ZÁPIS
z 19. jednání Rady města Černošice ze dne 10. 6. 2019
Přítomni:

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

Hosté:
Omluveni:
Nepřítomni:
Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Jan Fara, Ph.D., radní
Zapsal:
Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města

Navržený program:
1.

Zahájení

1.1

Schválení programu 19. jednání rady města

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Oprava některých nezpevněných komunikací strojně položeným asfaltovým recyklátem cenová nabídka

2.2

Chodníky ve Vrážské ulici v úseku od Hradecké ulice – nabídka na zpracování projektové
dokumentace

2.3

"Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice - Komenského“ - změnové rozhodnutí o
poskytnutí dotace

2.4

Přeložka sloupu veřejného osvětlení v ulici V Horce

2.5

Vybavení odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ Černošice školními pomůckami - výsledek
výběrového řízení

2.6

Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice-rekonstrukce odborných učeben a konektivita výběr dodavatele

2.7

Smlouvy o vykonávání správy Sportovní haly a Sportovního areálu

2.8

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 16/2014 ze dne 6. 3. 2014 k zajištění správy a úklidu
kulturního sálu Na Vráži

2.9

Žádost o vyjádření města k vybudování zpevněné plochy pro příjezd k pozemku parc.č.
2300/1 v ulici Na Marsu (žadatelka paní P.)

2.10

Žádost o vyjádření města k přestavbě domu č.p. xxx v ulici V Dubině (žadatel pan F.)

2.11

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.č. 2879 a
2880/1 ve Školní ulici (žadatel pan L.)

2.12

Odpuštění části stočného

2.13

Žádost o udělení souhlasu s umístěním světelného panelu Galerie 90°, Mokropeská ulice

2.14

Žádost o vyjádření města k vybudování nové plynové přípojky k pozemku parc.č. 1682/94 v
Měsíční ulici podle upravené dokumentace (žadatelé V. P., M. N.)
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2.15

Záměr koupě nebytového prostoru č. 2027/4b, Mokropeská ul.

2.16

Žádost o vyjádření města k odstranění domu č.e. xxx v Polní ulici (žadatel pan N.)

2.17

T-Mobile Olympijský běh - 19.6.2019

2.18

Smlouva č. 326/2019 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
IZ-12-6001305/VB/02, ul. Radotínská

3.

Z odborů - odbor vedení města

3.1

Žádost o dopravní opatření v Majakovského ul.

4.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

4.1

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

4.2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 61/2016

5.

Z odborů - finanční odbor

5.1

Pravidla pro schvalování rozpočtových opatření - pověření vedoucí FO částí kompetence
rady města

5.2

Smlouva o přijímání platebních karet - platební terminál pro pokladnu v technických
službách a změna výše provize

5.3

Rozpočtové opatření č. 44

6.

Z odborů - odbor technických služeb

6.1

Smlouva o odstranění odpadu č. CES 323/2019

7.

Komise sociální a pro péči o seniory

7.1

Zápis ze 4. zasedání komise sociální dne 3. 6. 2019

8.

Z odborů - odbor dům s pečovatelskou službou

8.1

Vyhodnocení - VZMR - Pořízení 2 automobilů pro zajištění pečovatelské služby DPS
Černošice

8.2

Připojení nouzového tlačítka paní L. O. na Městskou policii a uzavření Dohody o předání
klíčů od nemovitosti

9.

Z odborů - úsek projektového řízení a komunikace

9.1

Vyhodnocení - VZMR - Rekultivace bývalé skládky "U Dubu", Černošice - technický dozor
stavebníka

10.

Z odborů - odbor informatiky

10.1

Nákup originálních tonerů pro tiskárny Kyocera

11.

Dodatečně zařazené body programu

11.1

Žádost o schválení kurzu zdravotnické pomoci pro JSDH

11.2

Žádost o souhlas města s partnerstvím v projektu dětské skupiny

11.3

Vybavení interiéru přístavby ZŠ Černošice - změna zadávací dokumentace

12.

Různé

13.

Závěr

Zahájení:

K jednotlivým bodům programu:
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1.

Zahájení

1.1

Schválení programu 19. jednání rady města
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta

Usnesení č. R/19/1/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
program svého 19. mimořádného jednání dne 10. 6. 2019 dle přílohy k tomuto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Oprava některých nezpevněných komunikací strojně položeným asfaltovým recyklátem cenová nabídka
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Při plánování rekonstrukce poslední etapy silnice č. II/115 se na nás obrátila
společnost M-Silnice s dotazem, zda bychom neměli zájem o koupi asfaltového recyklátu, který
bude vytěžen z poslední etapy rekonstruované silnice. Při dalších jednání jsme vznesli dotaz, zda
by byli schopni nabídnout a příp. realizovat strojní pokládku asfaltového recyklátu do vybraných
nezpevněných ulic, jejichž údržba je dlouhodobě velmi náročná jak technicky, tak finančně.
Společnost M-Silnice uvedla, že je schopna nabídnout recyklát, i jeho strojní položení, protože
zde má k tomu potřebnou techniku – válce, finišery i nákladní automobily pro převoz materiálu.
Vytipovali jsme proto místní komunikace, kde se jeví dosavadní údržba štěrkem jako
neekonomická, které by byly vhodné pro strojní pokládku recyklátu. Shodli jsme se s technickými
službami na těchto ulicích, kde by navrhovaná úprava přicházela v úvahu:Na Drahách (úsek Ke
Hřišti – Kubánská), Javorová (Slunečná – Akátová), Jabloňová (Brusinková – Na Ladech),
V Habřinách (Dobřichovická – Habrová) vč. křižovatky s ulicí V Olšinách – výjezd od Marušek, U
Vodárny vč. křižovatky s Radotínskou v místech vjezdu do areálu Pneuservisu Červený a
křižovatka ulice Pražská a Karlická.
Následně jsme provedli společně se zástupci spol. M-Silnice zjednodušený pasport těchto
komunikací za účelem následného zpracování cenové nabídky. Cenová nabídka zohledňuje
dodávku recyklátu, jeho převoz namísto určení, manipulaci, strojní srovnání velkých nerovností,
položení recyklátu finišerem a jeho zaválcování válcem. V ulici V Habřinách je součástí
nabídkové ceny i položení příčných žlabů pro odtok dešťové vody do rokle a rektifikace všech
povrchových znaků u vjezdu do Marušek (jednotlivé uzávěry je potřeba zvednout a
podbetonovat, aby byly nadále přístupné). Provedení strojního položení recyklátu a jeho
zaválcování považujeme v tomto období za velmi vhodné. Působením slunce se recyklát ještě
více zpevní a vytvoří tak trvanlivou krustu. V ulici V Habřinách, kde byla tato úprava provedena
před šesti lety, vydržel recyklát v místech, kam pravidelně svítí slunce dodnes. Tato oprava není
samozřejmě definitivní, ale na několik let ušetří provádění pravidelné údržby štěrkem.
M-Silnice nám nabídli provedení zmiňovaných prací za velmi výhodných cenových podmínek, a
to pouze v týdnu od 10. 6. 2019 s o hledem na to, že mají v Černošicích k dispozici veškerou
stavební techniku a pracovní síly. Realizaci všech shora uvedených opatření nabízejí za
celkovou částku 505 950,- Kč bez DPH. Pro srovnání lze uvést, že jen rekonstrukce části ulice
V Habřinách. Nabízenou cenu považujeme za velmi solidní a navrhujeme této nabídky využít.
S ohledem na shora popisované skutečnosti navrhujeme radě města souhlasit s výjimkou
z vnitřního předpisu č. 5/2018 o zadávání veřejných zakázek tak, že bude osloven pouze jeden
dodavatel, který je v daném čase schopen provést opravy komunikací za bezkonkurenční ceny.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem

505 950 Kč bez DPH, 612 199,50 s DPH
Ne, bude zpracováno rozpočtové opatření. Finanční prostředky
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Rozpočtová skladba

navrhujeme použít po konzultacích s TS a FO z následujících
zdrojů:
312 200,- Kč je k dispozici na přísl. § a položce
(prostředky určené na opravu výtluků; na podzim bude potřeba
nalézt tyto prostředky v jiných částech rozpočtu)
150 000,- Kč z § 2219 pol. 5139 (ušetřené prostředky
s dispozičním právem TS na nákup materiálu např. pro opravy
chodníků)
150 000,- Kč z § 2112 pol. 5139 (ušetřené prostředky na nákup
materiálu pro údržbu komunikací s dispozičním právem TS)
§ 2212, pol. 5171

Usnesení č. R/19/2/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o vhodnosti provedení opravy některých nezpevněných místních komunikací
strojně položeným asfaltovým recyklátem

II.

souhlasí
1.
s postupem dle č. 5.1, vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek - výjimka z
počtu podaných nabídek a zadání veřejné zakázky přímo jednomu uchazeči
2.
s cenovou nabídkou společnosti M-silnice, a.s., IČ: 42196868, se sídlem Husova 1697,
530 03 Pardubice na provedení opravy komunikace Jabloňová, Javorová, Na Drahách,
V Habřinách vč. křižovatky s ulicí V Olšinách a Dobřichovická, U Vodárny a křižovatky
Pražské a Karlické ulice strojně položeným a zaválcovaným asfaltovým recyklátem za
celkovou cenu 505.950,-Kč bez DPH

III. schvaluje
1.
uzavření smlouvy o dílo (CES 339/2019) mezi městem Černošice a společností Msilnice, a.s., IČ: 42196868, se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice dle přílohy č. 1 k
tomuto usnesení
2.
rozpočtové opatření č. 46 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat uzavření smlouvy o dílo dle bodu III
Termín: 29.6.2018
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat RO dle bodu IV. do rozpočtu roku 2019
Termín: 24.6.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.2

Chodníky ve Vrážské ulici v úseku od Hradecké ulice – nabídka na zpracování projektové
dokumentace
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva:V současné době se dokončuje rekonstrukce Vrážské ulice v rámci její
V. etapy. V té souvislosti se lidé bydlící v Hradecké ulici začali zajímat o to, zda budou
realizovány současně i chodníky, které by umožnily bezpečný pohyb chodců jdoucích
z Hradecké ulice. Středočeský kraj ale s výstavbou chodníků nepočítá, obdobně jako tomu
bylo i u ostatních rekonstruovaných úseků silnice. Dle našeho požadavku je silnice
v místech plánovaných chodníků ohraničena silničními obrubami s nášlapem 12 cm, které
v budoucnu umožní výstavbu chodníků bez zásahu do silnice. V loňském roce jsme nechali
vyprojektovat a následně zrealizovat chodník od Karlické ulice k Sakrabonii. V úseku od
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Hradecké ulice chodník dosud vyprojektovaný ani povolený není. Po diskusi mezi radními a
zastupiteli, která začala koncem minulého týdne na toto téma probíhat, nastala shoda
v potřebě zpracování projektové dokumentace a následného dobudování chybějících
chodníků navazujících na Hradeckou ulici tak, aby se lidé z Hradecké ulice dostali
bezpečně k přechodu pro chodce ve Vrážské ulici nad křižovatkou s Kladenskou. Zároveň
je vhodné prověřit i možnost dobudování chodníků od Hradecké ulice směrem na
Dobřichovice, podél stávající obytné zástavby, neboť lidé bydlící v tomto úseku Vrážské
ulice nemají jak se bezpečně dostat k nejbližšímu přechodu pro chodce. Oslovili jsme proto
společnost PPU, s kterou dlouhodobě spolupracujeme v oblasti navrhování staveb
dopravní infrastruktury s žádostí o předložení cenové nabídky na zpracování projektové
dokumentace nových chodníků v popisovaných úsecích Vrážské ulice. Na místě jsme
společně provedli místní šetření a vzhledem k optimalizaci nákladů na vybudování
budoucích chodníků jsme navrhli provedení úpravy již položených obrubníků v nárožích
křižovatky s Hradeckou ulicí tak, aby umožňovaly vytvoření nástupní plochy na budoucí
chodníky bez zásahu do právě realizované vozovky silnice II/115. Zároveň jsme se na
místě dohodli, že dokumentace bude zpracována tak, aby bylo možné oddělit výstavbu
chodníku v místech, kde to bude technicky náročné. Terénní konfigurace části úseku nad
Hradeckou ulicí totiž neumožní realizovat chodník bez stavebních úprav pro zajištění svahu
přiléhajícího k jednotlivým nemovitostem. Cenová nabídka na zpracování projektové
dokumentace obou úseků chodníků je v částce 46 000,- Kč bez DPH.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

46 000,- Kč bez DPH, 55 660,- s DPH
ano
§ 2219, pol. 6121, ORG 1080

Usnesení č. R/19/3/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o potřebě dobudování chybějících chodníků podél Vrážské ulice, a to v úseku od
křižovatky s Hradeckou ulicí

II.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti PPU, s. r. o., IČ.: 49613481 se sídlem Vyžlovská 2243/36,
110 00, Praha 10 na zpracování projektové dokumentace pro stavbu chodníků ve Vrážské
ulici, a to v úseku od Hradecké ulice směrem ke Kladenské i v opačném směru podél stávající
zástavby za celkovou cenu 46 000,- Kč bez DPH

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit objednání projekčních prací dle bodu II
Termín: 17.6.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.3

"Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice - Komenského“ - změnové rozhodnutí o
poskytnutí dotace
Předkladatel: Pavla Hoppová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Město požádalo o změnu termínu předložení závěrečného vyhodnocení
akce k projektu „Výměna tepelného zdroje ZŠ Černošice – Komenského“. Důvodem byla
skutečnost, že nebyly k dispozici kompletní data měření úspor dosažených projektem a je
nutné provést nový monitoring. Původní termín předložení ZVA byl 31. 5. 2019, nový
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schválený termín je 30. 11. 2020 (po další topné sezoně).
Dotace byla vyplacena v roce 2018.
OISM předkládá na vědomí upravené rozhodnutí o poskytnutí dotace s výše uvedenou
změnou termínu pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce.
Usnesení č. R/19/4/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci "Výměna tepelného zdroje v ZŠ Černošice Komenského", kterým dochází k prodloužení termínu předložení ZVA

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
vypracovat ZVA v termínu dle schváleného rozhodnutí
Termín: 30.11.2020

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

Přeložka sloupu veřejného osvětlení v ulici V Horce
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na pozemku parc.č. 299/2 plánují majitelé výstavbu rodinného domu a
nový vjezd na pozemek. V místě vjezdu je nutné posunout stožár veřejného osvětlení o dva
metry. https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=523

Usnesení č. R/19/5/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s přeložkou sloupu veřejného osvětlení č. CE00725 před pozemkem 299/2 v ulici V Horce z
důvodu plánovaného vybudování nového vjezdu podle předložené dokumentace vypracované
Martinem Jahodou v únoru 2019 pod podmínkou, že bude provedena ve spolupráci se
společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. a na náklady žadatele

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 21.06.2019

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

Vybavení odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ Černošice školními pomůckami výsledek výběrového řízení
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Dne 21. 5. 2019 byla vyhlášena III. výzva k podání nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu pod názvem „Vybavení odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ
Černošice školními pomůckami“ realizovaná v rámci projektu IROP „Zvýšení kapacity ZŠ
Černošice a zřízení dílen ve vazbě na klíčové kompetence v technických a řemeslných
oborech“, reg. č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010131. Zahájení zadávacího řízení
bylo schváleno usnesením rady města č. R/17/5/ 2019 dne 20. 5. 2019.
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodání vybavení odborné učebny dílen
v přístavbě ZŠ v Černošicích školními pomůckami, včetně jejich montáže.
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Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 6. června 2019 do 11 hodin. V této lhůtě podal cenovou
nabídku 1 uchazeč.
Pořadové
číslo nabídky
1.

Identifikační údaje dodavatele

Nabídková cena v Kč bez Pořadí
DPH
PEDDY Group s.r.o.,
IČ: 28683927,
1.
Chudeřínská 91, 436 03 Litvínov
228.677,69

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla 238 128,- Kč bez DPH.
Základním hodnotícím kritériem byla zvolena nejnižší nabídková cena (ekonomická výhodnost nabídky).
Po posouzení nabídky hodnotící komise konstatovala, že dodavatel v nabídce zásadním způsobem
upravil návrh kupní smlouvy a současně nesplnil profesní kritéria (konkrétně platnost dodaných výpisů).
Text smlouvy byl změněn na několika místech. Některé body byly vynechány, jiné přepsány, a to vždy ve
prospěch dodavatele. Zásah do návrhu smlouvy není přípustný. Komise proto tuto nabídku vyřadila a
doporučuje zadavateli vypsat nové výběrové řízení.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

Budou známy po novém VŘ
Ano (dle RO č. 20 schváleného zastupitelstvem města) + bude hrazeno
z dotace (ex-post)
§ 3113, pol. 6122, ORG 1057

Usnesení č. R/19/6/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o veřejné zakázce na vybavení odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ Černošice
školními pomůckami

II.

souhlasí
s vyloučením uchazeče Peddy Group, s. r. o., IČO: 28683927, se sídlem Podkrušnohorská
240, 435 13 Litvínov 3 z veřejné zakázky malého rozsahu na vybavení odborné učebny dílen
v přístavbě ZŠ Černošice školními pomůckami z důvodu nesplnění požadavků uvedených v
zadávací dokumentaci (nerespektování návrhu smlouvy a dodání neaktuálních dokumentů).

III. schvaluje
zahájení nového zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat uchazeče o výsledcích veřejné zakázky
Termín: 12.6.2019
2. zahájit nové zadávací řízení dle bodu III
Termín: 28.6.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.6

Stavební úpravy v budovách
ZŠ Černošice-rekonstrukce odborných učeben a
konektivita - výběr dodavatele
Předkladatel: Pavla Hoppová, Odbor investic a správy majetku
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Důvodová zpráva:
Dne 21. 5. 2019 byla vyhlášena III. výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu pod názvem „Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice – rekonstrukce
odborných učeben a konektivita“ realizovaná v rámci projektu IROP „Stavební úpravy v
budovách ZŠ Černošice - bezbariérové řešení pro zvýšení dostupnosti a kvality
vzdělávání“, reg. č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006016. Zahájení zadávacího
řízení bylo schváleno usnesením rady města č. R/17/4/ 2019 dne 20. 5. 2019
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce a úpravy dle schválené
PD zejména učebny a kabinetu fyziky/chemie a stavební úpravy učebny a kabinetu
přírodopisu, dále nové rozvody datové sítě v celé škole a s tím související stavební úpravy
a elektroinstalace (konektivita) a instalace posuvné plošiny na hlavním schodišti v budově
B mezi 2. NP a 3. NP
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 6. června 2019 do 10:30 hodin. Ve
stanovené lhůtě podaly cenovou nabídku 4 uchazeči. Jeden uchazeč podal nabídku
expresní poštou půl hodiny po termínu a další uchazeč jí přinesl osobně hodinu po
termínu.
Pořadové
číslo nabídky
1.
2.

Identifikační údaje dodavatele

Nabídková cena v Kč bez Pořadí
DPH
3.
ROYAL DIAMOND stavební spol. s.r.o.,
4.720.946,IČ: 47122439, Na Zavadilce 3, 160 00 Praha 6
2.
MOZIS s.r.o., IČ: 28940083, Slezská 856/74,
4.669.171,96
130 00 Praha 3

3.

DOMISTAV CZ a.s., IČ: 27481107, Foerstrova
897, 500 02 Hradec Králové

4.

Builder
CONSTRUCTIONS,
s.r.o.,
04543181, Magistrů 168/2 Praha 4

4.244.176,10

IČ:

1.
4.

4.755.590,65

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla 4 779 972,73 Kč bez DPH.
Základním hodnotícím kritériem byla zvolena nejnižší nabídková cena (ekonomická výhodnost nabídky).
Po posouzení nabídek se hodnotící komise rozhodla doporučit zadavateli uzavřít smlouvu s dodavatelem
společností DOMISTAV CZ, a.s. se sídlem Foerstrova 897, Hradec Králové, IČO 27481107, za celkovou
nabídkovou cenu 4 244 176,10 Kč bez DPH (5 135 453,- Kč s DPH).
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

4 244 176.10 Kč bez DPH, 5 135 453,- Kč s DPH
Ano (RO č. 20 schválené Zastupitelstvem města) + bude hrazeno z dotace
(ex-post)
§ 3113, pol. 6121, ORG 1020

Usnesení č. R/19/7/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o veřejné zakázce na akci "Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošicerekonstrukce odborných učeben a konektivita"

II.

souhlasí
s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti DOMISTAV CZ, a.s., IČO: 27481107, se sídlem
Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
úpravy v budovách ZŠ Černošice-rekonstrukce odborných učeben a konektivita za cenu 4 244
176,10 Kč bez DPH
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III. schvaluje
uzavření smlouvy (CES č. 84/2019) na stavební úpravy v budovách ZŠ Černošicerekonstrukce odborných učeben a konektivita mezi městem Černošice a společností
DOMISTAV CZ, a.s. se sídlem Foerstrova 897, Hradec Králové, IČO 27481107, dle přílohy č.
1 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat uchazeče o výsledcích veřejné zakázky
Termín: 12.06.19
2. zajistit uzavření smlouvy CES č. 84/2019 dle bodu III tohoto usnesení
Termín: 21.06.19
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.7

Smlouvy o vykonávání správy Sportovní haly a Sportovního areálu
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Správu Sportovní haly Věry Čáslavské a venkovního sportovního areálu
zajišťují v současné době dva správci, kteří se o ní na základě uzavřených smluv č. CES
117/2017 (dodatku 117/1/2017) a č. 38/2019
střídají. Změnou organizační struktury
Městského úřadu Černošice platnou od 1. 6. 2018 je agenda související se správou
sportovní haly i venkovního sportovního areálu nově svěřena Odboru investic a správy
majetku s tím, že jednomu ze správců sportovní haly, panu Mgr. Otu Linhartovi byly zvýšeny
kompetence, aby mohl uzavírat smlouvy o nájmu uvedených zařízení. Pověření k tomu
schválila rada města svým usnesením R/15/13/2019 z 29. 4. 2019.
V souvislosti s předáním předmětné agendy jsme provedli revizi nastavení systému
fungování HVČ i sportovního areálu a následně jsme požádali právní odbor o zapracování
potřebných změn do uzavřených smluv tak, aby zohledňovaly skutečné činnosti vykonávané
oběma správci i jejich nové povinnosti. Odměna za vykonávanou činnost se nemění. Pan
Linhart má na starosti manažerské činnosti související se zajištěním provozu obou
sportovních zařízení a pan Hrdina vykonává standardní správu obou nemovitostí. Na rozdíl
od dosavadní praxe je po konzultaci s právním a finančním odborem navrhováno uzavření
dvou samostatných smluv s panem Linhartem a dodatku ke smlouvě s panem Hrdinou.
Jedné na správu HVČ a druhé na správu sportovního areálu. Důvodem k rozdělení činností
do dvou smluv je jednak rozdílný režim uplatňování DPH (u haly je uplatňováno a
venkovního areálu nikoliv) a také výstižnější vymezení kompetencí při správě odlišných
sportovišť.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

20 000,- Kč za správu haly + 13 000,- za správu oválu pro pana
Linharta a 140,- Kč/ hod. pro pana Hrdinu
ano
§ 3113, pol. 5169, ORG 959 ovál a 919 hala ORJ 0800

Usnesení č. R/19/8/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
smlouvu č. CES 331/2019 mezi městem Černošice a panem Mgr. Oto Linhartem, IČ.:
67404961 se sídlem Pod akáty 197/7, 159 00 Praha - Velká Chuchle na zajištění
správy Sportovní haly Věry Čáslavské
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2.

3.

II.

smlouvu č. CES 332/2019 mezi městem Černošice a panem Mgr. Oto Linhartem, IČ.:
67404961 se sídlem Pod akáty 197/7, 159 00 Praha - Velká Chuchle na zajištění
správy Sortovního areálu
dodatek č. 3 ke smlouvě č. CES 38/2019 mezi městem Černošice a panem Antonínem
Hrdinou, IČ.: 40786439 se sídlem Na Benátkách 90, 252 31 Všenory na zajištění
správy Sportovní haly Věry Čáslavské a sportovního areálu

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření smluv dle bodu I
Termín: 17.6.2019

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

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 16/2014 ze dne 6. 3. 2014 k zajištění správy a úklidu
kulturního sálu Na Vráži
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Správu a úklid kulturního sálu Na Vráži zajišťuje na základě uzavřené
smlouvy č. CES 16/2014 a následných dvou smluvních dodatků pan David Dvořák. Změnou
organizační struktury Městského úřadu Černošice platnou od 1. 6. 2019 je agenda
související se správou kulturního sálu nově svěřena Odboru investic a správy majetku s tím,
že panu Dvořákovi byly zvýšeny kompetence, aby mohl uzavírat smlouvy o nájmu kulturního
sálu. Pověření k tomu schválila rada města svým usnesením R/15/12/2019 přijatým na 15.
schůzi konané dne 29. 4. 2019.
V souvislosti s předáním předmětné agendy jsme provedli revizi nastavení systému
fungování kulturního sálu a následně jsme požádali právní odbor o zapracování potřebných
změn do uzavřené smlouvy tak, aby zohledňovala skutečné činnosti vykonávané firmou
pana Dvořáka zajišťující jak správu, tak úklid kulturního sálu i jeho nové povinnosti. Nově
bude mít správce na starosti organizaci plánu rezervací, přípravu podkladů pro fakturaci za
pronájem prostorů, uzavírání nájemních smluv a kontrola jejich plnění, s čímž je spojen
nárůst administrativních činností, které s touto agendou souvisí. Z tohoto důvodu je vhodné
navýšit odměnu za vykonávanou činnost. Adekvátní částka jejího navýšení je 3 000,- Kč. Ve
stávajícím rozpočtu na provoz kulturního sálu, ale nejsou k dispozici potřebné finanční
prostředky ani na výplatu současných odměn dle uzavřené smlouvy. Na výplatu a navýšenou
měsíční odměnu bude potřeba 60 000,- Kč. Po konzultaci s FO navrhujeme jejich převedení
ze všeobecné rezervy.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

18 000,- Kč bez DPH, 21 780 Kč,- s DPH
NE, součástí je RO
§ 3392, pol. 5169, ORG 889

Usnesení č. R/19/9/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 3 (CES 16/1/2014) ke smlouvě č. 16/2014 ze dne 6. 3. 2014 mezi
městem Černošice a panem Davidem Dvořákem, IČ.: 86571192 se sídlem Štichova 654/54,
149 00, Praha 4, kterým se upravují povinnosti smluvních stran.

II.

schvaluje
rozpočtové opatření č. 47 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení

III. ukládá
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1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit podpis smluvního dodatku dle bodu I
Termín: 17.6.2019
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat RO dle bodu II. do rozpočtu roku 2019
Termín: 24.6.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.9

Žádost o vyjádření města k vybudování zpevněné plochy pro příjezd k pozemku parc.č.
2300/1 v ulici Na Marsu (žadatelka paní P.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V ulici Na Marsu je v části souběžná „spodní“ cesta, pozemek pod ní je
v soukromém vlastnictví. Majitelka jednoho z domů k ní přilehlých provádí výměnu starší
zatravňovací dlažby na této spodní cestě sloužící k dopravní obsluze jejího domu a žádá
město o možnost napojení zpevněné plochy k asfaltovému povrchu komunikace.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=522
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s navrhovanou úpravou.

Usnesení č. R/19/10/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním zpevněné plochy a osazením obrubníku na pozemku města parc.č. 2295/4 v
ulici Na Marsu pro příjezd k pozemku parc.č. 2300/1 za předpokladu, že úpravu provede
žadatelka na vlastní náklady

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatelku o přijatém usnesení
Termín: 21.06.2019

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.10 Žádost o vyjádření města k přestavbě domu č.p. 165 v ulici V Dubině (žadatel pan F.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Připravuje se přestavba vily v ul. V Dubině. Dnes je zde suterén, přízemí,
patro a podkroví, podle návrhu bude vila přistavěna (zvětšen půdorys) a místo patra a
podkroví vybudováno 2. nadzemní podlaží s rovnou střechou. Z předložené dokumentace se
zdá, že nejnižší podlaží nesplňuje parametry 1. PP. Výška atiky bude menší než výška
dosavadního hřebene střechy. Dům bude vertikálně rozdělen na dvě bytové jednotky. Nově
bude postaveno přírodní koupací jezírko, druhá dvougaráž a zpevněné plochy a venkovní
schodiště. Budou využity stávající přípojky inženýrských sítí. Nová zastavěnost respektuje
regulativy pro oblast BR-1/V.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=524
Vyjádření komise: Stavební komise požaduje prokázat soulad navržené podlažnosti s ÚP a
doplnit systém vsakování dešťových vod na pozemku.
Usnesení č. R/19/11/2019
Rada města Černošice
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I.

bere na vědomí
záměr přístavby, nástavby a stavebních úprav domu č.p. 165 v ulici V Dubině podle
předložené dokumentace zpracované společností STAVAŘI, s.r.o., IČ 27871754, nám. B.
Hrozného 14/21, Lysá nad Labem, v březnu 2019

II.

požaduje
prokázat soulad navržené podlažnosti domu s územním plánem a doplnit návrh systému
vsakování dešťových vod na pozemku

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 21.06.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.11 Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.č. 2879 a
2880/1 ve Školní ulici (žadatel pan L.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na podzim loňského roku se město vyjádřilo kladně k uvažovaným
stavebním úpravám staršího domu ve Školní ulici. Nyní se majitel rozhodl dům zbourat a na
jeho místě postavit dům nový o jedné bytové jednotce. Svažitosti terénu bude odpovídat i
nový dům se suterénem a dvěma nadzemními podlažími s rovnou střechou. K domu těsně
přiléhá garáž, před ní budou moci parkovat ještě další dvě auta, a směrem do zahrady
pergola a bazén. Přípojky inženýrských sítí jsou na pozemek dovedeny. Limity zastavěnosti
jsou dodrženy.https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=525
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s novostavbou RD.
Usnesení č. R/19/12/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s demolicí rodinného domu č. p. 456,
2.
s novostavbou rodinného domu na pozemcích parc.č. 2879 a 2880/1 ve Školní ulici
podle předložené dokumentace vypracované Ing. Michaelou Šteigerovou, IČ
40849261, V Boroví 1505, Černošice, v březnu 2019,
3.
s dopravním napojením pozemku parc.č. 2880/1 na komunikaci ve Školní ulici

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 21.06.2019

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.12 Odpuštění části stočného
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Předkládáme žádosti o odpuštění části stočného, které město obdrželo
za poslední měsíc. OISM si k nim vyžádal stanovisko společnosti Aquaconsult – v příloze.
1/ p. D,, V Dubině xxx – zjištěn vysoký odběr vody a následně uvolněný kohout na
nepoužívané části potrubí na zahradě, z něj unikala voda do země – doporučujeme vyhovět
žádosti v souladu s doporučením společnosti Aquaconsult a odpustit částku za stočné nad
obvykle fakturované množství - navrhujeme tedy prominout částku 20.771,- Kč
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2/ p. P,, Vrážská xxx – zjištěn vysoký odběr vody a následně podezření na závadu zahradní
závlahy – doporučujeme vyhovět žádosti v souladu se stanoviskem společnosti Aquaconsult
a odpustit částku za stočné nad obvykle fakturované množství - navrhujeme tedy prominout
částku 26.896,- Kč
3/ p. N., P. xxx – zjištěno prorezlé vodovodní potrubí, z nějž unikala voda do země doporučujeme vyhovět žádosti v souladu se stanoviskem společnosti Aquaconsult a odpustit
částku za stočné nad obvykle fakturované množství - navrhujeme tedy prominout částku
23.367,- Kč
4/ p. O., Jedlová xxxx – zjištěn únik vody z vodovodní šachy do okolního terénu doporučujeme vyhovět žádosti v souladu se stanoviskem společnosti Aquaconsult a
prominout částku 21.406,- Kč
Usnesení č. R/19/13/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
žádosti paní D., paní P., pana N. a pana O. o odpuštění části stočného

II.

navrhuje
1.
souhlasit s prominutím části stočného ve výši 20.771,- Kč vč. DPH z důvodu úniku
vody z uvolněného kohoutu na vodovodním rozvodu v zahradě (voda neodtékala do
kanalizace) u domu č.p. xxx v ulici V Dubině pod podmínkou, že vodné bude uhrazeno
v plné výši
2.
souhlasit s prominutím části stočného ve výši 26.896,- Kč vč. DPH z důvodu úniku
vody ze závlahy na zahradě domu č.p. xxx ve Vrážské ulici (voda neodtekla do
kanalizace) pod podmínkou, že vodné bude uhrazeno v plné výši
3.
souhlasit s prominutím části stočného ve výši 23.367,- Kč vč. DPH z důvodu poruchy
vodovodní přípojky k domu č.p. xxx v Peroutkově ulici, kdy voda neodtekla do
kanalizace, pod podmínkou, že vodné bude uhrazeno v plné výši
4.
souhlasit s prominutím části stočného ve výši 21.406,- Kč vč. DPH z důvodu poruchy
vodovodní přípojky k domu č.p. xxx v Jedlové ulici, kdy voda neodtekla do kanalizace,
pod podmínkou, že vodné bude uhrazeno v plné výši

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí
Termín: 11.07.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.13 Žádost o udělení souhlasu s umístěním světelného panelu Galerie 90°, Mokropeská ulice
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Dne 4.6.2019 byla na město doručena žádost společnosti IBS-Rokal,
s.r.o. o souhlas s umístění světelného reklamního panelu s logem Galerie 90°. Galerie 90° je
nový výstavní a prodejní prostor otevřený na konci loňského roku v Centru Vráž. Vzhledem
k tomu, že vchod galerie je špatně viditelný, požádala společnost o možnost umístit světelný
panel upozorňující návštěvníky na vchod do galerie. Panel o rozměrech 100x24 cm bude
umístěn na stávajícím sloupu veřejného osvětlení v Mokropeské ulici.

Usnesení č. R/19/14/2019
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Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
doručenou žádost společnosti IBS-Rokal, s.r.o. o souhlas s umístěním světelného panelu

II.

souhlasí
s umístěním světelného panelu Galerie 90° o rozměru 80 x 20 cm na stávající sloup VO v
Mokropeské ulici dle přílohy tohoto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 20.6.2019
přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1(PW), mimo místnost: 0
2.14 Žádost o vyjádření města k vybudování nové plynové přípojky k pozemku parc.č. 1682/94
v Měsíční ulici podle upravené dokumentace (žadatelé V. P., M.N.)
Předkladatel: 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.
Podle upravené projektové dokumentace bude v pozemku města (v ulici) dlouhá 2 m a bude
situována vedle přípojek K+V tak, jak město požadovalo.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=476
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s novým návrhem přípojky.
Usnesení č. R/19/15/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
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 dubnu 2019 pod podmínkou, že po realizaci přípojek bude nový asfaltový povrch
položen vcelku nad všemi přípojkami a v celé šíři komunikace

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 21.06.2019

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.15 Záměr koupě nebytového prostoru č. 2027/4b, Mokropeská ul.
ODLOŽEN
2.16 Žádost o vyjádření města k odstranění domu č.e.xxx v Polní ulici (žadatel pan N.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Nový majitel budovy o půdorysné ploše cca 100 m², která byla postavena
jako rodinný domek, ale dnes má číslo evidenční, ji hodná odstranit. Objekt byl dlouhodobě
neobývaný a je ve špatném stavebně - technickém stavu.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=521
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Vyjádření komise: Stavební komise nemá námitky k odstranění rodinného domu.
Usnesení č. R/19/16/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s odstraněním domu č. e. 1xxx v Polní ulici

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 21.6.2019

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.17 T-Mobile Olympijský běh - 19.6.2019
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Dne 27.5.2019 přišla na město žádost o souhlas vlastníka pozemku
s pořádáním běžeckého závodu T-Mobil Olympijský běh. Myšlenkou T- Mobile Olympijského
běhu je oslava Olympijského dne a současně podpora nadace, kdy z každého startovného
jde část na podporu sportování dětí, kterým v tom brání nedostatek finančních prostředků.
Závod mezi Radotínem a Černošicemi je jedním z několika desítek běhů, který se ve stejný
den běží po celé republice.
Start a cíl závodu je v Radotíně u Biotopu. Pořadatel závodu požádal město o možnost
zřízení občerstvovací stanice ve Sportparku Berounka, kde bude i otočka závodu a poběží se
zpět. Součástí závodu je značení trasy a následný úklid všech věcí, které budou v rámci běhu
použity pro značení tratě (zejména mouka, fáborky, papírové šipky). Závod je pořádán tak,
aby nebylo dotčeno přírodní prostředí, úklid bude samozřejmě zajištěn i v okolí občerstvovací
stanice. Závod probíhá za plného provozu cyklostezky A1.
Více info zde: https://www.olympijskybeh.cz/olympijsky-den/
Usnesení č. R/19/17/2019
Rada města Černošice
I.

bere se souhlasem na vědomí
informaci o konání T-Mobile Olympijského běhu, dne 19.6.2019, který z části povede přes
cyklostezku v k.ú. Černošice

II.

souhlasí
s bezúplatným záborem pozemku pro zřízení občerstvovací stanice v rámci T-Mobil
Olympijského běhu ve Sportparku Berounka dle přílohy tohoto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 12.6.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.18 Smlouva č. 326/2019 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti IZ-12-6001305/VB/02, ul. Radotínská
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Společnost Elektromontáže, s.r.o., IČO: 25741101, sídlem: Lety u Dobřichovic, Polní 450,
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PSČ 252 29 požádala o uzavření Smlouvy vedené jako č. 326/2019 budoucí o zřízení
věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-6001305 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO
24729035 (budoucí oprávněný) a městem Černošice (budoucí povinný). Přeložka kabelového
vedení kNN zasahuje do pozemku parc. č. 4271/25 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice v Radotínské ulici. Finanční náhrada bude stanovena dohodou smluvních
stran vlastní smlouvy. Za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene 26
m v nezpevněném povrchu bude finanční náhrada činit 2.600,-Kč bez DPH.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=520
Usnesení č. R/19/18/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
smlouvu č.326/2019 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.
IZ-12-6001305 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO:24729035 se sídlem Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 pro přeložku kabelového vedení kNN na pozemku
parc. č. 4271/25 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v Radotínské ulici. Za
předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene 26 m v nezpevněném
povrchu bude finanční náhrada činit 2.600,- Kč bez DPH dle přílohy tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 21.6.2019

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.

Z odborů - odbor vedení města

3.1

Žádost o dopravní opatření v Majakovského ul.
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
Důvodová zpráva: Obyvatelka ulice Majakovského žádá o úpravu dopravní situace, která by
vedla ke zlepšení životních podmínek obyvatel ul. Majakovského.
Žádost je přílohou DZ.

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

bere na vědomí
žádost paní J.M

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. připravit odpověď na dopis paní J.M

Termín: 17.6.2019
2. připravit podklady k projednání dopravního opatření, umístění dopravního značení
Průjezd zakázán, pro Silniční správní úřad
Termín: 20.6.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu
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4.1

Návrh Černošické Společnosti Letopisecké na umělecké zpracování připomínky
Františky Plamínkové na budově nové knihovny
Předkladatel: Odbor vedení města
Důvodová zpráva: RMČ svým usnesením ze dne 21. 1. 2019 vzala na vědomí návrh
Černošické Společnosti Letopisecké na realizaci a umístění plastiky Františka Plamínkové,
dle podrobností v návrhu Ivana Látala (přílohou této DZ), vypracovaného v lednu 2019, a
pověřila A. Červenkovou svoláním schůzky týkající se produkčního zajištění tohoto návrhu.
Schůzky se kromě A. Červenkové a I. Látala zúčastnili další členové ČeSpoLetu – S. K.
Śnajperková, R. Horešovská, (P. Kubín), dále A. Lacová a výtvarnice J. Němcová. Na
schůzce byly zodpovězeny základní otázky jako např. možnosti umístění pamětní desky na
fasádě (materiál, barva, upevnění ad.), možnosti umístění informačního koutku v interiéru
knihovny, finanční nároky, personální zajištění ad., následně vyplynuly i odpovědi na další
otázky, které vycházely z původně vytvořeného návrhu zpracování:
- logo knihovny - chceme ho? Budeme ho používat? Kde? Kdo zpracuje podklady? Kolik by to
stálo? - logo je zpracované, rada ho buď vezme nebo nevezme
- umístění bronzové plakety u vchodu do knihovny - lze tam upevnit? Je možné ho tam
upevnit ad.? - ano, potvrzeno p. Hrdouškem, jakmile bude schválené výtvarné zpracování, je
potřeba domluvit se stavbou způsob/systém uchycení (již předjednáno)
- nápis Knihovna Františky Plamínkové - chceme ho? Kdo ho zpracuje? Kolik to bude stát?
Umístění? - řešení v kompetenci města
- bude pojmenování knihovny formální? Pokud ano, co bude obnášet tato změna (byrokracie
ad.)? - dotaz na radu
- "Koutek" Fr. Plamínkové - chceme ho? Kdo by shromáždil podklady? Umístění? Propojit info
o Fr. Plamínkové se současnými majiteli "její" vily - stojíme o to? Kdo to zajistí? - po
konzultaci s A. Lacovou bylo v knihovně určeno místo, kde by mohly být umístěny informace
o F. Plamínkové vč. pár fotografií; zpracuje ČeSpoLet ve spolupráci s p. Šilhánkovou ad.
- interiér knihovny - ČeSpoLet se přimlouvá za zmapování dosud nezmapovaného - znamená
to, že chtějí, abychom to zajistili my, nebo nabízejí, že to sami udělají - zdarma, za peníze,...?
Chceme to? - ČeSpoLet si to bere za své - když na to budou mít čas, pokusí se to zpracovat.
Když ne, nebude to.
- potenciální vznik knihy, kapitoly knihy a Černošice movie - opět tedy otázky: Chceme to?
Kdo to zajistí? Kolik to bude stát? - to padá
Černošická Společnost Letopisecká ve spolupráci s akademickou sochařkou Jaromírou
Němcovou vypracovali návrhy na výtvarné pojení pamětní desky F. Plamínkové a logo
budoucí knihovny, které jsou rovněž přílohou této DZ.
Předkládané výtvarné pojetí pamětní desky uvádí "jen" citát, celé jméno a životní data
(narození, úmrtí). Další informace jsou plánovány uvnitř knihovny, a také se do budoucna
počítá se zapojením do projektu černošických zastavení.
Pakliže rada odsouhlasí tyto návrhy (nebo alespoň jeden z nich), doporučuje se v rámci
usnesení uložit úkoly na zajištění finančních prostředků, vytvoření smlouvy/objednávky a
pověření ke spolupráci s ČeSpoLetem.
Předpokládané finanční nároky: cena bez loga by byla 20 (autorský honorář) a cca 19
(materiál + výroba) tisíc Kč.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

cca 50.000 Kč
ne
???

Usnesení č. R/19/20/2019
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Rada města Černošice
I.

souhlasí
s realizací výtvarného pojetí pamětní desky Františky Plamínkové na fasádě budoucí
knihovny, navržené Černošickou Společností Letopiseckou dle popisu a zpracování akad.
sochařky Jaromíry Němcové v důvodové zprávě tohoto usnesení

ukládá
1. Odbor vedení města
1. zajistit finanční prostředky a vytvořit smlouvu/objednávku na realizaci pamětní desky
Termín: 28.6.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

4.2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 61/2016
Předkladatel: Odbor vedení města, úsek kultury
Důvodová zpráva: V minulosti byl schválen dodatek ke smlouvě o úklidu bývalé hasičské
zbrojnice, bez toho aniž byla reflektována skutečnost, že se pan Dvořák stal plátcem DPH.
Nyní je radě předkládán ke schválení opravený dodatek.

Usnesení č. R/19/21/2019
Rada města Černošice
I.

revokuje
bod č. II. pod bod 2. usnesení Rady města Černošice ze dne 21. 01. 2019 č. R/07/28/2019,
kterým byl schválen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 61/2016.

II.

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 61/2016 mezi městem Černošice a panem Davidem
Dvořákem, IČO: 86571192, sídlem: Štichova 654/54, 149 00 Praha 4, dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení

III. ukládá
1. Mgr. Pavlu Blaženínovi, vedoucímu odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. zajistit podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 61/2016 dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 5.7.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.

Z odborů - finanční odbor

5.1

Pravidla pro schvalování rozpočtových opatření - pověření vedoucí FO částí kompetence
rady města
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva: Pravidla pro schvalování rozpočtových opatření schválená
zastupitelstvem města dne 19. 4. 2017 (Z/21/8/2017) umožňují podle pravidla B1. radě města
schvalovat změny mezi položkami téže rozpočtové kapitoly (ODPA). Z důvodu operativních
reakcí na požadavky jednotlivých správců rozpočtu byla vedoucí finančního odboru pověřena
panem starostou dne 1. 10. 2012 (usnesení R/50/4/2012 a Z/17/4/2012) schvalováním a
podepisováním změn do částky 20.000,- Kč (včetně), a to přesuny mezi položkami v rámci
jednoho ODPA (závazné ukazatele rozpočtu).
Z dosavadní praxe provádění přesunů v rámci rozpočtu dle provozních potřeb a požadavků
jednotlivých správců rozpočtu a následné finanční kontroly vyplývá potřeba změny ve výši
částky, kterou může vedoucí finančního odboru přesunout v rámci jednoho ODPA. Navrhuji
zvýšení na částku 25.000,- Kč (včetně, absolutní částka včetně DPH). Důvodem je
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odpovědnost svěřená vedoucím odborů schvalovat v rámci směrnice o nakupování /
zadávání veřejných zakázek nákupy až do výše 20.000,- Kč bez DPH. Samotná částka DPH
pak převyšuje možnosti vedoucí FO operativně schválit a provést přesun mezi položkami
rozpočtu a je nutné takový přesun předložit radě města ke schválení.
Navýšením částky nebudou dotčeny závazné ukazatele rozpočtu, jejichž změny jsou
vyhrazeny zastupitelstvu města a ani změny větší než 25.000,- Kč, jejichž schvalování bude
nadále podléhat radě města. V případě pochybnosti předloží finanční odbor návrh
rozpočtového opatření radě města k rozhodnutí. O provedených změnách bude finanční
odbor radu města informovat čtvrtletně, stejně jako dosud u změn do 20 tisíc.
Pověřením vedoucí odboru částí kompetence rady města pro schvalování změn rozpisu
rozpočtu nedojde ke změně pravidel schválených zastupitelstvem města.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

0.000.000,- Kč bez DPH, 0.000.000,- s DPH
nemá vliv na rozpočet
§ 0000, pol. 0000, případně ORG

Usnesení č. R/19/22/2019
Rada města Černošice
I.

pověřuje
vedoucí finančního odboru schvalováním změn rozpisu rozpočtu v kompetenci rady města do
částky 25.000,- Kč včetně (přesun mezi položkami v rámci jednoho ODPA - závazného
ukazatele rozpočtu)

II.

ukládá
1. Mgr. Filipu Kořínkovi, starostovi
1. podepsat písemné pověření dle bodu I

Termín: 30.6.2019
2. Ing. Janě Ullrichové, vedoucí finančního odboru
1. čtvrtletně informovat radu města o schválených změnách rozpisu rozpočtu
Termín: 31.12.2022
Kontrolní termín: 31.12.2019
Kontrolní termín: 31.12.2020
Kontrolní termín: 31.12.2021
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.2

Smlouva o přijímání platebních karet - platební terminál pro pokladnu v technických
službách a změna výše provize
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva: Na poslední poradě vedoucích odborů požádala kolegyně Petelíková,
zda by mohl být na pokladnu v technických službách napojen platební terminál pro přijímání
bankovních karet. Důvodem je snížení obsluhy hotovosti a zejména rostoucí požadavek
klientů na možnost bezhotovostní úhrady kartou (nikoli přes účet). Město má uzavřenu
smlouvu (a 3 dodatky) s Českou spořitelnou, a.s. na přijímání platebních karet, od r. 2017 tuto
službu pro ČS provozuje společnost Globalpayments s.r.o. Dosud máme 3 platební terminály
u pokladen (2 v Praze a 1 v Černošicích), 1 v poplatkomatu v Praze a 2 mobilní terminály pro
MP. Terminál bude zapůjčen bezplatně, město platí pouze „odloženou provizi“ v dohodnuté
výši. Ta je v současné době 1%, a po dohodě s dodavatelem se nově nastavuje ve výši 0,89
% z transakce.
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Dodavatel IS Ginis byl osloven, zda je potřeba pořizovat další licence k ekonomickému SW či
nikoli, Smlouva CES 304/2014 – nový poskytovatel přidělení terminálu ani změnu provize
neřeší dodatkem ke smlouvě, ale změnovými listy.
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/19/23/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se žádostí o nový terminál pro potřeby pokladny v technických službách

bere se souhlasem na vědomí
žádost o změnu výše placené provize za uskutečněné transakce
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

5.3

Rozpočtové opatření č. 44
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva: Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č. 44 obsahující
následující změny:
Změna č. 79 – OSVZ – zapojení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z kapitoly 313 MPSV na výkon sociální práce na rok 2019 ve výši 921.303,- Kč dle rozhodnutí MPSV,
přesun ušetřených prostředků města do všeobecné rezervy – 2019/40185-224/1.
Změna č. 80 – hasiči – úhrada pojišťoven za zásahy při dopravních nehodách – zapojení do
rozpočtu na výdaje na výstroj (prádlo, oděv, obuv) - 11.200,- Kč
Změna č. 81 – OŽP – krytí smlouvy o dílo na vypracování LHO s p. Zimmermannem, čerpání
rezervy tajemníka – 177.081,- Kč – předfinancování do doby obdržení dotace (dle smlouvy)
Změna č. 82 – OŽP – úhrada péče o zvířata v obci Číčovice, čerpání ekologické rezervy –
100.000,- Kč
Změna č. 83 – OSVZ/OSPOD – pěstounská péče – zvýšení neinvestiční dotace na výkon PP
podle rozhodnutí č.j. 98155/19/PB – viz příloha č. 2 důvodové zprávy ve výši 32.000,- na rok
2019
Výše uvedené změny zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 964.503,- Kč, saldo rozpočtu se
nemění.

Usnesení č. R/19/24/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
rozpočtové opatření č. 44 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. realizovat rozpočtové opatření č. 44
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Termín: 21.6.2019
2. zveřejnit RO č. 44 v souladu se zákonem
Termín: 8.7.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
6.

Z odborů - odbor technických služeb

6.1

Smlouva o odstranění odpadu č. CES 323/2019
Předkladatel: Odbor technických služeb
Důvodová zpráva: OTS předkládá návrh nové Smlouvy o odstranění odpadu č. CES
323/2019 s firmou Rumpold – P s.r.o., Úslavská 27, 326 00 Plzeň, IČ 61778516.
Předchozí smlouva byla uzavřena na dobu určitou pouze do 30.6.2019.
Jedná se o odstranění velkoobjemového odpadu (nábytek, koberce, matrace apod.), který je
odkládán ve sběrném místě v areálu technických služeb občany města, dále o směsný
komunální odpad (tj. odpad z odpadkových košů rozmístěných ve městě) a uliční smetky,
které vznikají při čištění komunikací.
Odvoz velkoobjemového a směsného komunálního odpadu je zajišťován vozy technických
služeb na překládací stanici v Mníšku pod Brdy.
Odvoz uličních smetků je zajišťován vozy technických služeb na skládku v Chrástu u
Březnice.
Převzetí odpadu v Mníšku pod Brdy i Chrástu u Březnice je uskutečněno firmou Rumpold –P
s.r.o., která následně zajistí jeho likvidaci v souladu s platnou legislativou.
Nová smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2019. Cena za jednotlivé komodity
zůstává stejná jako v I.pololetí 2019– tj. 1.440,-Kč/t bez DPH. Sazba DPH je 15%.
Ceny jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

150.000,- s DPH
ano
§ 3722, pol. 5169

Usnesení č. R/19/25/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uzavřením Smlouvy o odstranění odpadu č. CES 323/2019 s firmou Rumpold - P s.r.o.,
Úslavská 27, 301 44 Plzeň, IČ 61778516 na převzetí odpadu v překládací stanici v Mníšku
pod Brdy za stejných senových podmínek platných pro předchozí období

ukládá
1. Odboru technických služeb
1. zajistit podpis Smlouvy o odstranění odpadu č. CES 323/2019 dle bodu I.tohoto
usnesení
Termín: 17.6.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

7.

Komise sociální a pro péči o seniory

7.1

Zápis z 4. zasedání komise sociální dne 3.6.2019
Předkladatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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Zápis sociální komise ze dne 03.06.2019
Projednané podněty:
Přihláška do řízení o poskytnutí příspěvku na kompenzaci navýšení daně z nemovitosti.
Dne 9.5.2019 podala paní Z. M.přihlášku na kompenzaci navýšení daně z nemovitosti.
Žádost se projednává v sociální komisi z důvodu věku žadatelky, který neodpovídá kritérium uvedeným
v programu pro poskytnutí dotace. Paní zatím není v důchodovém věku.
Žádost se projednává každý rok a stejně tak i tento rok komise souhlasí s kompenzací.
Návrh usnesení:
Rada bere na vědomí zápis sociální komise.
Termín příštího zasedání sociální komise je plánován na 17. 6. 2019 od 17:30h.
Zapsala: Monika Lípová, tajemník sociální komise

Usnesení č. R/19/26/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
Zápis ze 4. zasedání sociální komise, konaného dne 3. 6. 2019

II.

souhlasí
s kompenzací navýšení daně z nemovitosti pro paní Z. M., dle návrhu sociální komise

III. ukládá
1. Monika Lípová, zástupci vedoucího odboru
1. informovat žadatelku o kompenzaci navýšení daně z nemovitosti o přijatém usnesení
Termín: 17.6.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.

Z odborů - odbor dům s pečovatelskou službou

8.1

Vyhodnocení - VZMR - Pořízení 2 automobilů pro zajištění pečovatelské služby DPS
Černošice
Předkladatel: Odbor Dům s pečovatelskou službou
Důvodová zpráva:
V souvislosti s vyhlášením této veřejné zakázky malého rozsahu bylo osloveno 18 dodavatelů
e-mailem a informace vyvěšena na webu města a na profilu zadavatele. V požadovaném
termínu byly do podatelny doručeny 3 nabídky. V souladu s ustanovením § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), 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 hodnotící komise rozhodla doporučit
zadavateli uzavřít kupní smlouvu s dodavatelem RENAULT RETAIL GROUP CZ, s.r.o., se
sídlem Praha 5 - Zličín, Helsinská 166/2, 155 00, IČO 27182975, za celkovou nabídkovou
cenu 544.466,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla 553.719,- Kč
bez DPH.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
544.466,- Kč bez DPH, 658.804,- Kč s DPH
Kryto rozpočtem
Ano, částečně hrazeno z dotace
Rozpočtová skladba
§ 4351, pol. 6123

Usnesení č. R/19/27/2019
Rada města Černošice
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I.

bere na vědomí
protokoly a doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu "Pořízení 2
automobilů pro zajištění pečovatelské služby DPS Černošice"

II.

rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele RENAULT RETAIL GROUP CZ, s.r.o., se sídlem
Praha 5 - Zličín, Helsinská 166/2, 155 00, IČO 27182975, za celkovou nabídkovou cenu
544.466 Kč bez DPH (658.804,- Kč s DPH)

III. schvaluje
1.
uzavření smlouvy (CES č. 327/2019) na pořízení 2 automobilů pro zajištění
pečovatelské služby DPS Černošice, mezi městem Černošice a společností RENAULT
RETAIL GROUP CZ, s.r.o., se sídlem Praha 5 - Zličín, Helsinská 166/2, 155 00, IČO
27182975 dle přílohy č. 3 a 4 k tomuto usnesení
2.
rozpočtové opatření č. 45
IV. ukládá
1. Odboru Domu s pečovatelskou službou
1. zajistit uzavření smlouvy č. CES 327/2019 dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 21.7.2019
2. Právnímu odboru
1. informovat uchazeče o výsledku veřejné zakázky
Termín: 14.6.2019
3. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 45 dle přílohy č. 5 do rozpočtu
Termín: 30.6.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.2

Připojení nouzového tlačítka paní L. O. na Městskou policii a uzavření Dohody o předání
klíčů od nemovitosti
Předkladatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Důvodová zpráva: Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství předkládá do Rady Města
Černošice žádost o schválení připojení nouzového tlačítka paní O. L. na Městskou policii a
uzavření Dohody o předání klíčů od nemovitosti.
Paní L. O., bytem xxxxxxxxxxxxx dlouhodobě spolupracuje s OSVZŠ, vzhledem k jejímu
zdravotnímu stavu, kdy se paní O. pohybuje o holích či chodítku, dochází k občasným pádům
v domácím prostředí. Paní O. si zajistila nouzové tlačítko, kterým lze přivolat pomoc, když
není schopna se zvednout po pádu vlastními silami. V blízkém okolí nežije nikdo z rodiny, na
koho by se dalo tlačítko propojit, aby jí přišel pomoci. Sociální komisí byla projednána její
situace a komise souhlasí s napojením paní O. na MP a uzavřením Dohody mezi MP a paní
O. L. o předání klíčů od nemovitosti. OSVZŠ také napojení na MP a uzavření Dohody
doporučuje.
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/19/28/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
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připojení nouzového tlačítka paní L. O. na Městskou policii a uzavření dohody o předání klíčů
od nemovitosti
II.

ukládá
1. úseku sociální pomoci
1. informovat paní L.O. a Městskou policii o přijetí usnesení
Termín: 30.6.2019

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

Z odborů - úsek projektového řízení a komunikace

9.1

Vyhodnocení - VZMR - Rekultivace bývalé skládky "U Dubu", Černošice - technický dozor
stavebníka
Předkladatel: Úsek projektového řízení a komunikace
Důvodová zpráva:
V souvislosti s vyhlášením této veřejné zakázky malého rozsahu bylo externím
administrátorem veřejné zakázky osloveno pět dodavatelů v rámci uzavřené výzvy.
V požadovaném termínu byly doručeny čtyři nabídky. V souladu s ustanovením § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), 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 hodnotící komise rozhodla doporučit
zadavateli uzavřít smlouvu s dodavatelem Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., se sídlem
Píšťovy 820, 537 01, IČO 15053695, za celkovou nabídkovou cenu 669.200,- Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla 700.000,- Kč bez DPH.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
669.200,- Kč bez DPH, 809.732,- Kč s DPH
Kryto rozpočtem
Ano - ne
Rozpočtová skladba
§ 3729, pol. 6121, případně ORG 12008

Usnesení č. R/19/29/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
protokoly a doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekultivace
bývalé skládky "U Dubu", Černošice - technický dozor stavebníka"

II.

rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., se sídlem
Píšťovy 820, 537 01, IČO 15053695, za celkovou nabídkovou cenu 669.200,- Kč bez DPH
(809.732,- Kč s DPH)

III. schvaluje
uzavření smlouvy (CES č. 152/2019) na zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci
díla s názvem "Rekultivace bývalé skládky "U Dubu", Černošice", mezi městem Černošice a
společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., se sídlem Píšťovy 820, 537 01, IČO
15053695 dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Právnímu odboru
1. informovat externího administrátora veřejné zakázky (Advokátní kancelář JUDr.
Vladimír Tögel) o rozhodnutí rady města
Termín: 14.6.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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10.

Z odborů - odbor informatiky

10.1 Nákup originálních tonerů pro tiskárny Kyocera
Předkladatel: Odbor informatiky
Důvodová zpráva: Pro tiskárny Kyocera, které jsou převážně v záruce, je nutno pořídit
originální tonery. Vzhledem k vyšší ceně originálních tonerů bylo vypsáno výběrové řízení na
celé potřebné množství na 1 rok, aby byla uplatněna množstevní sleva. Výběrové řízení bylo
vypsáno na elektronickém tržišti TENDERMARKET pod ID T004/19V/00001724.
Město obdrželo celkem 8 nabídek (viz příloha důvodové zprávy), vítězná nabídka společnosti
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc je o 33 371,80 Kč s DPH nižší ve srovnání s
předpokládanou hodnotou veřejné zakázky dle výzvy.
Jedná se o vyhrazenou zakázku pro dodavatele zaměstnávající na chráněných pracovních
místech podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, alespoň 50 % osob se zdravotním
postižením.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

309 520,00 Kč bez DPH, 374 519,20 Kč s DPH
ano
§ 6171, pol. 5139

Usnesení č. R/19/30/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
Protokoly a oznámení dle přílohy důvodové zprávy č. 1 a 2 tohoto usnesení

II.

rozhoduje
o výběru nejvýhodnější nabídky dodavatele Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, se sídlem
Olomouc, Lužická 101/7, IČ 61984680, za celkovou nabídkovou cenu 309 520,00 Kč bez
DPH (374 519,20 s DPH)

III. ukládá
1. Odboru informatiky
1. zajistit podpis kupní smlouvy č. CES 342/2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, s
předmětem veřejné zakázky "Nákup originálních tonerů pro tiskárny Kyocera"”, mezi
městem Černošice a Spolkem Trend vozíčkářů Olomouc se sídlem Olomouc, Lužická
101/7, IČ 61984680, dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 17.6.2019
2. Mgr. Magdaleně Košťákové, Právní odbor
1. odeslat oznámení o výběru dodavatele
Termín: 13.6.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
11.

Dodatečně zařazené body programu

11.1 Žádost o schválení kurzu zdravotnické pomoci pro JSDH
Předkladatel: Odbor vedení města,sek krizového řízení a kontroly
Důvodová zpráva: SDH města Černošice žádá radu města Černošice o dodatečné
schválení výběru organizace na kurz zdravotnické pomoci pro jednotku SDH. Při výběru
firmy, která školení provede jsme vycházeli z nižšího počtu přihlášených hasičů a tím by cena
školení nepřesáhla limit pro výběr dodavatele. Komplikovaných zásahů se zdravotnickou
problematikou přibývá, takže se před začátkem kurzu přihlásilo více uchazečů. Z tohoto
důvodu se cena kurzu zvýšila na 30 400,- Kč včetně DPH.

Strana 25/28

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

30.400,- Kč s DPH
ano
§ 5512, pol. 5167

Usnesení č. R/19/31/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
kurz zdravotnické pomoci pro 19 členů JSDH od společnosti Helpík, z.s. Černošice za
celkovou cenu 30.400 Kč včetně DPH

II.

ukládá
1. Lence Jochové, DiS.
1. zajistit zaplacení faktury
Termín: 30. 6. 2019

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
11.2 Žádost o souhlas města s partnerstvím v projektu dětské skupiny
Předkladatel: Odbor vedení města
Důvodová zpráva: Na vedení města se obrátila žadatelka o dotaci ze sociálního fondu
Evropské unie pro nově vznikající projekt dětské skupiny Klubu Trala la z.s. Jednalo by se o
dětskou skupinu pro děti ve věku 2-3 roky, bez nároku na finanční příspěvek města.
Žádost o vyjádření souhlasu s partnerstvím města v tomto projektu a formulář „Prohlášení o
partnerství“ jsou přílohami k důvodové zprávě.
Usnesení č. R/19/32/2019
Rada města Černošice
I.

nesouhlasí
s partnerstvím pro dětskou skupinu Trala la z.s

II.

ukládá
1. Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 13.6.2019

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
11.3 Vybavení interiéru přístavby ZŠ Černošice - změna zadávací dokumentace
Předkladatel: Právní odbor
Důvodová zpráva: Dne 10. 6. 2019 bylo na MěÚ Černošice doručeno Stanovisko k
zakázce „Vybavení interiéru přístavby ZŠ Černošice“ Centra pro regionální rozvoje
ČR (dále „Stanovisko“, které je přílohou usnesení), realizované v rámci projektu
„Zvýšení kapacity ZŠ Černošice a zřízení dílen ve vazbě na klíčové kompetence v
technických a řemeslných oborech“ (reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010131).
Stanovisko bylo vypracováno na základě kontrolního vzorku veřejných zakázek v
rámci CRR. Stanovisko se týká probíhající nadlimitní veřejné zakázky, která byla
vyhlášena 27. 5. 2019 na základě Usnesení rady R/18/3/2019 s termínem ukončení
příjmu nabídek 28. 6. 2019. Vzhledem k tomu, že se veřejná zakázka týká prostorů
základní školy, je žádoucí co nejrychlejší řešení připomínek plynoucích ze
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Stanoviska, proto je Radě materiál předkládán jako dodatečný bod.

Na základě připomínek plynoucích ze Stanoviska byla upravena zadávací
dokumentace dle § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 (ZZVZ). Vzhledem k tomu, že
úpravou došlo k rozšíření potenciálního okruhu dodavatelů, je nutné prodloužit lhůtu
pro podávání nabídek o její celou délku. Proto se měnily též termíny uvedené v
návrhu smlouvy.
Vzhledem k požadavkům ve Stanovisku se objasňovaly, konkretizovaly a doplňovaly
některé body, především bylo nutné vypustit požadavek, aby dodavatelé prokázali
reference v oblasti staveb „občanské vybavenosti“, což bylo považováno za
potenciálně diskriminační.
Předmět veřejné zakázky, ani její předpokládaná hodnota, se tímto nemění.
Projektová dokumentace vč. příloh zůstává nezměněna, mimo doplnění textu
odkazujícího na skutečnost, že se jedná o referenční výrobky k jednotlivým položkám
(viz bod D. 1 Stanoviska). Předkládaný materiál nemá vliv na rozpočet města.
Usnesení č. R/19/33/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
stanovisko Centra pro regionální rozvoj České republiky po posouzení dokumentace
veřejné zakázky „0004 Vybavení interiéru přístavby ZŠ Černošice“, projektu č.
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010131, uvedené v příloze k usnesení č. 1

II.

souhlasí
s úpravou zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vybavení interiéru přístavby ZŠ
Černošice, vyhlášené dne 27. 05. 2019 (ev.č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2019017379), dle tohoto stanoviska

III. schvaluje
upravenou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Vybavení interiéru přístavby ZŠ
Černošice, včetně návrhu smlouvy (přílohy k usnesení č. 2, 3)
IV. ukládá
1. Právnímu odboru
1. realizovat usnesení pod bodem III
Termín: 31.7.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
12.

Různé 13.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek

Ing. Jan Fara, Ph.D.
radní
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