ZÁPIS
z 22. jednání Rady města Černošice ze dne 22. 7. 2019
Přítomni:

Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Ing. Jan Fara, Ph.D., PhDr. Lenka Kalousková,
PhD., Ing. Tomáš Kratochvíl, Ing. Milena Paříková
Hosté:
Omluveni:
Mgr. Šimon Hradilek,
Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Milena Paříková
Zapsal:
Marie Konrádová, asistentka tajemníka
Navržený program:
1.

Zahájení

1.1

Schválení programu 22. jednání rady města

2.

Z odborů - odbor dům s pečovatelskou službou

2.1

Dodatek ke smlouvě o spolupráci s Českou zemědělskou Univerzitou

2.2

Darovací smlouvy na aktivizační program a pohoštění pro seniory

3.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

3.1

Zrušení veřejné zakázky "Vybavení odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ Černošice
školními pomůckami" a zajištění přímého nákupu

3.2

Žádost o vyjádření města k vybudování nové vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 183
v ul. V Dubině (žadatel pan S.)

3.3

Vynětí části pozemku parc.č. 3827/18 v Akátové ulici z plnění funkce hospodářského lesa
s ponecháním lesního porostu v ploše PP (parkové plochy) dle územního plánu

3.4

Výměna mlatového povrchu za dlažbu v předprostoru Haly Věry Čáslavské

3.5

Pronájem bytu č. 2, Slunečná 627

3.6

Vyhodnocení veřejné zakázky - Vybavení interiéru přístavby ZŠ Černošice

3.7

Úprava oplocení hřiště pro nafukovací halu za školou - cenová nabídka

3.8

Žádost o vyjádření města k novým vodovodním a kanalizačním přípojkám k pozemkům
parc.č. 4502/3 v ul. Topolské a parc.č. 4502/1 v Růžové ul. (žadatelé manželé J.)

3.9

Žádost o vyjádření města k přeložce přípojky el. energie k pozemku parc.č. 250/1 v ul.
V Horce (žadatel ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o.)

3.10

Žádost o vyjádření města k novostavbě pro rodinnou rekreaci na pozemku parc.č. 3719 ve
Slunečné ulici (žadatel pan V.)

3.11

Dodávka skříněk pro audio sestavy do MŠ Husova

4.

Finanční odbor

4.1

Smlouva o přijímání platebních karet - Informace o navýšení limitu inkasa pro provizi

4.2

Informace o rozpočtových opatřeních a změnách rozpisu rozpočtu schválených vedoucí FO
- 2. čtvrtletí 2019

4.3

Rozpočtové opatření č. 54 a změna rozpisu rozpočtu č. 38
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5.

Z odborů - odbor vedení města

5.1

Smlouva o dílo - zhotovení pamětní desky Fr. Plamínkové vč. instalace na budovu nové
knihovny

5.2

Ocenění práce - stažen

5.3

MONOGRAFIE LETNÍ REZIDENCE PRAŽANŮ
ČERNOŠICE A VILOVÁ ARCHITEKTURA 19. A 20. STOLETÍ

5.4

Stanovení ceny kalendáře

6.

Z odborů - právní odbor

6.1

Darovací smlouva - OSH ČSM - Okresní sdružení hasičů Praha - západ

7.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

7.1

Zrušení veřejné zakázky "Mobilní klimatizace"

8.

Z odborů - úsek projektového řízení a komunikace

8.1

Veřejná zakázka malého rozsahu Procesní audit, optimalizace a implementace procesního
řízení MěÚ Černošice - vyhlášení

9.

Dodatečně zařazené body programu

9.1

Změna organizační struktury Městského úřadu Černošice k 1. 10. 2019

10.

Různé

11.

Závěr

Zahájení:
K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

1.1

Schválení programu 22. jednání rady města
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta

Usnesení č. R/22/1/2019
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
program svého 22. řádného jednání dne 22.7.2019 dle přílohy k tomuto usnesení
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.

Z odborů - odbor dům s pečovatelskou službou

2.1

Dodatek ke smlouvě o spolupráci s Českou zemědělskou Univerzitou
Předkladatel: Odbor Dům s pečovatelskou službou
Důvodová zpráva: Předkládáme radě města novou smlouvu o spolupráci s Českou
zemědělskou univerzitou v Praze, kde předmětem této smlouvy je spolupráce smluvních
stran při rozvoji vzdělávání seniorů v regionech, které bude zajištěno Virtuální Univerzitou
třetího věku- distanční formou seniorské výuky s využitím multimediálních kurzů. Univerzita
třetího věku je jedna z aktivit pro seniory, která je zajišťována odborem Dům s pečovatelskou
službou. V současné době má již univerzita 20 studentů. Nová smlouva obsahuje pouze
formální úpravy s ohledem na GDPR.
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Usnesení č. R/22/2/2019
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
dodatek č. 1 dle přílohy tohoto usnesení ke smlouvě o spolupráci mezi městem Černošice
a Českou zemědělskou univerzitou v Praze se sídlem: Kamýcká 129, 16500 Praha 6, IČO:
60460709 za účelem zajištění studijního programu pro seniory v Domě s pečovatelskou
službou

II.

ukládá
1. Odboru Domu s pečovatelskou službou
1. Ukládá zajistit podpis smlouvy ČZÚ
Termín: 30.9.2019

pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.2

Darovací smlouvy na aktivizační program a pohoštění pro seniory
Předkladatel: Odbor Dům s pečovatelskou službou
Důvodová zpráva: Předkládáme radě města darovací smlouvu klientky DPS, která darovala
částku 2000 Kč, po dohodě bude využita k zajištění pohoštění na aktivizačních akcích Domu
s pečovatelskou službou.
Dále předkládáme smlouvu o nadačním příspěvku mezi Nadací VIA (FOND Černošice)
v hodnotě 5 000,- Kč na Den seniorů, který bude pořádat Dům s pečovatelskou službou
1.10.2019

Usnesení č. R/22/3/2019
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
1.
Darovací smlouvu č. 417/2019 dle přílohy tohoto usnesení mezi městem Černošice a
paní V. T. xxxxxxxxxxx, o poskytnutí daru v částce 2 000 Kč na pohoštění při pořádání
aktivizačního programu pro seniory v Domě s pečovatelskou službou Černošice v roce
2019
2.
smlouvu o nadačním příspěvku číslo 420/2019 dle přílohy tohoto usnesení mezi
městem Černošice a Nadace VIA (Fond Černošice) Dělnická 1324/9, 170 00 Praha 7
IČ:67360114 zastoupeno: J. B. o poskytnutí daru ve výši 5 000,- Kč, z prostředků
Fondu Černošice, na zajištění společenské akce "Dne seniorů" v Domě
s pečovatelskou službou z prostředků Fondu Černošice

ukládá
1. Odboru Domu s pečovatelskou službou
1. zajistit podpis darovací smlouvy č. 417/2019 dle předmětu, dle bodu 1. tohoto usnesení
Termín: 31.8.2019
2. zajistit podpis smlouvy o nadačním příspěvku č. 420/2019 dle předmětu, dle bodu 1.
tohoto usnesení
Termín: 31.8.2019
2. Finančnímu odboru
1. realizovat RO č. 56 do rozpočtu 2019
Termín: 20.9.2019
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

3.

Z odborů - odbor investic a správy majetku
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3.1

Zrušení veřejné zakázky "Vybavení odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ Černošice
školními pomůckami" a zajištění přímého nákupu
Předkladatel: Šárka Šůrová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V souvislosti s připravovaným projektem „Zvýšení kapacity ZŠ Černošice a zřízení dílen ve vazbě
na klíčové kompetence v technických a řemeslných oborech“, který je spolufinancován ze zdrojů
EU, z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP), registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010131 byla zpracována zadávací
dokumentace pro veřejné zakázky související s tímto projektem.
V rámci zadávacího řízení k této veřejné zakázce s názvem ,,Vybavení odborné učebny dílen
v přístavbě ZŠ Černošice školními pomůckami “, IV výzva, nebyla v termínu podání nabídek (do
16.7. 2019 podaná žádná nabídka. Komise nepřistoupila k otevírání a hodnocení nabídek a
ukončila své jednání. Jednalo se již o čtvrtou výzvu v pořadí, kdy nebyla podána žádná nabídka.
Hodnotící komise proto doporučuje již po páté neopakovat veřejnou zakázku malého rozsahu, ale
pořídit předmět plnění přímým nákupem, což je vzhledem k předpokládané hodnotě z hlediska
dotačních pravidel možné.
Předpokládaná hodnota je 238.128,-Kč bez DPH.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):

Finanční nároky
Kryto rozpočtem

předpokládaná hodnota 238.128,- Kč bez DPH,
DPH
ano + bude hrazeno z dotace (ex-post)

Rozpočtová skladba

§ 3113 pol. 6121, ORG 1057

j. 288 134,8

Kč vč.

Usnesení č. R/22/4/2019
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
že ani ke IV. výzvě veřejné zakázky malého rozsahu na "Vybavení odborné učebny dílen v
přístavbě ZŠ Černošice školními pomůckami", nebyla podaná žádná nabídka

II.

souhlasí
se zrušením veřejné zakázky malého rozsahu "Vybavení odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ
Černošice školními pomůckami " a souhlasí se zajištěním přímého nákupu

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit přímou poptávku na zboží do odborné učebny dílen v přístavbě ZŠ Černošice
Termín: 16.8.2019
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.2

Žádost o vyjádření města k vybudování nové vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 183 v
ul. V Dubině (žadatel pan S.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V ul. V Dubině se plánuje výstavba nového rodinného domu, rada města
dne 24.6.2019 dala kladné vyjádření k nové PD kromě umístění vodoměrné šachty.
Vzhledem k tomu, že dům má těsně přiléhat k hranici pozemku u komunikace, navrhl
projektant původně umístit vodoměrnou šachtu do uličního prostoru. S tímto řešením město
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nesouhlasilo. Projektant tedy navrhuje zrušit stávající vodovodní přípojku a vybudovat novou
na vhodnějším místě.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=535
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s realizací nové vodovodní přípojky.
Usnesení č. R/22/5/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním nové vodovodní přípojky k pozemku parc.č. 183 v ul. V Dubině podle
předložené situace zpracované společností STAVAŘI, s.r.o., za předpokladu dodržení
podmínek pro užívání veřejného prostranství stanovených usnesením rady města č. 2.1.11 ze
74. schůze konané dne 9.11.2009 a doplněných usnesením č. R/68/29/2012 ze dne
26.11.2012

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 2.8.2019

pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.3

Vynětí části pozemku parc.č. 3827/18 v Akátové ulici z plnění funkce hospodářského lesa
(s ponecháním lesního porostu v PP dle platného územního plánu)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na základě domluvy s majitelem sousedního pozemku požádalo město o
vynětí oddělené části pozemku parc.č. 3827/18 v Akátové ulici z plnění funkce
hospodářského lesa. Ochrana lesního porostu bude zajištěna podmínkami funkčního využití
plochy PP (parkové plochy) dle platného ÚP (územního plánu). Za vynětí město podle
rozhodnutí OŽP uhradí poplatek 74.530,- Kč. Podle projednání radou města a usnesení
R/127/10/2018 z 9.7.2018 navrhujeme s majitelem sousedícího pozemku panem Kokešem
uzavřít dohodu o úhradě nákladů vynaložených městem na vynětí z LPF včetně částky za
vypracování geometrického plánu pro dělení a za znalecký posudek stanovující cenu.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

74.530,- Kč (poplatek)
ne, ZRR v příloze
§ 3636, pol. 5362

Usnesení č. R/22/6/2019
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
ZRR č. 41 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

II.

souhlasí
s uzavřením dohody CES 425/2019 o úhradě nákladů s panem Ing. J. K., xxxxxxxxxxx ve výši
84.510,- Kč spojených s vynětím části pozemku parc.č. 3827/18 v Akátové ulici z plnění
funkce hospodářského lesa v souladu se stanoviskem OŽP

III. ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat ZRR č. 41do rozpočtu města pro rok 2019
Termín: 2.8.2019
2. Odboru investic a správy majetku
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1. zajistit uzavření dohody CES 425/2019 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení
Termín: 16.8.2019
pro: 4, proti: 1, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
3.4

Výměna mlatového povrchu za dlažbu v předprostoru Haly Věry Čáslavské
Předkladatel: Renata Duchoslavová, Odbor investic a správy majetku, Ing. arch. Tomáš
Havránek, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva
Dle požadavku vedení města vypracovala společnost Grido (Ing. arch. Sticzay – původní
autor projektu sportovní haly) architektonický návrh na provedení nové dlažby místo
stávajícího mlatového povrchu před hlavním průčelím sportovní haly Věry Čáslavské.
Stávající mlatový povrch plně nevyhovuje požadavkům na toto významné a frekventované
prostranství. Při deštích dochází ke splavování vrchní vrstvy materiálu a k částečnému
zanášení nečistot do sportovní haly. Jeví se vhodné náhradu za jiný vhodný povrch řešit nyní,
když u školy skončila stavební činnost a probíhají i letní prázdniny.
Z těchto důvodů byl vypracován architektonický návrh, který vychází z akceptování polohy
stávajícího kruhového objezdu, od něhož se paprskovitě rozebíhají jednotlivé zpevněné
plochy, a to jako kombinace žulové dlažby ze štípaných kostek a dělících pásů z vybraného
druhu betonové dlažby.
Na základě tohoto schváleného řešení byla oslovena společnost Zimerstav, s. r. o. k podání
cenové nabídky. Tato společnost již dříve pro město Černošice realizovala úspěšně několik
menších stavebních akcí a je schopná z kapacitních důvodů zajistit realizaci dlažby dle
vypracovaného návrhu v požadovaném materiálovém složení a v termínu dle požadavků
města a vedení ZŠ.
Po vyzvání ze strany OISM předložila společnost Zimerstav,s.r.o. cenovou nabídku ve výši
1 052 161,- Kč bez DPH. Vzhledem k této výši cenové nabídky bylo za strany OISM vyvoláno
další jednání s cílem snížení nabídkové ceny a výsledkem tohoto jednání bylo podání snížené
cenové nabídky ve výši 848 961,05 Kč bez DPH.
Z výše uvedených důvodů navrhuje OISM uzavřít se společností Zimerstav,s.r.o. dle jejich
snížené nabídky uzavřít smlouvu o dílo.
Přílohy: - cenová nabídka společnosti Zimerstav,s.r.o. ve výši 848 961,05 Kč bez DPH
- architektonický návrh na provedení dlažby
- návrh smlouvy o dílo
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

848.961,05 Kč bez DPH, 1.027.242,87 Kč s DPH
ne, součástí je rozpočtové opatření
§ 3113 pol. 6121, ORG 1081

Usnesení č. R/22/7/2019
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
nutnost výměny mlatového povrchu v prostoru před hlavním průčelím Haly Věry Čáslavské za
dlažbu dle architektonického návrhu společnosti GRIDO architektura design, s.r.o

II.

souhlasí
1.
s cenovou nabídkou společnosti Zimerstav, s.r.o., IČ 01578481, se sídlem Krásný Dvůr
č.p. 10, PSČ 439 72 na realizaci výměny mlatového povrchu před Halou Věry
Čáslavské za celkovou cenu 848.961,05 Kč bez DPH
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2.

s rozpočtovým opatřením č. 55 dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení a doporučuje ZM ke
schválení

I I I . s c h va l u j e
1.
výjimku z vnitřního předpisu č.5, zadávání veřejných zakázek, bod 2.3.8.c) - předložení
pouze jedné cenové nabídky
2.
uzavření smlouvy o dílo CES č. 424/2019 se společností Zimerstav, s.r.o., IČ
01578481, se sídlem Krásný Dvůr č.p. 10, PSČ 439 72 dle přílohy č. 1 k tomuto
usnesení
3.
rozpočtové opatření č. 55 dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu III.2
Termín: 16.9.2019
2. Finančnímu odboru
1. předložit RO č. 55 Zastupitelstvu města k projednání
Termín: 11.9.2019
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
3.5

Pronájem bytu č. 2, Slunečná 627
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Vzhledem k blížícímu se konci pronájmu bytu č. 2 ve Slunečné 627, který
na základě nájemní smlouvy užívá od r. 2015 paní N., zveřejnilo 27.6.2019 město záměr jeho
dalšího pronájmu za stejných podmínek. Městu byla do stanoveného termínu doručena pouze
jedna nabídka, a to od současné nájemnice. Navrhujeme uzavřít s ní novou nájemní smlouvu
na jeden rok za stejných podmínek s ustanovením o automatickém prodloužení nájmu o další
rok, pokud smluvní strany měsíc před termínem nesdělí svůj požadavek na ukončení nájmu.

Usnesení č. R/22/8/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uzavřením smlouvy CES 423/2019 o nájmu bytu č. 2 v domě č.p. 627 ve Slunečné ulici v
Černošicích s paní M. N., nar. xxxxxxxxxxx, za nájemné 57.132,- Kč/rok

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření nájemní smlouvy CES 423/2019 dle přílohy k tomuto usnesení
Termín: 31.7.2019
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

3.6

Vyhodnocení veřejné zakázky - Vybavení interiéru přístavby ZŠ Černošice
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Usnesením Rady města Černošice č. R/18/3/2019 ze dne 23.5.2019 bylo schváleno
vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném zadávacím řízení vedené pod názvem
„Vybavení interiéru přístavby ZŠ Černošice“ (dále jen zakázky). Zadávací řízení bylo
zahájeno dne 27.5.2019. Dne 10.6.2019 schválila rada města usnesením č. R/19/33/2019
zadávací dokumentaci upravenou na základě obdržení stanoviska Centra pro regionální
rozvoj ČR a byla prodloužena lhůta pro podání nabídek. Předmětem veřejné zakázky je
dodávka typového a atypického nábytku do učeben nové přístavby ZŠ Černošice. Nadlimitní
režim zakázky byl zvolen z důvodu sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v dalších
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veřejných zakázkách, které jsou vyhlášeny v tomto roce. V požadovaném termínu byly
prostřednictvím elektronického nástroje doručeny 3 nabídky. Předpokládaná hodnota této
veřejné zakázky byla 4.880.265,- Kč bez DPH.
Základním hodnotícím kritériem byla zvolena nejnižší nabídková cena (ekonomická
výhodnost nabídky). Dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou byl vyzván k objasnění
některých údajů v nabídce, které následně objasnil. Po posouzení nabídky se hodnotící
komise se rozhodla doporučit zadavateli uzavřít smlouvu s dodavatelem ARBYD CZ s.r.o., se
sídlem Chotíkov 388, 33017 Chotíkov, IČO 26339269, za celkovou nabídkovou cenu
3.935.499,- Kč bez DPH (4.761.954,- Kč s DPH).
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

3.935.499,- Kč bez DPH (4.761.954,- Kč s DPH)
ano + bude hrazeno z dotace
§ 3113 pol. 6121, ORG 1057

Usnesení č. R/22/9/2019
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
protokoly a doporučení hodnotící komise dle přílohy č. 1 usnesení

II.

r o zh o d u j e
o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele ARBYD CZ s.r.o., se sídlem Chotíkov 388, 33017
Chotíkov, IČO 26339269, za celkovou nabídkovou cenu 3.935.499,- Kč bez DPH (4.761.954,Kč s DPH)

I I I . s c h va l u j e
uzavření smlouvy CES č. 131/2019 dle předmětu veřejné zakázky „Vybavení interiéru
přístavby ZŠ Černošice“ mezi městem Černošice a dodavatelem ARBYD CZ s.r.o., se sídlem
Chotíkov 388, 33017 Chotíkov, IČO 26339269 dle přílohy č. 2
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit podepsání smlouvy CES č. 131/2019, dle bodu III tohoto usnesení
Termín: 16.8.2019
2. Právnímu odboru
1. zajistit administrativní úkony k dokončení veřejné zakázky
Termín: 31.8.2019
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.7

Úprava oplocení hřiště pro nafukovací halu za školou - cenová nabídka
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Koncem června byla dokončena přístavba budovy „D“ v areálu základní
školy Černošice – Mokropsy, jejíž součástí byla i úprava části oplocení hřiště za budovou „A“.
Oplocení je v části přiléhající k přístavbě provedeno nově vč. branky umožňující přístup dětí
z budovy „A“ na hřiště. Po konzultaci a prohlídce místa s vedením města, jsme konstatovali, že
by bylo vhodné nechat obdobným způsobem opravit i část oplocení hřiště u hlavního vchodu do
budovy „A“ ze Školní ulice. A to jednak z důvodu vytvoření přístupu na hřiště od Školní ulice,
který by mohl soužit i pro veřejnost, tak z důvodu oddělení zázemím nafukovací haly. Oplocení
by v této části bylo upraveno tím způsobem, že by se posunul stávající sloupek u rohu budovy
„A“, v tomto místě by se vybudovala vchodová branka šířky 110 cm, zrušila by se provizorní
úprava ze svařených profilů a uříznutých fošen přímo u vchodu do školy, která je nevzhledná a
byla by nahrazena standardním pletivem a vjezdovou bránou umožňující manipulaci
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s technologií. Zároveň by byla vjezdová brána a oplocení této provozní části hřiště opatřena
stínovkou tak, aby zázemí, kde jsou komponenty pro nafukovací halu, nebylo viditelné. Na
provedení těchto úprav jsme poptali firmu, která pro společnost Chládek & Tintěra realizovala
část plotu hřiště u budovy „D“, a to firmu zabývající se výhradně oplocením PILECKÝ, s. r. o.
Uvedená firma nám předložila cenovou nabídku na požadované úpravy v celkové částce
37 201,- Kč bez DPH, kterou považujeme za solidní a navrhujeme s ní souhlasit.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

37 201,- Kč bez DPH, 45 013,- s DPH
Ne, součástí bodu je rozpočtové opatření
§ 3113, pol. 5171

Usnesení č. R/22/10/2019
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
informace o potřebné úpravě oplocení školního hřiště za budovou "A"

II.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti PILECKÝ, s. r. o., IČ.:26511991 se sídlem Mokrovraty 177,
262 03 Nový Knín na úpravu oplocení hřiště za školou včetně nové branky pro přístup
veřejnosti za cenu 37 201,- Kč bez DPH

I I I . s c h va l u j e
ZRR č. 39 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. objednat práce vyplývající z bodu II. tohoto usnesení
Termín: 29.7.2019
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat ZRR č. 39 do rozpočtu roku 2019
Termín: 29.7.2019
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.8

Žádost o vyjádření města k novým vodovodním a kanalizačním přípojkám k pozemkům
parc.č. 4502/3 v ul. Topolské a parc.č. 4502/1 v Růžové ul. (žadatelé manželé J.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: K dosud nezastavěným pozemkům, z nich jeden je přístupný z Topolské
ulice a druhý z Růžové ulice, by chtěli jejich majitelé vybudovat přípojky vody a kanalizace.
Pozemky leží převážně v aktivní zóně Berounky.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=536
Vyjádření komise: Stavební komise nesouhlasí se stavbou přípojek – pozemky leží v aktivní
zóně a nelze na nich postavit rodinný dům ani žádnou jinou stavbu.

Usnesení č. R/22/11/2019
Rada města Černošice
I.

nesouhlasí
se stavbou vodovodních a kanalizačních přípojek k pozemkům parc.č. 4502/3 v Topolské ulici
a parc.č. 4502/1 v Růžové ulici podle předložené dokumentace vypracované Ing. Petrem
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Šťastným v květnu 2019, protože pozemky leží v aktivní zóně řeky a nelze na nich postavit
rodinný dům ani žádnou jinou stavbu
II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 2.8.2019

pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.9

Žádost o vyjádření města k přeložce přípojky el. energie k pozemku parc.č. 250/1 v ul. V
Horce (žadatel ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V souvislosti s projektovaným novým rodinným domem v ul. V Horce
bude potřeba přeložit přívod el. energie – stávající je zaveden do zdi garáže, která se bude
bourat. Nová přípojka bude dlouhá 5 m.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=539
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s přeložkou přípojky el. energie.

Usnesení č. R/22/12/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s přeložkou přípojky el. energie k pozemku parc.č. 250/1 v ul. V Horce podle předložené
situace vypracované společností ELEKTROMONTÁŽE, s.r.o., IČ 25741101, Polní 450,
Černošice, v květnu 2019 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: 2.8.2019

pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.10 Žádost o vyjádření města k novostavbě pro rodinnou rekreaci na pozemku parc.č. 3719
ve Slunečné ulici (žadatel pan V.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Podle územního plánu je podle územního plánu v oblasti BR-6: plochy
bydlení – lokalita Slunečná nahradit stávající stavbu pro rodinnou rekreaci stavbou novou.
Takovou novou stavbu plánuje i majitel pozemku přiléhajícího ke Slunečné ulici. Bude mít
přízemí a podkroví, půdorysnou plochu 97,8 m² - zastavěná plocha stavbou činí 14,9 %.
Přípojky vody a kanalizace a vjezd na pozemek budou využity původní. Požadujeme, aby
chata č.e. 800 byla odstraněna nejpozději před započetím užívání novostavby.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=538
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s předloženým návrhem za předpokladu, že
dokumentace bude uvedena do souladu s ÚP (výška stavby, zastavěnost, jednotné označení
stavby).
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Usnesení č. R/22/13/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s odstraněním rekreační chaty č.e. 800 nejpozději před zahájením užívání novostavby
2.
se stavbou pro rodinnou rekreaci na pozemku parc.č. 3719 ve Slunečné ulici podle
předložené dokumentace zpracované Ing. Ladislavem Dytrychem, IČ 64723160, 17.
listopadu 1292, Mladá Boleslav, a Zdeňkem Černoškem, IČ 14848121, Jestřebí 167, v
červnu 2019 za podmínky souladu s územním plánem

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 2.8.2019

pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.11 Dodávka skříněk pro audio sestavy do MŠ Husova
Předkladatel: Renata Duchoslavová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Dodávka skříněk pro audio sestavy do MŠ Husova
V rámci provedení elektroinstalací v MŠ Husova dodal zhotovitel do jednotlivých tříd, haly a
tělocvičny audio vybavení. Tyto audio sestavy budou z technických a provozních důvodů
osazeny v místě vývodů silnoproudu a slaboproudu na podlaze. Pro zajištění bezpečnosti dětí je
nutné zařízení umístit do uzamykatelných skříněk.
Dodávku a montáž tohoto nábytku však dokumentace stavby ani interiéru neřešila. Skříňky pro
audio techniku tedy nebyly ani součástí akce Dodávka a montáž nábytku a mobiliáře do MŠ
Husova Černošice. K této situaci pravděpodobně došlo rozdělením celého projektu na jednotlivé
samostatné dodávky.
Z důvodu trvání záruční doby díla oslovilo OISM dodavatele nábytku a mobiliáře do MŠ Husova,
společnost COMPO Interiéry s.r.o. a požádalo je o vypracování cenové nabídky na chybějící
nábytek.
Společnost COMPO Interiéry s.r.o., IČ 03056279, se sídlem Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1,
předložila cenovou nabídku na dodávku 4 ks uzamykatelných skříněk pro audio sestavy a 1 ks
dvířek do stávající nábytkové sestavy v celkové výši 34.520,- Kč. OISM navrhuje akceptovat
cenovou nabídku společnosti COMPO Interiéry s.r.o. a dodávku nábytku pro audio zařízení
u nich objednat.
Příloha: cenová nabídka firmy COMPO Interiéry s.r.o. ve výši 28.529,- Kč bez DPH
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

28.529,- Kč bez DPH, 34.520,- Kč s DPH
ne, součástí je ZRR
§ 3111, pol. 6121, ORG 983

Usnesení č. R/22/14/2019
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
nutnost provedení dodávky a montáže 4 ks uzamykatelných skříněk pro audio sestavy a 1 ks
dvířek do stávající nábytkové sestavy

II.

s c h va l u j e
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1.

2.

cenovou nabídku společnosti COMPO Interiéry s.r.o., IČ 04084063, se sídlem Růžová
1522/16, 110 00 Praha 1 ve výši 34.520,- Kč včetně DPH dle přílohy č. 1 k tomuto
usnesení
ZRR č. 40 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit vyhotovení objednávky dle bodu II.1
Termín: 29.7.2019
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat ZRR č, 40 do rozpočtu roku 2019
Termín: 29.7.2019
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.

Finanční odbor

4.1

Smlouva o přijímání platebních karet - Informace o navýšení limitu inkasa pro provizi
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva: 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. Usnesením
R/19/23/2019 bylo požádáno o další terminál pro pokladnu technických služeb, který zatím
nebyl nainstalován. Současně bylo s nástupnickou společností domluveno snížení „odložené
provize“ na 0,89 % z transakce pro GP a další poplatky pro transferové společnosti. Dále bylo
zjištěno, že si společnost GP neinkasuje od roku 2017 tuto provizi, na tuto skutečnost jsme je
upozornili, věc je v řešení. Zjistilo se, že společnost měla nastavený jiný účet pro inkaso, než
na který dalo město souhlas a naše banka inkaso odmítala. Dále jsme ověřili, že platby kartou
narostly nad 100 tisíc měsíčně a nastavený limit pro inkaso nestačí. Nejedná se o změnu
podmínek smlouvy - je dohodnuto, že dáme souhlas k inkasu, o výši smlouva nehovoří, výše
limitu je interní provozní záležitost. Limit byl po dohodě se starostou nově nastaven na 20
tisíc měsíčně.
Nezaplacené provize z předchozích období řešíme.

Usnesení č. R/22/15/2019
Rada města Černošice
b e r e s e s o u h l a s e m n a vě d o m í
informaci o navýšení limitu pro inkaso měsíční provize dle smlouvy o přijímání platebních
karet
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

4.2

Informace o rozpočtových opatřeních a změnách rozpisu rozpočtu schválených vedoucí
FO - 2. čtvrtletí 2019
Předkladatel: Finanční odbor
Zpráva: Na základě požadavku Rady města je předložen přehled změn rozpisu rozpočtu za
2. čtvrtletí roku 2019, které byly schváleny vedoucí Finančního odboru v rámci jejího
pověření. Jedná se o drobné změny do 20 tis. na jednu změnu a v rámci jednoho výdajového
paragrafu
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Usnesení č. R/22/16/2019
Rada města Černošice
I.

b e r e s e s o u h l a s e m n a vě d o m í
provedené změny rozpisu rozpočtu v kompetenci vedoucí finančního odboru dle příloh
důvodové zprávy za 2. čtvrtletí 2019

pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.3

Rozpočtové opatření č. 54 a změna rozpisu rozpočtu č. 38
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č. 54 obsahující následující změnu:
Změna č. 96 – OISM – jedná se o dodatečné schválení radou. Čerpání všeobecné rezervy na
úhradu dříve splatné zálohové faktury na dodávku plynu na období 3. a 4. čtvrtletí 2019 do
objektu MŠ Husova – 77.620,- Kč.
Dále je Radě města předložena změna rozpisu rozpočtu č. 38 obsahující následující změnu:
Změna č. 99 – OISM – jedná se o dodatečné schválení radou, úhrada dříve splatné zálohové
faktury na dodávku elektrické energie na období 3. a 4. čtvrtletí 2019 pro vodárenské objekty
– 122.586,- Kč.
Výše uvedené změny nezvyšují příjmy ani výdaje rozpočtu, saldo rozpočtu se nemění.

Usnesení č. R/22/17/2019
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
rozpočtové opatření č. 54 dle přílohy č. 1 a změnu rozpisu rozpočtu č. 38 dle přílohy č. 2

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 54 a změnu rozpisu rozpočtu č. 38 do rozpočtu 2019
Termín: 31.7.2019
2. zveřejnit rozpočtové opatření č. 54 v souladu se zákonem
Termín: 20.8.2019
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

5.

Z odborů - odbor vedení města

5.1

Smlouva o dílo - zhotovení pamětní desky Fr. Plamínkové vč. instalace na budovu 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 na
budovu nové knihovny, dle podrobností v návrhu Ivana Látala, a pověřila A. Červenkovou
svoláním schůzky týkající se produkčního zajištění tohoto návrhu.
Následně svým usnesením ze dne 10. 6. 2019 odsouhlasila realizaci výtvarného pojetí
pamětní desky Františky Plamínkové na fasádě budoucí knihovny, navržené Černošickou
Společností Letopiseckou dle popisu a zpracování akad. sochařky Jaromíry Němcové.
Radě města je nyní předkládána smlouva o dílo s položkami:
a) odměna za výtvarný návrh činí 20.000,- Kč včetně DPH a
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b) cena za materiál a výrobu (bude stanovena dle skutečně vynaložených nákladů, nejvýše
však bude činit 25.000,- Kč včetně DPH).
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

45.000 Kč vč. DPH
RO
Viz RO v příloze

Usnesení č. R/22/18/2019
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
1.
smlouvu č. CES 429/2019 mezi městem Černošice a ak. soch. Jaromírou Němcovou
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, cena za výtvarný návrh je 20.000,- Kč včetně DPH,
cena za materiál a výrobu bude činit maximálně 25.000,- Kč včetně DPH
2.
RO č. 53 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat RO č. 53 do rozpočtu
Termín: 31.8.2019

2. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit součinnost s ak. soch. Jaromírou Němcovou na koordinaci termínu a způsobu
instalace "díla" dle smlouvy č. CES 429/2019
Termín: 31.10.2019
3. Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města
1. zajistit podpisy smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Termín: 31.8.2019
4. Marie Konrádová, asistentka tajemníka MěÚ
1. zajistit finanční plnění dle podmínek uvedených ve smlouvě, která je přílohou č. 1 k
tomuto usnesení
Termín: 31.10.2019
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5.2

Ocenění práce - stažen
Předkladatel: starosta

5.3

MONOGRAFIE LETNÍ REZIDENCE PRAŽANŮ
ČERNOŠICE A VILOVÁ ARCHITEKTURA 19. A 20. STOLETÍ
Předkladatel: Odbor vedení města
Důvodová zpráva:
Národní památkový ústav připravuje reprezentativní publikaci s názvem LETNÍ REZIDENCE
PRAŽANŮ – ČERNOŠICE A VILOVÁ ARCHITEKTURA 19. A 20. STOLETÍ, která navazuje
na ediční řadu s publikací z roku 2014 o dobřichovické vilové architektuře a která měla u
veřejnosti značný úspěch. Forma publikace bude náročně zpracovaná monografie této
významné vilové lokality, která se cennými architektonickými díly řadí mezi nejslavnější
letoviska hlavního města Prahy. Publikace je určená především pro širší veřejnost,
nepostrádá ale ani vysoce odborný charakter. Editorkou publikace je Mgr. Šárka Koukalová
z Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech, která se
průzkumu moderní architektury věnuje dlouhodobě a která téma vilové architektury Černošic
zpracovávala v institucionálním grantu Národního památkového ústavu (zkoumáno přes 100
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vilových staveb) i jako magisterskou diplomovou práci na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze pod vedením jednoho z největších znalců moderní architektury prof. Jindřicha
Vybírala. Na těchto projektech se město spolupodílelo součinností prostřednictvím odboru
kultury. Mgr. Šárka Koukalová již při zpracování publikace vilové lokality Dobřichovice
vytvořila autorský tým složený z odborníků moderní architektury, urbanismu a zahradní
tvorby, který bude spolupracovat i při přípravě výpravné knihy
o černošických vilách. Příprava publikace bude probíhat od roku 2019 do roku 2022, tedy
s dostatečnou dobou na velmi kvalitní fotografické práce v průběhu tří jarních období. Vedle
shrnujících úvodních kapitol bude v publikaci katalog staveb s 60 nejhodnotnějšími vilami,
celkově přibližně 200 fotografií, včetně historických plánů vil, fotografií významných majitelů,
pohlednic apod. Z grantu moderní architektury Národního památkového ústavu bylo na
publikaci vyčleněno zhruba 400 000,- Kč (včetně honorářů autorům publikace, cestovného
apod.). Vzhledem k nákladnosti publikace bude důležitá spoluúčast dalších subjektů, tedy
dofinancování zbývajících finančních prostředků, bez nichž publikace nemůže vzniknout.
NPÚ žádá Město Černošice o částku 300 000,- Kč (200 000,- Kč na fotografické práce - 200
fotografií a 100 000,- Kč podíl na tisku publikace). Tuto sumu je možné rozdělit na polovinu
pro roky 2020 a 2021, tedy každý rozpočtový rok 150 000,- Kč. V případě zajištění sponzorů
by se částka daru mohla ponížit. Za 300 000,- Kč Město Černošice dostane 30 % výtisků, což
při vysoké prodejní ceně bude znamenat významný finanční příjem. Podrobnosti stanoví
smlouva, kterou na jednání RM předloží NPÚ.
Jedná se o velkou příležitost vytvořit opravdu velmi kvalitní dílo, které bude Černošice
adekvátně reprezentovat v ČR i ve světě, neboť právě špičková vilová architektura je pro tuto
lokalitu nejpříznačnější.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

300.000,- s DPH
Ne, ale bude zapracováno do návrhu RO 2020
Zatím není známá

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

souhlasí
se záměrem poskytnutí daru 300 000,- Kč Generálnímu ředitelství Národního památkového
ústavu (NPÚ) se sídlem Valdštejnské náměstí 3/162, 118 01 Praha 1 na vytvoření monografie
s názvem Letní rezidence Pražanů, Černošice a vilová architektura 19. a 20. století, s tím, že
městu bude poskytnuto 600 ks výtisků

II.

doporučuje
1. Zastupitelstvu města Černošice
1. schválit poskytnutí daru dle bodu I., z rozpočtu na rok 2020, resp. 2021
Termín: 31.12.2019

III. ukládá
1. Mgr. Pavlu Blaženínovi, referent kultury
1. připravit podklady dle bodu I. tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města
konanému dne 11. 9. 2019
Termín: 28.8.2019
pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.4

Stanovení ceny kalendáře
Předkladatel: Odbor vedení města
Důvodová zpráva: Město koupilo 20 kusů kalendářů Místopis okolí Prahy západní část.
Kalendář je sestaven z historických pohlednic z okolí Černošic. Město Černošice v něm má
dvě historické pohlednice, jednu z Černošic a jednu z Mokropes. Kalendáře byly zakoupeny
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za 1 160,- Kč, tj. 58,- Kč/kus. Navrhujeme stanovit prodejní cenu v pokladně úřadu 80,Kč/kus.
Usnesení č. R/22/20/2019
Rada města Černošice
I.

s t a n o vu j e
prodejní cenu kalendáře Místopis okolí Prahy západní části 80,- Kč/kus

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zajistit prodej kalendářů na pokladně a vést evidenci prodeje
Termín: 31.07.2019

pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
6.

Z odborů - právní odbor

6.1

Darovací smlouva - OSH ČSM - Okresní sdružení hasičů Praha - západ
Předkladatel: Právní odbor
Důvodová zpráva:
Radě města je předložena ke schválení darovací smlouvy CES č. 426/2019, kterou Město
daruje pobočnému spolku OSH ČSM – Okresní sdružení hasičů Praha – západ finanční dar
ve výši 1000 Kč na nákup překážek pro běh viz Příloha č. 1 důvodové zprávy. Překážky
budou využívány pro potřeby výcviku dětí, mládeže a dospělých, tedy v souladu s účelem,
pro který byl pobočný spolek založen.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

1.000 Kč
ne
ODPA 6112, pol. 5222,

Usnesení č. R/22/21/2019
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
1.
darovací smlouvu CES č. 426/2019 s pobočným spolkem OSH ČSM - Okresní
sdružení hasičů Praha - západ, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení
2.
rozpočtové opatření č. 57 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení

II.

ukládá
1. Právnímu odboru
1. zajistit podpis smlouvy uvedené v čl. 1 usnesení
Termín: 30.8.2019
2. Finančnímu odboru
1. realizovat RO č. 57 do rozpočtu 2019
Termín: 30.8.2019
2. zveřejnit RO č. 57 v souladu se zákonem
Termín: 20.8.2019

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

Z odborů - odbor vnitřních věcí

7.1

Zrušení veřejné zakázky "Mobilní klimatizace"
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva:
Město Černošice vyhlásilo dne 9.7.2019 veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
"Mobilní klimatizace", na dodání 13 ks mobilních klimatizací pro kanceláře v budově
Podskalská 19, Praha 2. Veřejná zakázka byla řádně vyvěšena na profilu zadavatele a na
webových stránkách města. Zároveň bylo osloveno 15 dodavatelů e-mailem. Zadavatel
neobdržel žádnou nabídku, a proto musí být veřejná zakázka zrušena.

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

souhlasí
se zrušením veřejné zakázky malého rozsahu "Mobilní klimatizace", která byla vyhlášena dne
9.7.2019, z důvodu neobdržení žádných nabídek

II.

ukládá
1. Právnímu odboru
1. realizovat zrušení veřejné zakázky dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 24.7.2019

pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.

Z odborů - úsek projektového řízení a komunikace

8.1

Veřejná zakázka malého rozsahu Procesní audit, optimalizace a implementace
procesního řízení MěÚ Černošice - vyhlášení
Předkladatel: Úsek projektového řízení a komunikace
Důvodová zpráva: Na základě podané a schválené žádosti o dotaci na projekt Otevřené
město Černošice, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010044 v rámci výzvy č. 080 OPZ,
jehož obsahem je procesní řízení, vzdělávání zaměstnanců, tvorba strategických dokumentů
a participativní rozpočet, předkládáme Radě města ke schválení zadávací dokumentaci vč.
příloh k veřejné zakázce malého rozsahu týkající se Klíčové aktivity č. 1 – Procesního řízení.
Veřejná zakázka je zároveň předložena poskytovateli dotace (MPSV) ke kontrole. Vyhlášení
se předpokládá po oznámení o výsledku kontroly, nebo po oznámení stanoviska, že veřejná
zakázka kontrolována nebude.
Jedná se o veřejnou zakázku hodnocenou nikoli dle nejnižší nabídkové ceny, ale pomocí
kvalitativních hodnotících kritérií (60 % nabídková cena, 40 % kvalita).
Obsah zakázky vychází z právního aktu projektu, konzultací mezi zpracovateli a rešerše
obdobných projektů / zakázek v oblasti procesního řízení.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

max. 734.400 bez DPH, tj. 888.624,- Kč vč. DPH
ano (dotační záloha ex-ante)
§ 6171, pol. 5169, ORG 80, ORJ 100

Financování:
EU: 85 %

Strana 17/19

SR: 10 %
vlastní zdroje: 5 %
Zakázka by měla obsahovat pouze způsobilé náklady.
Usnesení č. R/22/23/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s realizací veřejné zakázky Procesní audit, optimalizace a implementace procesního řízení
MěÚ Černošice

II.

s c h va l u j e
výzvu a zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo k veřejné zakázce "Procesní
audit, optimalizace a implementace procesního řízení MěÚ Černošice" dle příloh 1-4 tohoto
usnesení

I I I . j m e n uj e
komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení Mgr. Terezie Jenisová, PhDr. Michal
Greguška Ph.D., Ing. Jana Ullrichová; náhradníci Ing. Petr Wolf, Mgr. Ing. Monika
Formáčková, Mgr. Matěj Rychlý, Mgr. Adéla Červenková, Mgr. Filip Kořínek, Lenka Jochová,
DiS
IV. ukládá
1. Právnímu odboru
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 31.8.2018
2. informovat členy komise a náhradníky o termínu jednání komise
Termín: 31.8.2019
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0

9.

Dodatečně zařazené body programu

9.1

Změna organizační struktury Městského úřadu Černošice k 1. 10. 2019
Předkladatel: Odbor vedení města, Mgr. Terezie Jenisová, tajemnice MěÚ
Důvodová zpráva: Tajemnice Městského úřadu předkládá radě města návrh organizačního
řádu a následující organizační změny. Změna je navrhována s platností od 1. 10. 2019.
V souladu s kolektivní smlouvou byly změny projednány dne 18. 7. 2019 s odborovou
organizací.
Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství
- zrušení oddělení náhradní rodinné péče (1 PM vedoucí oddělení, 1 PM asistentka-ekonom,
7 PM referent)
- změna PM „vedoucí oddělení“ na PM „referent“
- změna PM „asistentka-ekonom“ na PM „administrativní pracovník“
- přesun 8 PM (referent) do Oddělení sociálně právní ochrany dětí
- přesun 1 PM (administrativní pracovník) do úseku zdravotnictví a školství
Důvodem navrhované změny v rámci OSVZŠ je zefektivnění pracovních činností
a zejména dosažení rovnoměrné pracovní zátěže pracovníků OSVZŠ, kteří vykonávají
sociálně právní ochranu dětí, dále optimalizace zajištění pohotovosti jako pracovní povinnosti
pracovníků vykonávajících sociálně právní ochranu dětí.
Specializace pro agendu náhradní rodinné péče bude vnímána jako nedílná součást sociálně
právní ochrany dětí, stejně jako v případě specializace kurátorů pro děti a mládež.
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Dopad tohoto opatření je i v zastupitelnosti pracovníků v případě potřeby personálního
oslabení z jakéhokoliv důvodu.
Usnesení č. R/22/24/2019
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
změnu organizační struktury Městského úřadu Černošice s účinností od 1. 10. 2019 dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. personálnímu úseku
1. zapracovat změnu dle bodu I. do Organizačního řádu Městského úřadu Černošice a
předložit ke schválení radě města
Termín: 30.9.2019
2. personálnímu úseku, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Právnímu odboru,
Finančnímu odboru, Odboru informatiky, Odboru vnitřních věcí, Odbor vedení města
1. poskytnout součinnost se zajištěním organizační změny dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 30.9.2019

pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

10.

Různé

11.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek
starosta

Ing. Milena Paříková
radní

v.z. Ing. Petr Wolf
místostarosta
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