popínavé zeleně – sazenice skalníků.
Dle požadavku atletického oddílu , který bude sportoviště využívat, je vhodné pro provozování
jednotlivých lehkoatletických disciplin doplnit lajnování sportovní plochy nad základní rozsah
daný projektem
Na základě výše uvedených údajů rada města na své 134. schůzi dne 22.10.2018 souhlasila
se zahájením zadávacího řízení na tuto zakázku malého rozsahu. Protože se jedná o práce
v areálu, kde ještě probíhají dokončovací práce a místo je předáno jako staveniště společnosti
PORR,a.s., navrhla oslovení tohoto jednoho uchazeče k podání cenové nabídky na realizaci
předmětné zakázky.
Ve stanovené lhůtě byla podána cenová nabídka společnosti PORR,a.s. na základě zadávací
dokumentace v celkové hodnotě 199 700,- Kč bez DPH a 241 637,- Kč včetně DPH.
Ceny byly následně prověřeny TDI a bylo konstatováno,že odpovídají cenové hladině URS
Praha a jednotkovým cenám dle již uzavřených smluvních vztahů.
Přílohy: - cenová nabídka společnosti PORR,a.s. z 31.10.2018
- návrh smlouvy o dílo č. 570/2018
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

199.700,- Kč bez DPH, 241.637,- s DPH
Ne, součástí materiálu je RO č.55
§ 3113, pol. 6121, ORG 959

Usnesení č. R/01/3/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
nutnost vybudování zpevněné plochy pro kontejnery a dočasného WC u vstupu do areálu a
osázení svahu pod protihlukovou stěnou sazenicemi skalníků

II.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti PORR, a.s., IČ27624218, se sídlem Dubečská 3238/36, 100
00 Praha 10 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pro stavební práce s názvem "
Sportovní areál u ZŠ Černošice - plocha pro umístění kontejnerů a dočasného WC, osazení
svahu mezi protihlukovou stěnou a soukromými pozemky skalníky a doplnění "lajnování" pro
výkonnostní atletiku, za cenu 199.700,- Kč bez DPH

III. schvaluje
1.
uzavření smlouvy o dílo č. CES 570/2018 se společností PORR, a.s., IČ27624218, se
sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 na stavební práce dle bodu II
2.
rozpočtové opatření č. 55 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
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1. realizovat uzavření smlouvy č. 570/2018 dle bodu III
Termín: 16.11.2018
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat RO č. 55 dle bodu III.2 do rozpočtu roku 2018
Termín: 9.11.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.4

Úprava nasvětlení přechodu pro chodce ve Vrážské ulici
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Nasvětlení přechodu pro chodce ve Vrážské ulici u viladomů je
v současné době realizováno pomocí stožárů na každé straně silnice, které jsou osazeny
výbojkovými svítidly typu zebra. Jeden ze stožárů je však umístěn na soukromém pozemku
č. parc. 2253/1. Stožár byl umisťován před 12 lety, v době, kdy ještě nebyl digitalizován
katastr a pozemky silnice byly vedeny jen ve zjednodušené evidenci (PK) a nebylo tak
zřejmé, že umístění stožáru zasahuje na soukromý pozemek. Majitelka pozemku však
v souvislosti s rekonstrukcí silnice deklarovala svůj nesouhlas s umístěním stávajícího
stožáru, ačkoliv není projektem rekonstrukce silnice nijak dotčen. Na místě proběhlo několik
jednání a dalších pokusů o získání souhlasu majitelky s umístěním chodníku na části jejího
pozemku s tím, že pozemek lze směnit za jinou veřejně přístupnou část u vjezdu na její
pozemek, ale jednání byla vždy neúspěšná. Proto navrhujeme stožár ze soukromého
pozemku odstranit a umístit ho na jiné místo. Současné technologie LED svítidel umožňují
přisvětlení přechodů pro chodce realizovat stožáry umístěnými na jedné straně silnice před
přechodem a za přechodem. Požádali jsme proto společnost ELTODO osvětlení o
zpracování cenové nabídky na přemístění stožáru a nové LED osvětlovací tělesa čímž bude
odstraněn chybný majetkoprávní stav k pozemku, kde je umístěn dosavadní stožár. Cenová
nabídka společnosti Eltodo za realizaci výše popisovaných úprav je 45 307, 75 Kč bez DPH
(54 822,38 Kč s DPH)
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

45 307, 75 Kč bez DPH, 54 822,38 Kč s DPH
ne v plné výši, příslušné ZRR je v kompetenci vedoucí FO
§ 3631, pol. 5171

Usnesení č. R/01/4/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o vhodné úpravě nasvětlení přechodu pro chodce ve Vrážské ulici u viladomů v
souvislosti s rekonstrukcí silnice

II.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti ELTODO osvětlení, s. r. o., IČ.: 25751018 se sídlem
Novodvorská 1010/14, 140 00 Praha 4 za cenu 45 307,75 Kč bez DPH

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem II
Termín: 12.11.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.5

Technická pomoc a konzultační činnost v oblasti dopravy - cenová nabídka
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Město již delší dobu využívá, vzhledem k velmi dobrým zkušenostem,
společnost PPU, s. r. o. k navrhování dopravních opatření a ke konzultační činnosti v oblasti
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dopravy ve městě. Společnost PPU tuto činnost poskytovala dosud bez nároku na honorář.
Vzhledem k většímu množství požadavků, které na společnost PPU poslední dobou
směřujeme, pro ně však není nadále poskytování služeb bez úhrady přijatelné. Vypracovali
proto cenovou nabídku na poskytování poradentství v oblasti dopravy. Hodinová sazba je
550,- Kč bez DPH. Současně s tím nám poskytli soupis vykonané činnosti za poslední dobu.
Navrhujeme objednat konzultační činnost a technickou pomoc v částce 33.550,- Kč.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

33 550,- Kč bez DPH, 40 595,50 s DPH
Ne, součástí je ZZR č.
§ 2212, pol. 5166

Usnesení č. R/01/5/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti PPU, s. r. o., IČ: 49613481, Vyžlovská 2243/36, Praha 10, na
technickou pomoc a konzultační činnost související s návrhy dopravního řešení ve městě v
hodinové sazbě 550,- Kč bez DPH, a to v celkové částce 33 550,- Kč bez DPH

II.

schvaluje
změnu rozpisu rozpočtu č. 51 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit objednání služeb dle bodu II
Termín: 22.11.2017
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat ZRR č. 51 o rozpočtu
Termín: 24.11.2017
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.6

Smlouva č. 568/2018 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
IE-12-6007478/VB/3 a Dohoda č. 569/2018 o umístění stavby IE-12-6007478/VB/3
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Společnost Meritum Kladno – Projekce s.r.o., IČO: 26121603, sídlem:
Kladno – Dubí, Manž. Topinkových 796, PSČ: 272 01 požádala o uzavření Smlouvy budoucí
vedené jako č. 568/2018 o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6007478 mezi
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 (budoucí oprávněný) a městem Černošice
(budoucí povinný). Nové kabelové vedení NN, přípojková skříň a rozpojovací skříň zasahuje
do pozemků parc. č. 396/8, 396/29, 464, 461/1, 465/1, 396/13 všechny v obci a k.ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice ve Vrážské a Komenského ulici. Dále pak požádali
o schválení Dohody č. IE-12-6007478 o umístění stavby nového hlavního domovního vedení
na pozemcích parc.č. 461/1 a 459 (vila č.p. 118 ve Vrážské ulici). Finanční náhrada bude
stanovena dohodou smluvních stran Vlastní smlouvy. Za předpokladu celkového
maximálního rozsahu věcného břemene 130 m v chodníku a protlakem bude finanční
náhrada činit 78.000,-Kč bez DPH.
Použitý schválený vzor smlouvy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., který nelze měnit.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=441

Usnesení č. R/01/6/2018
Rada města Černošice

Strana 7/19

I.

schvaluje
1.
smlouvu č. 568/2018 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE-12-6007478 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 se
sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 pro uložení kabelového
vedení NN, rozpojovací skříně a přípojkové skříně na pozemcích parc. č. 396/8,
396/29, 464, 461/1, 465/1, 396/13 všechny v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města
Černošice v ul. Vrážská a Komenského. Za předpokladu celkového maximálního
rozsahu věcného břemene 130 m bude finanční náhrada činit 78.000,-Kč bez DPH dle
přílohy č.1 tohoto usnesení
2. dohodu č. 569/2018 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 se sídlem Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 o umístění stavby hlavního domovního
vedení č. IE-12-6007478 na pozemcích parc.č. 461/1 a parc.č. 459 oba v obci a k.ú.
Černošice, ve vlastnictví města Černošice ve Vrážské ulici dle přílohy č.2 tohoto
usnesení pod podmínkou, že vedení na pozemcích parc.č. 461/1 a parc.č. 459 bude
5 m od hrany oplocení pozemku

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 16.11.2018

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.7

Žádost o prominutí části stočného z důvodu poruchy vodovodní armatury v domě č.p.
xxx ve Střední ulici
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Po obdržení faktury s neobvykle vysokou fakturovanou spotřebou vody
zjistili majitelé domu poruchu redukčního ventilu u bojleru, během které odtékala voda do
vsakovací jímky na zahradě. Vodné uhradí žadatelé v plné výši, stočné bude fakturováno
v průměrném množství tohoto odběrného místa.

Usnesení č. R/01/7/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informaci o poruše redukčního ventilu u bojleru v domě žadatelů

II.

souhlasí
s odpuštěním části stočného ve výši 3.986,- Kč vč. DPH z důvodu poruchy v domě č.p. xxxx
ve Střední ulici za předpokladu, že vodné bude uhrazeno v plné výši

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 16.11.2018
2. Finančnímu odboru
1. zohlednit usnesení pod bodem II. při fakturaci
Termín: 30.11.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.8

Žádost o vyjádření města k přeložce el. vedení NN v Kollárově ulici (žadatel REMONT
ŠERÁK, s.r.o.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V rámci plánované úpravy popsané v žádosti se provede demontáž
současné přípojky el. energie k domu č.p. xxx, která je vedena závěsným kabelem, a dům
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bude napojen novou zemní kabelovou přípojkou do nové přípojkové skříně umístěné
v oplocení. https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=446
Usnesení č. R/01/8/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s provedením přeložky vedení NN - novým napojením domu č.p. xxx v Kollárově ulici na
rozvody el. energie podle předložené situace zpracované společností REMONT ŠERÁK,
s.r.o., IČ 62955365, Roháčova 188/37, Praha 3 za předpokladu, že budou dodrženy
podmínky pro užívání veřejného prostranství stanovené v usnesení rady města č. 2.1.11 ze
74. schůze konané dne 9.11.2009

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 16.11.2018

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 3, mimo místnost: 0
2.9

Žádost o vyjádření města k vybudování vodovodního řadu ve Fialkové ulici k objektu
budoucího areálu pro sport a rekreaci (žadatel P. M.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Doručená projektová dokumentace řeší výstavbu nového vodovodního
řadu na pozemcích města parc.č. 5126/25, 5129/35 a 5129/36 ve Fialkové ulici a také
výstavbu vodovodní přípojky, která bude z tohoto řadu napojovat budoucí areál pro sport a
rekreaci, který má vzniknout na pozemcích žadatele. Nový úsek řadu bude dlouhý 254 m a
bude napojen na stávající řad v Topolské ulici podobně jako kanalizační řad, který je v tomto
místě již žadatelem vybudován. Ve zprávě je deklarována možnost napojení dalších objektů.
Podmínkou souhlasu s realizací stavby by mělo být bezúplatné převedení řadu po jeho
kolaudaci do majetku města. https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=447

Usnesení č. R/01/9/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním vodovodního řadu na pozemcích města parc.č. 5126/25, 5129/35 a 5129/36
ve Fialkové ulici k budoucímu areálu pro sport a rekreaci podle předložené dokumentace
zpracované Ing. Pavlem Žatečkou, IČ 43672221, Želivská 103/10, Praha 14 - Kyje v lednu
2018 pod podmínkou, že řad bude po kolaudaci bezúplatně převeden do majetku města
Černošice

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 16.11.2018

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
2.10 Žádost o souhlas s parkováním filmové techniky v Karlické ulici
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Společnost Art4, s.r.o., zabezpečuje natáčení česko-slovenské vánoční
komedie. Ve dnech 13. až 15.11.2018 má naplánováno filmování v rohové vile č.p. xxx
v Riegrově ulici, doprovodné automobily budou zaparkovány u křižovatky ulic Karlická a
Pražská v souladu s přijatými pravidly s tím, že nesmějí bránit provozu. Společnost žádá o
prominutí poplatku za pronájem Sportparku Berounka. Bude hradit obvyklý poplatek za
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užívání veřejného prostranství pro parkování filmové techniky (10,- Kč/m²/den).
Usnesení č. R/01/10/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s parkováním filmové techniky v ulici Karlická při natáčení česko-slovenského koprodukčního
filmu v Riegrově ulici ve dnech 13. - 15. 11. 2018 dle žádosti ze dne 15. 10. 2018 pod
podmínkou obvyklé úhrady záboru veřejného prostranství

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 9.11.2018

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.11 Žádost o vyjádření města k vybudování přípojek k pozemkům parc.č. 3116 a 3117 a
nového vjezdu k pozemku parc.č. 3117 v ulici Pod Slunečnou (žadatelé J.K. a j.M.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V souvislosti se vznikem odděleného pozemku v ulici Pod Slunečnou a
úpravou vjezdu, který dosud sloužil pouze jako vjezd ke stávajícímu domu, žádají majitelé
pozemků o vyjádření k přeložce stávajících přípojek inženýrských sítí a k vybudování nové
kanalizační přípojky k domu č.p. xxx a současně o vyjádření k novým přípojkám vody,
kanalizace a elektřiny k novému pozemku parc.č. 3117. V místě vjezdu na pozemek budou
osazeny dvě nové brány, jedna otevíravá a druhá posuvná. Vyjádření k navrženým
zpevněným plochám bude součástí vyjádření k projektu plánované stavby rodinného domu
na pozemku. https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=448

Usnesení č. R/01/11/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1/ s přeložkou přípojek vody, elektřiny, plynu a rozvodů elektronických komunikací pro
pozemek parc.č. 3116,
2/ s vybudováním nové přípojky kanalizace pro pozemek parc.č. 3116,
3/ s vybudováním nových přípojek vody, kanalizace a elektřiny pro pozemek parc.č. 3117,
4/ s osazením vjezdových vrat a úpravou oplocení pozemků parc.č. 3116 a 3117
to vše v souvislosti s vybudováním nového vjezdu na pozemek parc.č. 3117 v ulici Pod
Slunečnou podle předložené dokumentace zpracované společností SAMarchitekti, s.r.o., IČ
05787271, Balbínova 28, Praha 2, v srpnu 2018 pod podmínkou, že budou dodrženy
podmínky pro užívání veřejného prostranství stanovené v usnesení rady města č. 2.1.11 ze
74. schůze konané dne 9.11.2009

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 16.11.2018

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.12 Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 299/2 v ulici
V Horce (žadatel T. H.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
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Důvodová zpráva: Na dosud nezastavěném pozemku v ulici V Horce má být postaven
rodinný dům. Vzhledem ke značné svažitosti pozemku je dům navržen jako třípodlažní,
přičemž z úrovně komunikace bude viditelné pouze to nejvyšší podlaží - v něm bude
situována dvougaráž (třetí parkovací místo je vedle domu). Před nejnižším podlažím bude
terasa s bazénem. V domě bude jedna bytová jednotka. Pro dům budou využity stávající
přípojky vody, kanalizace a plynu. Návrh uličního oplocení je součástí PD. Zastavěnost
pozemku (RD 16%, zeleň 70,31%) vyhovuje územnímu plánu pro oblasti BR-1/V.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=438
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s projektem; upozorňuje, že do ulice je
zakázán vjezd automobilů těžších než 3,5 t.
Usnesení č. R/01/12/2018
Rada města Černošice
I.

nesouhlasí
s novostavbou rodinného domu na pozemku parc.č. 299/2 v ulici V Horce podle předložené
dokumentace vypracované společností KFJ, s.r.o., IČ 06295533, Komenského 527, Kostelec
na Černými lesy, v květnu 2018

II.

požaduje
doplnit projektovou dokumentaci plánu organizace výstavby, zejména s ohledem na dopravní
omezení na příjezdové komunikaci

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 16.11.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.13 Žádost o vyjádření města k vybudování nového kabelového vedení NN v částech ulic
Komenského a Vrážská (žadatel Meritum Kladno - Projekce, s.r.o.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: U černošického železničního přejezdu plánuje společnost ČEZ
Distribuce, a.s., rekonstrukci rozvodů NN, které budou spočívat v demontáži stávajícího
venkovního vedení včetně sloupů a v uložení nového vedení do země. Nový kabel povede od
křižovatky s ulicí Poštovní protlakem pod vozovkou v Komenského ulici a poté chodníkem do
nové rozpojovací skříně před mostkem přes Švarcavu. Pro napojení domu č.p. xxx u
nástupiště je již v komunikaci zavedena chránička. V rámci stavby bude nově na síť elektrické
energie připojen i nový dům v majetku města č.p. 118. El. vedení od přípojkové skříně k domu
bude financovat město. Rušení venkovního vedení zasáhne i veřejné osvětlení.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=437
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s návrhem za předpokladu dodržení podmínek
obvyklých pro užívání veřejného prostranství.
Usnesení č. R/01/13/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním nového kabelového vedení NN v částech ulic Komenského (přechod
komunikace bude proveden bezvýkopovou technologií) a Vrážská podle předložené situace
vypracované společností ELEKTROMONT MATĚJKA, a.s., IČ 25732633, J. Šotky 445, Nové
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Strašecí, za předpokladu dodržení podmínek pro užívání veřejného prostranství stanovených
usnesením rady města č. 2.1.11 ze 74. schůze konané dne 9.11.2009
II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 16.11.2018

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.14 Dohoda o zrušení služebnosti č. 589/2018 zapsané ve prospěch pozemku parc.č. 2657/10
k.ú. Černošice, Pod Školou
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Smlouvou č. 468/2018 ze dne 18.1.2016 byla zřízena služebnost
inženýrské sítě a služebnost stezky, která vázne na služebného pozemku parc.č. 2751/20 a
je zřízena ve prospěch panujícího pozemku parc.č. 2657/10. Tato smlouva byla uzavřena
mezi bývalými majiteli těchto pozemků, panem Dlouhým, paní Marešovou (2751/20) a QST
INVEST s.r.o.(2657/10). Dnes je majitelem pozemku parc.č. 2751/20 společnost QST
INVEST s.r.o. a pozemku parc.č. 2657/10 město. Vzhledem k tomu, že již služebnost nemá
ani pro jednu stranu význam, společně se dohodli na bezplatném zrušení služebnosti.
Návrh na vklad byl podán na Katastrální úřad pod číslem V-12120/2018-210 dne 20.9.2018.
Katastrální úřad tento návrh prozkoumal a zjistil, že navrhovaný vklad nelze povolit, neboť
předložená listina nenavazovala na dosavadní zápisy v KN ve smyslu ust. § 17 odst. 1
písm.g) katastrálního zákona.
Na základě dohody s právním oddělením Katastrálního úřadu byla dohoda o zrušení
služebnosti přepracována právním odborem a následně je předkládána Radě města ke
schválení. V souvislosti s uzavřením nové Dohody je současně ke schválení předložena také
Dohoda č. 592/2018 o ukončení původní Dohody o zrušení služebnosti č. 468/2018 ze dne
12.09.2018.
Usnesení č. R/01/14/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
dohodu č. 589/2018 o zrušení služebnosti mezi městem Černošice a společností QST
INVEST s.r.o., IČO: 27863310, sídlem: Praha 1- Nové Město, Myslíkova 174/23, PSČ:
110 00, která byla zřízena k tíži pozemku parc.č. 2751/20 ve prospěch pozemku
parc.č. 2657/10 oba v obci a k.ú. Černošice dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení
2.
dohodu č. 592/2018 o ukončení platnosti Dohody č. 468/2018 o zrušení služebnosti ze
dne 12.9.2018 vzhledem k tomu, že navrhovaná listina nenavazovala na dosavadní
zápisy v KN a vklad nemohl být proveden dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 16.11.2018

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.15 Žádost o souhlas s parkováním filmové techniky v ulicích Topolská a Na Drahách
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Společnost New Wave location, s.r.o., zajišťuje natáčení reklamního
spotu (Colgate). V pátek 9.11.2018 má probíhat filmování v č.p. xxxv Topolské ulici.
Společnost žádá o možnost zaparkovat filmovou techniku a doprovodné automobily jednak
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na protější straně ulice na parkovacích místech před areálem TS a pak na parkovišti u
fotbalového hřiště v ul. Na Drahách podle zákresu v příloze. Za parkování budeme účtovat
obvyklý poplatek za užívání veřejného prostranství pro parkování filmové techniky (10,Kč/m²/den).
Usnesení č. R/01/15/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s parkováním filmové techniky v ulicích Topolská a Na Drahách při natáčení reklamního spotu
v Topolské ulici dne 9. 11. 2018 dle žádosti ze dne 1.11.2018 pod podmínkou obvyklé úhrady
záboru veřejného prostranství

II.

požaduje
uzavřít smlouvu o pronájmu části Sportparku Berounka a uhradit příslušnou částku za nájem

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 7.11.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.16 Žádost o prominutí části stočného z důvodu havárie vodovodního potrubí v domě č.p.
xxxx v Topolské ulici
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Majitel domu v Topolské ulici obdržel fakturu za vysokou spotřebu vody a
v domnění, že je vadný vodoměr, jej nechal vyměnit. Zjistilo se však, že i nový vodoměr
ukazuje značný odběr, což je pravděpodobně způsobeno prasklým vodovodním potrubím
mezi domem a vodoměrnou šachtou. Vodné bude uhrazeno v plné výši, stočné v průměrném
množství tohoto odběrného místa. Rozhodnutí o prominutí částky vyšší než 20.000,- Kč
přísluší dle zákona o obcích zastupitelstvu města.
Usnesení č. R/01/16/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
žádost o prominutí částky stočného v domě č.p. xxxx v Topolské ulici, ve výši 21.090,-Kč vč.
DPH

II.

nesouhlasí
s žádostí

III. doporučuje
žadateli předložit průkaznou dokumentaci k uvedené příčině zvýšené spotřeby
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele, že rozhodnutí o prominutí částky vyšší než 20.000,-Kč přísluší dle
zákona o obcích zastupitelstvu města
Termín: 16.11.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.

Z odborů - finanční odbor
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3.1

Rozpočtové opatření č. 54 a změna rozpisu rozpočtu č. 53
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č. 52 obsahující následující změny:
Změna č. 106 – OŽP – zapojení dotace od Středočeského kraje na úhradu závazku
vyplývajícího ze smlouvy na vypracování lesních hospodářských osnov (Zimmermann) –
234.210,- Kč,
Změna č. 107 – OŽP – zapojení prostředků na úhradu nákladů dle zákona od Středočeského
kraje – meliorační a zpevňující dřeviny – 8.450,- Kč,
Změna č. 108 – SDH – přijetí pravidelné neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR pro rok 2018
(č. j. 141066/2018/KUSK) a její navázání na požadované výdaje – 21.431,- Kč
Změna č. 110 – OŠKRC – Informační listy – posílení položky služeb (distribuce IL, editor,
grafik), čerpání všeobecné rezervy – 11.000,- Kč,
Změna č. 111 – OŠKRC/OVV – přesun finančních prostředků na úhradu opravy
elektroinstalace dodávkového auta – 17.499,- Kč.
Dále je radě města předkládána změna rozpisu rozpočtu č. 53 obsahující následující změnu:
Změna č. 127 – SDH – přesuny mezi položkami v rámci rozpočtu hasičů na nákup OOP
(ochranné pomůcky), zejména obleků pro nové členy SDH
Výše uvedené změny zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 264.091,- Kč, saldo rozpočtu se
nemění.

Usnesení č. R/01/17/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
rozpočtové opatření č. 54 dle přílohy č. 1 a změnu rozpisu rozpočtu č. 53 dle přílohy č. 2

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 54 a změnu rozpisu rozpočtu č. 53 do rozpočtu 2018
Termín: 15.11.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

4.

Z odborů - úsek právní

4.1

Licenční smlouva k projektové dokumentaci k přístavbě Základní umělecké školy
Černošice
Předkladatel: Právní odbor
Důvodová zpráva: V rámci diskuse okolo rozšíření ZUŠ vznikla pracovní skupinka, která
spolu s Arch. Lacovou připravila jeden ideový návrh. Paní Lacová tento návrh poskytne městu
zdarma a za tímto účelem je pouze vypracována licenční smlouva, která ochraňuje autorská
práva Arch. Lacové na tuto studii.

Usnesení č. R/01/18/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
uzavření licenční smlouvy č.583/2018 na využití autorského díla Projektové dokumentace k
přístavbě Základní umělecké školy Černošice, mezi městem Černošice, IČ: 00241121, se
sídlem: Riegrova 1209, 252 28 Černošice, Základní uměleckou školou Černošice, se sídlem:
Střední 403, 252 28 Černošice a Ing. arch. Annou Lacovou, IČ: 70136084, se sídlem: Milady
Horákové 22, 170 00 Praha 7
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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5.

Z odborů - odbor vedení města

5.1

Žádost o hostitelství a spolufinancování 6. ročníku Slavnosti Morany
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta

ODLOŽEN
6.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

6.1

nákup počítačky peněz GLORY GFS 100 pro finanční odbor
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva: Počítačka bankovek pro pokladnu Podskalská přispěje k zefektivnění
práce pokladních - umí počítat různé nominální hodnoty, netřeba je třídit (poplatkomat).
Jedná se o repasovaný stroj osvědčené značky. Má funkci detekce chybných bankovek a
nahradí stávající velmi jednoduchý stroj, kterým bude vybaveno pracoviště Černošice.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

33.000,- Kč bez DPH, 39.930,- s DPH
ano (ZRR 49)
§ 6171, pol. 5137, případně ORG

Usnesení č. R/01/19/2018
Rada města Černošice
I.

schvaluje
postup dle bodu 2.3.8 směrnice č. 5 Zadávání veřejných zakázek

II.

rozhoduje
o výjimce dle bodu 2.3.8 směrnice č. 5 Zadávání veřejných zakázek

III. souhlasí
s nákupem počítačky peněz GLORY GFS 100 dle cenové nabídky od firmy Albacon Systems,
a.s. IČO: 01465279, Chlumova 6, 130 00 Praha 3, za 33.000,- Kč bez DPH
IV. ukládá
1. Odboru vnitřních věcí
1. odeslat objednávku na firmu Albacon Systems, a.s. IČO: 01465279, Chlumova 6, 130
00 Praha 3, za 33.000,- Kč bez DPH
Termín: 5.11.2018
2. Odboru vnitřních věcí, Finančnímu odboru
1. realizovat změnu rozpočtového rozvrhu č. 49
Termín: 5.11.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
6.2

Vyhodnocení - veřejná zakázka malého rozsahu - Kartotéky pro správní odbor
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva:
V souvislosti s vyhlášením této veřejné zakázky malého rozsahu bylo osloveno 101
dodavatelů e-mailem a informace vyvěšena na webu města a na profilu zadavatele.
V požadovaném termínu byla do podatelny doručena 1 nabídka. V souladu s ustanovením §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebyla tato
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veřejná zakázka malého rozsahu zadávána podle zákona o veřejných zakázkách.
Základním hodnotícím kritériem byla zvolena nejnižší nabídková cena (ekonomická
výhodnost nabídky). Po posouzení nabídek se komise se vedoucí odboru rozhodl doporučit
zadavateli uzavřít kupní smlouvu s dodavatelem ENPRAG, s.r.o., IČ 62743741, se sídlem K
Holyni 833/42, 154 00 Praha 5 za celkovou nabídkovou cenu 54.528,00 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla 65.772,- Kč bez DPH.
Pořízení kartoték je nutné z důvodu navýšení kapacity, prostoru pro ukládání žádostí o
občanské průkazy a cestovní doklady, když počet obyvatel narůstá a skartační lhůty dosud ve
většině nyní shromažďovaných materiálů neuplynuly (u občanských průkazů je skartační
lhůta 30 let, první skartace bude možná až v roce 2023).
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
54.528,00 Kč bez DPH, 65.978,88 Kč s DPH
Kryto rozpočtem
ano
Rozpočtová skladba
§ 6171, pol. 5137

Usnesení č. R/01/20/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
doporučení vedoucího odboru k veřejné zakázce malého rozsahu "Kartotéky pro správní
odbor"

II.

rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele ENPRAG, s.r.o., IČ 62743741, se sídlem K Holyni
833/42, 154 00 Praha 5 za celkovou nabídkovou cenu 54.528,00 Kč bez DPH (65.978,88 Kč s
DPH)

III. ukládá
1. Ondřeji Gerstendörferovi, vedoucímu odboru vnitřních věcí
1. zajistit podpis kupní smlouvy č. CES 587/2018 dle předmětu veřejné zakázky
„Kartotéky pro správní odbor“ mezi městem Černošice a dodavatelem ENPRAG, s.r.o.,
IČ 62743741, se sídlem K Holyni 833/42, 154 00 Praha 5, dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 23.11.2018
2. Mgr. Magdaleně Košťákové, Právní odbor
1. odeslat oznámení o výběru dodavatele
Termín: 19.11.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
6.3

Vyhodnocení - veřejná zakázka malého rozsahu - Mobilní klimatizace
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva:
V souvislosti s vyhlášením této veřejné zakázky malého rozsahu bylo osloveno 9 dodavatelů
e-mailem a informace vyvěšena na webu města a na profilu zadavatele. V požadovaném
termínu byly do podatelny doručeny 2 nabídky V souladu s ustanovením § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nebyla tato veřejná zakázka
malého rozsahu zadávána podle zákona o veřejných zakázkách.
Základním hodnotícím kritériem byla zvolena nejnižší nabídková cena (ekonomická
výhodnost nabídky). Po posouzení nabídek se komise se vedoucí odboru rozhodl doporučit
zadavateli uzavřít kupní smlouvu s dodavatelem Stanislav Chudoba, IČ 43537588, se sídlem
Ostroměř, Profesora Františka Vojtíška 19, za celkovou nabídkovou cenu 168.000,- Kč bez

Strana 16/19

DPH. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla 178.513,- Kč bez DPH.
Klimatizace se pořizují důvodu zabezpečení optimálních pracovních podmínek pracovníků
odboru životního prostředí, odboru přestupků a správního odboru.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
168.000,- Kč bez DPH, 203.280,- Kč s DPH
Kryto rozpočtem
Ne – rozpočtové opatření
Rozpočtová skladba
§ 6171, pol. 5137

Usnesení č. R/01/21/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
protokol a doporučení vedoucího odboru k veřejné zakázce malého rozsahu "Mobilní
klimatizace"

II.

schvaluje
změnu rozpisu rozpočtu č. 52

III. rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele Stanislav Chudoba, IČ 43537588, se sídlem
Ostroměř, Profesora Františka Vojtíška 19 za celkovou nabídkovou cenu 168.000,- Kč bez
DPH (203.280,- Kč s DPH)
IV. ukládá
1. Ondřeji Gerstendörferovi, vedoucímu odboru vnitřních věcí
1. zajistit podpis kupní smlouvy č. CES 588/2018 dle předmětu veřejné zakázky „Mobilní
klimatizace“ mezi městem Černošice a dodavatelem Stanislav Chudoba, IČ 43537588,
se sídlem Ostroměř, Profesora Františka Vojtíška 19, dle bodu III. tohoto usnesení
Termín: 23.11.2018
2. Mgr. Magdaleně Košťákové, Právní odbor
1. odeslat oznámení o výběru dodavatele
Termín: 19.11.2018
3. Finančnímu odboru
1. zapracovat změnu rozpisu č. 52
Termín: 19.11.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
7.

Dodatečně zařazené body programu

7.1

Smlouva č. 625/2018 o připojení k distribuční soustavě - Mateřská škola Husova ulice
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V rámci stavby Mateřská škola ulice Husova v Černošicích bylo
vybudováno prodloužení STL plynovodního řadu včetně STL plynovodní přípojky. Město
Černošice uzavřelo se společností GasNet, s.r.o. Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení
CES č. 528/2018. Postup stavebních prací na výše uvedené stavbě, respektive uvedení
ústředního vytápění do provozu, vyžaduje bezodkladné provedení montáže plynoměru.
Z tohoto důvodu je třeba ještě s provozovatelem DS společností Gas Net, s.r.o., IČ
27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, uzavřít Smlouvu o připojení
k distribuční soustavě. Tato smlouva se zřizuje bezúplatně.
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OISM předkládá ke schválení výše uvedenou smlouvu CES č.625/2018.
Usnesení č. R/01/22/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
nutnost uzavřít Smlouvu o připojení k distribuční soustavě se společností GasNet, s.r.o

II.

souhlasí
s uzavřením smlouvy o připojení k distribuční soustavě č.320090133272 (CES 625/2018)
mezi městem Černošice a společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská
940/96, 400 01 Ústí nad Labem, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem II
Termín: 12.11.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
7.2

Obnova škod po extrémních deštích v červnu 2017, Černošice - rozhodnutí o poskytnutí
dotace
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Rada města svým usnesením č. R/114/7/2018 dne 15. 1. 2018 schválila
podání žádosti o poskytnutí dotace na obnovu majetku poškozeného živelní pohromou v roce
2017 na výzvu vypsanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
OISM požádalo o poskytnutí dotace v souvislosti s extrémními dešti, které město zasáhly na
přelomu června a července loňského roku. Jednalo se konkrétně o tyto realizované akce:
- Rekonstrukce poškozené komunikace a dešťové kanalizace v ul. Waldhauserova
- Úprava a odvodnění příjezdové komunikace vedoucí z ul. Na Poustkách k vodárně
Kosina
- Oprava propustku pro dešťovou vodu v ul. Radotínská vč. stavebních úprav vozovky u
podchodu pod tratí
Původně byla vyhlášena státní podpora obcím ve výši 70 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů, následně město v červnu obdrželo Registraci akce s informací, že na
základě doporučení hodnotitelské komise je Rozhodnutím ministryně podle vypsaných Zásad
podprogramu výše dotace u všech akcí na tuto obnovu snížena na 50 % uznatelných
nákladů.
Zástupci OISM proto zpracovali veškeré požadované podklady pro vydání Rozhodnutí o
poskytnutí dotace a dne 5. 11. 2018 město rozhodnutí obdrželo.
Celkové uplatňované náklady činily 1 490 510 Kč, z toho poskytnutá neinvestiční dotace
uznatelných nákladů je ve výši 691 960,- Kč, podíl vlastních zdrojů je 798 550,- Kč.
Z tohoto důvodu je nutné přijmout rozpočtové opatření na výše uvedenou částku dotace jako
příjem rozpočtu.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):

Finanční nároky
Kryto rozpočtem

0.000.000,- Kč bez DPH, 0.000.000,- s DPH
práce byly již provedeny v roce 2017
v rámci rozpočtu 2018 dojde k příjmu ve výši 691 960,-Kč do
všeobecné rezervy dle RO č. 56
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Rozpočtová skladba

Usnesení č. R/01/23/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci "Obnova škod po extrémních deštích v červnu 2017",
Černošice" v maximální výši 691 960,- Kč včetně DPH

II.

souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 56 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

III. ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat RO č. 56 do rozpočtu města
Termín: 9.11.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.

Různé

9.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek

PhDr. Lenka Kalousková, PhD.
radní
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