ZÁPIS
z 25. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 26. 8. 2019
Přítomni:

Mgr. Filip Kořínek, Ing. Jan Fara, Ph.D., Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka
Kalousková, PhD., Ing. Tomáš Kratochvíl, Ing. Milena Paříková

Hosté:
Omluveni:
Ing. Petr Wolf
Nepřítomni:
Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek,
Zapsal:
Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města
Navržený program:
1.

Zahájení

1.1

Schválení programu 25. jednání rady města

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

„Stavební úpravy a přístavba budovy č.p.259 Černošice – etapa dokončení stavby a
venkovní úpravy areálu“ – změny zjištěné v průběhu stavby

3.

Různé

4.

Závěr

Zahájení:
K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

1.1

Schválení programu 25. jednání rady města
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta

Usnesení č. R/25/1/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
program svého 25. mimořádného jednání dne 26. 8. 2019 dle přílohy k tomuto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

„Stavební úpravy a přístavba budovy č.p.259 Černošice – etapa dokončení stavby a
venkovní úpravy areálu“ – změny zjištěné v průběhu stavby
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Vzhledem k rozsahu a formátu důvodové zprávy je celý důvodové zprávy
k dispozici v příloze č. 3 k důvodové zprávě, neboť do tohoto typu souboru nelze v systému
TED převést tabulky, které jsou součástí důvodové zprávy a v nichž jsou podrobně popisovány
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jednotlivé změny, ke kterým v průběhu stavby došlo. Na textu důvodové zprávy se podílela
advokátní kancelář Havel & partners. Advokátní kancelář zpracovala i všechny ostatní podklady
k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Přílohou č. 4 důvodové zprávy je předávací protokol
o zpracování podkladů vč. textu samotného dodatku společností Havel & partners. V další
příloze důvodové zprávy je souhrn změnových listů č. 1 – č. 22. V souladu se závěry AK jsou na
změnové listy č. 1 až č. 22 vyhotoveny protokoly podepsané v pracovním pořádku zástupci
zhotovitele, generálního projektanta, TDI a OISM.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem

Rozpočtová skladba

3 228 156,64 Kč bez DPH, 3 906 068,- s DPH
Ne, součástí je návrh RO č. 59, které bude muset projednat
zastupitelstvo města. Navrhuje se přesun finančních prostředků
z § 3636 pol. 6130 ve výši 3,5 mil. Kč určených původně na
nákup pozemků pod vrty od paní S. a CH. a z § 3111, pol. 6121,
ORG 983 ve výši 406 068,- Kč což jsou nedočerpané
prostředky určené na stavbu MŠ Husova (dotační prostředky na
zakázky malého rozsahu byly vyšší, než předpoklad v rozpočtu)
§ 6171, pol. 6121, ORG 776

Usnesení č. R/25/2/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
nutnost provedení změn zjištěných v průběhu stavby "„Stavební úpravy a přístavba budovy
č.p. 259 Černošice - etapa dokončení stavby a venkovní úpravy

II.

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. CES 532/2018 mezi společností Metal Quatro,
s. r. o.,IČO: 615 38 213 se sídlem Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec, kterým se navyšuje
cena díla o 3 228 156,64 Kč bez DPH a mění se termín dokončení stavby do 30. 9. 2019
(objekt radnice) a do 15. 10. 2019 venkovní úpravy

III. bere se souhlasem na vědomí
rozpočtové opatření č. 59 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit podpis dodatku č. 1 dle bodu II
Termín: 31.8.2019
2. Finančnímu odboru
1. zajistit předložení rozpočtového opatření č. 59 dle bodu III. k projednání zastupitelstva
města
Termín: 31.8.2019
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 2, mimo místnost: 0
3.

Různé

Závěr:
Mgr. Filip Kořínek

Ing. Jan Fara
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