ZÁPIS
z 27. jednání Rady města Černošice ze dne 16. 9. 2019
Přítomni:

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

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

Navržený program:
1.

Zahájení

1.1

Schválení programu 27. jednání rady města

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Světelné nápisy na nové budově č.p. 259 Karlštejnská, Černošice

2.2

Stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 259 v Černošicích - smlouva o smlouvě budoucí
pro zřízení služebnosti k lávce přes potok včetně schodiště

2.3

Smlouva o výpůjčce Haly Věry Čáslavské pro hasiče na období 2019-2020

2.4

Obklad stropu akustickými deskami v odborných učebnách v ZŠ Černošice

2.5

"Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice -vybavení interiéru přístavby budovy B" výkonu funkce AD

2.6

Smlouva č. 526/2019 o připojení k distribuční soustavě - Nová budova č.p. 259
Karlštejnská, Černošice

2.7

Žádost o vyjádření města k vybudování uličního oplocení pozemku parc.č. 1855/1 v
Táborské ulici a zpevněných ploch před ním (žadatelé V.)

2.8

Žádost o vyjádření města k vybudování kanalizační a vodovodní přípojky pro rodinný dům
č.p. xxx v ulici Na Drahách (žadatelka paní H.)

2.9

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. xxx v Libušině
ulici (žadatelka paní C.)

2.10

Parkování filmové techniky v ulici Pod Višňovkou

2.11

Parkování filmové techniky v ulicích Boženy Němcové, Nerudova, Arbesova a Hradecká

2.12

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 5623/1 v
Kyjevské ulici (žadatelé manželé V.) - doplněná dokumentace

2.13

Žádost o vyjádření města k přístavbě rodinného domu č.p. xxx v ulici Pod Horkou
(žadatelka paní Ř.)

2.14

Žádost o vyjádření města k odstranění rekreační chaty č.e. xxx v Arbesově ulici (žadatelka
paní B.)
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2.15

Žádost o vyjádření města k odvádění dešťových vod ze střech budov na pozemcích parc.č.
5798/3 a 5798/4 ve Slunečné ulici (žadatelé manželé T.)

2.16

Návrhy vnějšího vzhledu budovy č.p. 1xxx v ul. Zdeňky Lhoty

3.

Komise sociální a pro péči o seniory

3.1

Zápis z 6. zasedání komise sociální dne 9.9.2019

4.

Finanční odbor

4.1

Vyhlášení inventarizace 2019 - plán inventur

4.2

Základní umělecká škola - souhlas s čerpáním investičního fondu

4.3

Smlouva o spořicím účtu s Českou spořitelnou, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO:
45244782 - CES 519/2019

4.4

Rozpočtové opatření č. 71 a změna rozpisu rozpočtu č. 48

5.

Z odborů - odbor technických služeb

5.1

Servis traktoru John Deere 5720

6.

Z odborů - odbor vedení města

6.1

Smlouva č. 12861821 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR

6.2

Veřejná zakázka malého rozsahu Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice - vyhlášení

7.

Z odborů - právní

7.1

Odstoupení od kupní smlouvy č. 578/2017, uzavření kupní smlouvy č. 524/2019

8.

Z odborů - úsek projektového řízení a komunikace

8.1

Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu kultury a obnovy památek
Středočeského kraje

9.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

9.1

Veřejná zakázka malého rozsahu Mobilní klimatizace - vyhlášení

10.

Dodatečně zařazené body programu

10.1

Osvětlení přístřešků na kola před mokropeským nádražím

10.2

Instalace vánočního osvětlení

10.3

Dodatek č.3 k pojistné smlouvě č.467/2015 o pojištění odpovědnosti u pojistitele UNIQA
pojišťovna, a.s., kterým se s platností od 1.9.2019 zařazuje do pojištění další pojištěný
Mateřská škola Husova, příspěvková organizace

10.4

Tísňová tlačítka - Život 90

10.5

Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu se společností Amper
Market - Nová budova č.p. 259 Karlštejnská, Černošice

10.6

Žádost o schválení nákupu vlajek ČR

11.

Různé

12.

Závěr

Zahájení:

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení
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1.1

Schválení programu 27. jednání rady města
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta

Usnesení č. R/27/1/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
program svého 27. jednání dne 16. 9. 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

Světelné nápisy na nové budově č.p. 259 Karlštejnská, Černošice
Předkladatel: Ing. arch. Tomáš Havránek, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva – světelné nápisy na nové budově MěÚ Černošice
Na základě grafického návrhu na světelné nápisy vypracovaného ing. arch. Lacovou pro
novou budovu městského úřadu Černošice byla pro podání cenové nabídky oslovena
firma Josef Exner_reklama. Tato firma dodávala již světelné nápisy na halu Věry
Čáslavské, café Vera i na novou vestavbu šaten u ZŠ Černošice – Mokropsy a nabízí se
proto, aby realizovala i nápisy na radnici, jak z důvodu servisu, tak případných oprav, ale
zejména z důvodu shodného designu a provedení.
Po dobrých zkušenostech s touto firmou zaměřenou na poměrně úzce specializovanou
činnost a jednotného zajištění servisu, oprav i údržby všech nápisů byla pro podání
cenové nabídky oslovena pouze zmiňovaná společnost Josef Exner_reklama.
Pro budovu MěÚ Černošice se jedná o tyto nápisy:
-

Svítící nápis „MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERNOŠICE“, umístěný nad hlavním vstupem do
nové přístavby
Svítící nápis „KNIHOVNA FRANTIŠKY PLAMÍNKOVÉ“, umístěný nad vstupem do
knihovny
Svítící nápis „MĚSTSKÁ POLICIE“ umístěný na boční fasádě nad vstupem
k úřadovně městské policie
Plastový barevný nápis a logo „ČESKÁ POŠTA“, umístěný na průčelní stěně
vstupní lodžie přístavby nad informační tabulí (el. úřední deska) MěÚ Černošice

Nápisy budou provedeny se svítící přední stranou a písmena budou jednotné výšky 25
cm. Provedení písmen bude z hliníkového plechu, přední strana plexisklo, odstín určí
objednatel dle vzorníku RAL. Písmena jsou montována na hliníkový nosný profil lakovaný
v barvě fasády, na kterém je současně vedena kabeláž. Před zahájením montáže dodá
zhotovitel k odsouhlasení vzorek jednoho písmene v dohodnutém barevném řešení.
Dle cenové nabídky firmy Josef Exner_reklama ze dne 12.9.2019 činí náklady za výrobu,
dodávku a montáž nápisů na nové budově MěÚ Černošice ve výše uvedeném rozsahu
celkem 195.700,- Kč bez DPH.
Na základě této cenové nabídky navrhuje OISM s firmou Josef Exner_reklama uzavřít na
tyto práce a dodávky smlouvu o dílo.
Přílohy: - cenová nabídka firmy Josef Exner_reklama
- návrh smlouvy o dílo
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Finanční nároky
Kryto rozpočtem

195.700,- Kč bez DPH, 236.797,- Kč s DPH
Ne, součástí je rozpočtové opatření

Rozpočtová skladba

§ 6171, pol. 6121, ORG 776

Usnesení č. R/27/2/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
potřebu realizace světelných nápisů na nové budově č.p. 259, Karlštejnská, Černošice

II.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti Josef Exner, IČ 44432119, se sídlem Vyšehněvice čp. 31,
533 41 Lázně Bohdaneč, ve výši 195.700,- Kč bez DPH

III. schvaluje
1.
výjimku z vnitřního předpisu č.5, zadávání veřejných zakázek, bod 2.3.8.c - předložení
pouze jedné nabídky
2.
uzavření smlouvy o dílo č. 523/2019 s firmou Josef Exner, IČ 44432119, se sídlem
Vyšehněvice č.p. 31, 533 41 Lázně Bohdaneč, za celkovou cenu 195.700,- Kč bez
DPH
3.
rozpočtové opatření č. 73 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit podpis smlouvy o dílo dle bodu III.2
Termín: 27.9.2019
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření dle přílohy č. 2 do rozpočtu roku 2019
Termín: 23.9.2019
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
2.2

Stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 259 v Černošicích - smlouva o smlouvě budoucí
pro zřízení služebnosti k lávce přes potok včetně schodiště
Předkladatel: Renata Duchoslavová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva : V rámci projednávání změny stavby „Stavební úpravy a přístavba budova
č.p. 259 Černošice – II.etapa a venkovní úpravy areálu“ před jejím dokončením bylo vydáno
stanovisko společnosti Povodí Vltavy, s.p., ve kterém se souhlas se stavbou lávky podmiňuje
uzavřením smlouvy o majetkoprávním vypořádání.
Správce toku byl dne 2. 5. 2019 požádán o vyhotovení návrhu příslušné majetkoprávní
smlouvy. Návrh nám byl zaslán po mnoha urgencích nejen našich, ale i stavebního úřadu, až
dne 12. 9. 2019.
OISM tímto předkládá návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. PVL1805/2019/SML (CES č. 529/2019) radě města ke schválení. Z této smlouvy vyplývá pro
Město Černošice povinnost zaplatit po zřízení služebnosti jednorázovou úhradu ve výši
10.000,- Kč bez DPH.
Přílohy: -

návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
stanovisko Povodí Vltavy, s.p.
situační výkres se souhlasem Povodí Vltavy, s.p.

Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

10.000,- Kč bez DPH, 12.100,- Kč s DPH
Ne, součástí je rozpočtové opatření
§ 6171, pol. 6121, ORG 776
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Usnesení č. R/27/3/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
nutnost uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Povodí
Vltavy, s.p

II.

schvaluje
1.
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. PVL-1805/2019/SML
(CES č. 529/2019) pro umístění, provozování a běžnou údržbu objektu lávky přes
potok Švarcava včetně schodiště se společností Povodí Vltavy, s.p. , IČ 70889953, se
sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
2.
rozpočtové opatření č. 76 dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení dle bodu II
Termín: 23.9.2019
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 76 do rozpočtu roku 2019
Termín: 23.9.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.3

Smlouva o výpůjčce Haly Věry Čáslavské pro hasiče na období 2019-2020
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na základě zkušeností z minulých let by hasiči opět chtěli využít možnost
užívat prostory Haly Věry Čáslavské pro jejich fyzickou přípravu. Halu budou využívat v době,
kdy tyto prostory nejsou veřejností tolik poptávané, konkrétně půjde o zapůjčení 2/3 haly v
pátek od 18.30 do 20.30 v období 1. 9. 2019 do 30.6.2020 a 1/3 haly rovněž v pátek od 17.00
do 18.30 v období od 1.9. do 11.10.2019 a od 3.4. do 30.6.2020.
Tato služba je poskytována bezúplatně na základě smlouvy o výpůjčce, kterou tímto OISM
předkládá ke schválení. Smlouva o výpůjčce CES 521/2019 bude tvořit přílohu č. 1 usnesení.

Usnesení č. R/27/4/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o využití Haly Věry Čáslavské pro fyzickou přípravu dobrovolných hasičů v období
2019 - 2020

II.

schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce CES 521/2019 mezi městem Černošice, IČ 00241121 sídlem
Riegrova 1209, Černošice, jako půjčitelem a panem T. H., nar. xxxxx, trvale bytem
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, jako vypůjčitelem, za účelem provádění fyzické přípravy hasičů

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zrealizovat uzavření smlouvy o výpůjčce CES 521/2019 dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 23.9.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.4

Obklad stropu akustickými deskami v odborných učebnách v ZŠ Černošice
Předkladatel: Renata Duchoslavová, Odbor investic a správy majetku
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Důvodová zpráva: Během provádění stavebních úprav na akci Rekonstrukce odborných
učeben a konektivita v ZŠ Černošice bylo zjištěno, že akustika v těchto prostorách není
vyhovující, ačkoliv hlukové posouzení, které je součástí projektové dokumentace pro
rekonstrukci učeben na problém s akustikou neupozorňuje, ba naopak poukazuje na to, že
akustika je dostatečná i bez dalších úprav.
Projektová dokumentace proto neřeší dozvuk ani jiné akustické úpravy s odkazem na to, že
se jedná o stávající učebny fyziky, chemie a přírodopisu. Rovněž v závazném souhlasném
stanovisku Krajské hygienické stanice není požadováno řešení akustiky v rekonstruovaných
třídách ani měření pro ověření, zda jsou příslušné limity splněny.
Avšak po negativních zkušenostech při závěrečných kontrolních prohlídkách posledních
dokončených staveb, kdy zástupkyně KHS vyžadovala ke kolaudaci doklady, které nebyly
uvedeny v jejích předešlých závazných stanoviskách, je třeba pro zajištění hladkého průběhu
vydání kolaudačního souhlasu předejít těmto komplikacím. Zároveň se domníváme, že
akustika ve třídách není dostatečně řešena ačkoliv, to projekt shledává za nepotřebné a
navrhujeme i přesto provedení dodatečných akustických úprav. Obrátili jsme se proto na
zpracovatelku projektové dokumentace, Ing. Němcovou s požadavkem, aby pro nás
vypracovala návrh akustického opatření v uvedených odborných učebnách. Návrh počítá
s použitím akusticky pohltivých panelů umístěných na stropě. Po zpracování návrhu jsme se
z důvodu zajištění odpovědnosti za vady díla v záruční době obrátili na zhotovitele stavby
Rekonstrukce odborných učeben a konektivita v ZŠ Černošice, společnost DOMISTAV CZ
a.s., aby vypracovala cenovou nabídku na provedení navrženého obkladu části stropu
akustickými deskami.
OISM tímto předkládá radě cenovou nabídku na zajištění akustické pohody v odborných
učebnách v částce 45.167,44 Kč bez DPH ke schválení.
Příloha: - cenová nabídka společnosti DOMISTAV CZ a.s.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem

45.167,44 Kč bez DPH, 53.442,60 Kč s DPH
Ne, součástí je rozpočtové opatření

Rozpočtová skladba

§ 3113, pol. 6121

Usnesení č. R/27/5/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
nutnost zajištění obkladu stropu akustickými deskami v odborných učebnách v ZŠ Černošice

II.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti DOMISTAV CZ a.s., IČ 27481107, se sídlem Foerstrova 897,
500 02 Hradec Králové, na provedení obkladu stropu akustickými obkladovými deskami v
učebně fyziky a chemie a v učebně přírodopisu ve výši 45.167,44 Kč bez DPH

III. schvaluje
rozpočtové opatření č. 75 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat RO č. 75 do rozpočtu města
Termín: 23.9.2019
2. Odboru investic a správy majetku
1. objednat provedení obkladu akustickými deskami dle bodu II
Termín: 20.9.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.5

"Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice -vybavení interiéru přístavby budovy B" výkonu funkce AD
Předkladatel: Renata Duchoslavová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:V rámci projektu „Stavební úpravy v budovách ZŠ Černošice bezbariérové řešení pro zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání“ je třeba na samostatnou
dodávku vybavení interiéru přístavby budovy B ZŠ Černošice zajistit výkon funkce autorského
dozoru AD.
OISM předkládá radě cenovou nabídku na výkon funkce AD, který bude zajištěn
prostřednictvím projekční kanceláře Studio A91, ing. arch. Ivanou Němcovou, která je autorem
projektové dokumentace k výše uvedenému projektu. Nabídková cena na výkon AD činí 500,Kč/hod bez DPH. S předpokládaným rozsahem prací 96 hod za 4 měsíce se jedná o částku
48.000,- Kč bez DPH.
OISM navrhuje tuto cenovou nabídku akceptovat a vystavit výše uvedené společnosti
objednávku na výkon funkce AD na akci Vybavení interiéru přístavby budovy B ZŠ Černošice.
Přílohy: cenová nabídka
Finanční nároky

48.000,- Kč bez DPH, 58.080,- Kč s DPH

Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

Ne, součástí je rozpočtové opatření
§ 3113, pol. 6121, ORG 1057

Usnesení č. R/27/6/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
nutnost zajistit výkonu funkce autorského dozoru (AD) na akci "Vybavení interiéru přístavby
budovy B ZŠ Černošice"

II.

souhlasí
s nabídkou paní ing. arch. Ivany Němcové, IČ: 13210165, se sídlem Nad Trojou 787/5, 182 00
Praha 8, na výkon funkce autorského dozoru v průběhu realizace akce „Vybavení interiéru
přístavby budovy B ZŠ Černošice" za cenu 500,- Kč/hod

III. schvaluje
rozpočtové opatření č. 74 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat RO č. 74 do rozpočtu města na rok 2019
Termín: 23.9.2019
2. Odboru investic a správy majetku
1. objednat výkon funkce AD dle bodu II tohoto usnesení
Termín: 23.9.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.6

Smlouva č. 526/2019 o připojení k distribuční soustavě - Nová budova č.p. 259
Karlštejnská, Černošice
Předkladatel: Renata Duchoslavová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V rámci stavby Stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 259 Černošice
byla provedena přeložka plynárenského zařízení včetně zrušení plynoměrného sloupku a
jeho nahrazení zemní soupravou. Plynoměr a regulátor bude umístěn do niky na fasádě
objektu č.p. 259. Postup stavebních prací na výše uvedené stavbě, respektive uvedení
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ústředního vytápění do provozu, vyžaduje bezodkladné provedení zpětné montáže
plynoměru. Z tohoto důvodu je třeba s provozovatelem DS společností Gas Net, s.r.o., IČ
27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, uzavřít Smlouvu o připojení
k distribuční soustavě. Tato smlouva se zřizuje bezúplatně.
OISM předkládá ke schválení výše uvedenou smlouvu CES č.526/2019.
Usnesení č. R/27/7/2019
Rada města Černošice
I.

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

II.

souhlasí
s uzavřením smlouvy o připojení k distribuční soustavě č.320090148165 (CES 526/2019)
mezi městem Černošice a společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská
940/96, 400 01 Ústí nad Labem, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem II
Termín: 20.9.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.7

Žádost o vyjádření města k vybudování uličního oplocení pozemku parc.č. 1855/1 v
Táborské ulici a zpevněných ploch před ním (žadatelé V.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V souvislosti s postupujícími pracemi při výstavbě rodinného domu
v Táborské ulici řeší investoři vybudování uličního oplocení a přístupového chodníku a
nájezdu na pozemek přes zelený pás. Oplocení bude vysoké 1,6 m a budou ho tvořit sloupky
a plotové díly z tahokovu. Chodník před vstupem bude z betonové dlažby, vjezd do garáže a
vjezd na zahradu ze zatravňovací betonové dlažby.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=556
Vyjádření komise: Stavební komise nemá námitek proti navrženému řešení oplocení a
zpevněných ploch.

Usnesení č. R/27/8/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním uličního oplocení pozemku parc.č. 1855/1 a zpevněných ploch na pozemku
města parc.č. 1840/1 pro vjezd a vstup na tento pozemek žadatelů podle předložené
dokumentace zpracované Ing. arch. Milanem Kašparem v červenci 2019

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 27.9.2019

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.8

Žádost o vyjádření města k vybudování kanalizační a vodovodní přípojky pro rodinný
dům č.p. xxx v ulici Na Drahách (žadatelka paní H.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
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Důvodová zpráva: Pro rodinný dům v ulici Na Drahách bude majitelka provádět výstavbu
vodovodní přípojky a přípojky tlakové splaškové kanalizace. Napojení do řadů je navrženo do
uličky kolmé na ul. Na Drahách.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=557
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s realizací přípojek.
Usnesení č. R/27/9/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním přípojky vody a kanalizace pro rodinný dům č.p. xxx z řadů na pozemku
parc.č. 5363/2 podle předložené dokumentace vypracované Ing. Alešem Voženílkem v
červenci 2019 za předpokladu, že budou dodrženy podmínky pro užívání veřejného
prostranství stanovené v usnesení rady města č. 2.1.11 ze 74. schůze konané dne 9.11.2009
a doplněné usnesením č. R/68/29/2012 ze dne 26.11.2012

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatelku o přijatém usnesení
Termín: 27.9.2019

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

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. xxx v
Libušině ulici (žadatelka paní C.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V Libušině ulici je pozemek s chatou, na něm chce majitelka postavit
rodinný dům o jedné bytové jednotce. Má být s rovnou střechou – s jedním podzemním a
dvěma nadzemními podlažími. V 1.PP bude garáž pro dva automobily a sklad, u domu
bazén. Přípojky vody, kanalizace a plynu jsou již na pozemek dovedeny. Pozemek leží
v oblasti BR-1/V: plochy bydlení – původní vilová zástavba.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=558
Vyjádření komise: Stavební komise doporučuje dodržet odstup garáže od hranice veřejného
prostranství.

Usnesení č. R/27/10/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s odstraněním chaty č. e. xxx a garáže na pozemku parc.č. 143

II.

bere na vědomí
žádost o vydání stanoviska města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 144 v
Libušině ulici podle předložené dokumentace zpracované společností Allchitecture, s.r.o., IČ
06300014, Masarykova 1363, Rudná v červenci 2019

III. požaduje
doplnění dokumentace o zákresy nového domu do fotografie nebo o vizualizaci pohledových
vazeb k okolním stavbám k prokázání podmínek prostorového uspořádání platných pro oblast
RD-1/V: plochy bydlení – původní vilová zástavba
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IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatelku o přijatém usnesení
Termín: 27.9.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.10 Parkování filmové techniky v ulici Pod Višňovkou
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Společnost Film Hunters s.r.o., požádala o možnost parkování o délce 25
m v ulici Pod Višňovkou v souvislosti s natáčením českého seriálu. Celé zázemí pro film bude
v Dobřichovicích, v Černošicích se bude filmovat jen jedno odpoledne. Produkce nevyužije
Sportpark Berounka, proto žádost předkládáme radě města. Společnost bude platit obvyklý
poplatek za užívání veřejného prostranství pro parkování filmové techniky (10,- Kč/m²/den).
Usnesení č. R/27/11/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s parkováním filmové techniky při natáčení českého seriálu Polda dne 17. září 2019 v ulici
Pod Višňovkou podle žádosti společnosti FILM HUNTERS, s.r.o., IČ 28487397, Šimáčkova
1379/4, Praha 7, pod podmínkou obvyklé úhrady záboru veřejného prostranství

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 17.9.2019

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.11 Parkování filmové techniky v ulicích Boženy Němcové, Nerudova, Arbesova a Hradecká
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Společnost Finders production, s.r.o., zabezpečuje natáčení reklamního
spotu Albert v rodinných domech v ulicích Boženy Němcové a Arbesova. Parkování filmové
techniky je naplánováno poblíž těchto domů (tj. i v Nerudově ulici) a také v Hradecké ulici
včetně její slepé větve dle přílohy tak, aby ulice zůstaly průjezdné. Natáčení bude probíhat od
1. do 2. října t.r. Společnost uhradí parkování filmové techniky (10,- Kč/m²/den) a pronájem
Sportparku Berounka.
Usnesení č. R/27/12/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s parkováním filmové techniky při natáčení spotu „Albert" ve dnech v 1. a 2. října 2019
v ulicích Boženy Němcové, Nerudova, Arbesova a Hradecká dle žádosti společnosti
Finders production, s.r.o., IČ 28248929, Ve svahu 542/21, Praha 4, pod podmínkou
obvyklé úhrady záboru veřejného prostranství a pronájmu Sportparku Berounka
2.
s uzavřením smlouvy CES 522/2019 se společností Finders production, s.r.o., o
pronájmu části Sportparku Berounka pro zázemí pro film

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
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Termín: 27.09.2019
2. uzavřít smlouvu CES 522/2019 dle přílohy k tomuto usnesení
Termín: 30.09.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.12 Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 5623/1 v
Kyjevské ulici (žadatelé manželé V.) - doplněná dokumentace
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na pozemku v Kyjevské ulici stojí chata, která bude sloužit jako zařízení
staveniště a po dokončení novostavby bude využita jako zahradní domek. Nový dům bude
přízemní s rovnou střechou, pod jeho částí bude podzemní podlaží sloužící jako garáž a
provozní místnost. V domě bude jedna bytová jednotka. Přípojky kanalizace a plynu jsou
vyvedeny na hranici pozemku, nově bude realizována vodovodní přípojka. Výška stavby i
zastavěnost pozemku je v souladu s ÚP. Terénní úpravy pozemku byly oproti předchozímu
návrhu mírně sníženy, snížena byla rovněž výška plotu na 1,8 m.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=548
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí se stavbou RD podle upravené projektové
dokumentace.
Usnesení č. R/27/13/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s novostavbou rodinného domu na pozemku parc.č. 5623/1 v Kyjevské ulici podle
upravené dokumentace zpracované Ing. Pavlem Pokorným, IČ 13805240, Sázavská
2032/30, Praha 2
2.
se změnou užívání chaty č.e. xxx na zahradní domek
3.
s uzavřením smlouvy CES 479/2019 o poskytnutí příspěvku 40.000,- Kč na veřejnou
technickou infrastrukturu vzhledem k tomu, že ve stavbě vznikne nová bytová jednotka

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 30.8.2019
2. zajistit uzavření smlouvy CES 479/2019 dle tohoto usnesení
Termín: 31.12.2020

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.13 Žádost o vyjádření města k přístavbě rodinného domu č.p. xxx v ulici Pod Horkou
(žadatelka paní Ř.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Předmětem dokumentace je drobná přístavba rodinného domu o
půdorysné ploše 8,5 m², která bude zádveřím – vstupním prostorem do suterénu.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=559
Vyjádření komise: Komise souhlasí s plánovanou přístavbou.
Usnesení č. R/27/14/2019
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Rada města Černošice
I.

souhlasí
s přístavbou rodinného domu č.p. xxx v ulici Pod Horkou podle předložené dokumentace
zpracované Ing. Vilémem Bečkou, IČ 10178562, Na vršku 466, Vrané nad Vltavou, v červenci
2019

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 27.9.2019

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.14 Žádost o vyjádření města k odstranění rekreační chaty č.e. xxx v Arbesově ulici
(žadatelka paní B.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Chata v Arbesově ulici má být odstraněna vzhledem k plánované
výstavbě rodinného domu. Chata má přízemí a podkroví a zastavěnou plochu 45 m². Pro
odvoz suti žádá zástupce majitelky výjimku k vjezdu vozidel nad 6 t do Arbesovy ulice.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=561
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s demolicí chaty a doporučuje odvážet suť
menšími nákladními automobily.
Usnesení č. R/27/15/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s odstraněním rekreační chaty č.e. xxx v Arbesově ulici podle předložené dokumentace
zpracované společností VILET Stavby, s.r.o., IČ 07750617, Želevčice 20, Slaný, v
srpnu 2019
2.
s udělením výjimky k vjezdu automobilů do Arbesovy ulice s max. nosností 12 t pro
odvážení suti

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 27.9.2019

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.15 Žádost o vyjádření města k odvádění dešťových vod ze střech budov na pozemcích
parc.č. 5798/3 a 5798/4 ve Slunečné ulici (žadatelé manželé T.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Předložená dokumentace představuje návrh řešení svádění dešťových
vod ze střech dvou původních budov statku. Vzhledem k majetkoprávním poměrům se jako
možné nabízí umístit retenční nádrž a vsakovací objekt na některém z městských pozemků.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=560
Vyjádření komise: Stavební komise bere na vědomí, že nejlepším řešením je umístit
vsakovací objekty na pozemku města.
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Usnesení č. R/27/16/2019
Rada města Černošice
I.

nesouhlasí
se svedením dešťových vod ze střech budov na pozemcích parc.č. 5798/3 a 5798/4 a s
umístěním retenční nádrže a vsakovacího objektu na pozemku města parc.č. 5795 podle
předložené situace zpracované Ing. Alešem Voženílkem, IČ 62463233, Na Ladech 1401,
Černošice, v září 2019

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 27.9.2019

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.16 Návrhy vnějšího vzhledu budovy č.p. xxx v ul. Zdeňky Lhoty
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Vedení města si nechalo zpracovat studii – návrhy vnějšího vzhledu
budovy č.p. xxx v souvislosti s jejími plánovanými stavebními úpravami.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

20.000,- Kč bez DPH (dodavatel není plátce DPH)
ano
§ 3636, pol. 5166

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

souhlasí
s uhrazením návrhů Ing. Jana Vaněčka, IČ 74716883, Jiráskova 2222, Benešov, na podobu
fasády budovy č.p. 1009 v ul. Zd. Lhoty ve výši 20.000,- Kč

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uhrazení faktury č. F19011 dle přílohy
Termín: 27.9.2019

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

Komise sociální a pro péči o seniory

3.1

Zápis z 6. zasedání komise sociální dne 9.9.2019
Předkladatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Zápis z 6. zasedání komise sociální dne 9. 9. 2019
Místo konání: DPS Černošice, Vrážská 1805, Černošice
Přítomni: M. Řehořová, M. Paříková, N. Švehlová, A. Hrudková, M. Haspeklová, V. Perglová, M.
Pajgrtová
Omluveni: A. Boušková, J. Krčilová, M. Lípová, M. Strejček,
Projednané podněty:
1. Tísňová tlačítka Život 90
Komise projednala a odsouhlasila návrh smlouvy o spolupráci s Životem 90, z. ú., při poskytování
tísňové péče a návrh pravidel pro přiznání příspěvku na tísňovou péči vč. návrhu formuláře žádosti.
2. Střednědobý plán sociálních služeb ORP Černošice
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Komise obdržela k připomínkování návrh Střednědobého plánu sociálních služeb ORP Černošice a
navazující materiály. Komise se ztotožňuje se závěrem analýzy, že v regionu chybí azylový dům,
chráněné bydlení či sociální byty. Místní sociální případy se opakovaně řeší na území hl. m. Prahy, kde
jsou však klienti z ORP Černošice v sociálních zařízeních znevýhodněni v pořadnících kvůli trvalému
bydlišti a jsou odkázáni na komerční ubytovatele. Komise by rovněž uvítala, kdyby město Černošice
opět mělo sociální pracovnici na plný úvazek, jako tomu bylo v minulosti. Komise ocenila velmi
podrobné a kvalitní zpracování projednávaného materiálu jako podkladu pro další práci v sociální
oblasti. Rovněž vítá zpracování Adresáře sociálních a návazných služeb – komise doporučuje radě
města, aby zakoupila určité množství tištěných výtisků pro své občany a finální verzi adresáře
zveřejnila na městském webu.
3. Shrnutí aktivit pro seniory
Vedoucí sociální komise seznámila komisi s přehledem aktuálních nabídek volnočasových aktivit a
sociálních služeb pro seniory v Černošicích. Po doplnění bude materiál otištěn v říjnovém čísle IL.
4. Sociální případ rodiny
Komise byla informována o složité životní situaci rodiny s dítětem, která byla vystěhována z
dlouhodobého trvalého bydliště v Černošicích. Rodina nyní žije v ubytovně v Radotíně, protože není
místo v azylovém domě nebo jiném typu sociálního ubytování. Situací rodiny se zabývá sociální
pracovnice.
Návrh usnesení:
Rada města Černošice
I. bere na vědomí zápis sociální komise.
Termín příštího zasedání sociální komise bude upřesněn.
Zapsala: Martina Řehořová, vedoucí komise

Usnesení č. R/27/18/2019
Rada města Černošice
bere na vědomí
zápis z 6. zasedání sociální komise, konaného dne 9. 9. 2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

4.

Finanční odbor

4.1

Vyhlášení inventarizace 2019 - plán inventur
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva: Plán inventarizace pro rok 2019 byl sestaven obdobně jako v minulých
letech po dohodě s p. Gerstendörferem, t. č. vedoucím odboru vnitřních věcí na základě
finančního řádu. Součástí plánu inventur je soupis oblastí inventarizace jednotlivými dílčími
inventarizačními komisemi (DIK). Oproti loňsku byl plán aktualizován s ohledem na stěhování
několika budov do nové radnice, a to jak harmonogram, tak rozdělení budov mezi jednotlivé
DIK. Díky tomu bude letošní inventarizace opravdu velmi náročná, protože je zde také velmi
malý časový prostor na likvidaci nepoužitelného nábytku, resp. jeho použití jinde. Bude
nezbytná podpora vedení, aby opravdu nebyly nikde jinde než v souvislosti s radnicí dělány
nákupy, přesuny a výměny s výjimkou havárií. Stálé členy jednotlivých inventurních komisí
jmenoval v roce 2016 starosta města na návrh vedoucí FO, pro rok 2019 je potřeba pouze
doplnit členy na uvolněná místa. Do HIK namísto kolegy Šebka se navrhuje Ing. Sajdl. Stejně
jako v minulých letech se bude inventarizace provádět až k rozvahovému dni, tedy podle
stavu k 31. 12. 2019.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
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Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

odměny členům komisí
Ano - 2020
§ 0000, pol. 0000, případně ORG

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

schvaluje
předložený plán inventarizace 2019

ukládá
1. Mgr. Filipu Kořínkovi, starostovi
1. jmenovat stálé členy hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí na
uvolněná místa
Termín: 29.11.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

4.2

Základní umělecká škola - souhlas s čerpáním investičního fondu
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva: Ředitelka ZUŠ, paní Plzáková předkládá Radě města žádost o souhlas
s přesunem finančních prostředků ve výši 49.150,- Kč z investičního fondu do provozních
prostředků. Důvodem přesunu je úhrada nákladů vynaložených na opravu kanalizace na
pozemku školy. Stav fondu investic k 30.8. 2019 – 114.988. Požadované čerpání investičního
fondu je v souladu s předpisy upravujícími jeho použití a bylo konzultováno s finančním
odborem. Žádost paní ředitelky je přílohou důvodové zprávy.
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/27/20/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
podle § 31, odst. 2, písmeno d) zákona 250/2000 Sb., s přesunem finančních prostředků z
fondu investic Základní umělecké školy Černošice, v celkové výši 49.150,- Kč do provozních
prostředků dle žádosti ředitelky školy

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. informovat ředitelku Základní umělecké školy Černošice o přijatém usnesení
Termín: 26.9.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

4.3

Smlouva o spořicím účtu s Českou spořitelnou, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO:
45244782 - CES 519/2019
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva: K 9. 9. 2019 skončila platnost zvýhodněného úročení účtu s předčíslím
61241 vedeného u ČS, a. s. Prodloužení platnosti není možné, protože banka spustila
"skutečný" Spořicí účet, toto bylo pouze dočasné řešení. Vzhledem k aktuálnímu stavu na
účtech a podmínkám nakládání s penězi na účtu je vhodné využít nabídky a dále
zhodnocovat tyto vklady. Stav na účtech města byl k 31. 8. 2019 cca 90 mil. Kč (včetně
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dotačních záloh), z toho cca 65 bylo na „lépe“ úročeném účtu.
Nabídka Spořicího účtu je v příloze důvodové zprávy. Tyto peníze jsou v podstatě likvidní –
tedy kdykoli k dispozici a je jen na městě, kolik peněz na účet převede a kolik odčerpá – jsou
omezeny pouze počty transakcí. Aktuální vyjednaná sazba oproti nabídce je 1M – 1,09 % p.
a., 3M – 0,81 % p. a. a 12M – 0,72 % p. a. Předpokládáme využití pro min. 30 mil. Kč – záleží
na aktuální investiční aktivitě města. Předpokládaný výnos při 1M sazbě je za rok cca 300 tis.
Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Možnosti byly zaslány členům finančního výboru
k posouzení, nikdo nebyl proti, ti, co se vyjádřili, podporují variantu 1M. Finanční odbor
navrhuje sazbu 1M.
Termínovaný vklad u Komerční banky byl ukončen ke konci března 2019 – pokles pod 20 mil.
Nadále jsme až do začátku září využívali nabídky České spořitelny, a. s „lépe“ úročit vklady
na zvoleném účtu po dobu 12 měsíců.
Usnesení č. R/27/21/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
uzavření smlouvy o spořicím účtu s Českou spořitelnou, a. s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
IČO: 45244782 (CES 519/2019)

II.

ukládá
1. Mgr. Filipu Kořínkovi, starostovi
1. podepsat smlouvu dle odstavce I
Termín: 30.9.2019

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.4

Rozpočtové opatření č. 71 a změna rozpisu rozpočtu č. 48
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č. 71 obsahující následující změny:
Změna č. 128 – OŽP – přijetí podpory na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin (MZD)
podle lesního zákona od KÚSK (dle výpisu z účtu ČNB) – 258.802,- Kč.
Změna č. 129 – OSÚ – přijetí neinvestiční účelové dotace na krytí výdajů obce související se
spoluprací při přípravě „Sčítání lidu, domů a bytů“ – 36.015,- Kč – určeno na dohody.
Změna č. 130 – FO – přesun prostředků z ODPA 6171 na knihovnu na platy zaměstnanců
včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění a školení v souvislosti s organizační změnou
(zánik OŠKRC) – 428.969,- Kč.
Změna č. 137 – OISM – zajištění financování DK Vrážská – finanční částka, která byla
v rozpočtu na akci určena byla přesunuta na základě požadavků OISM rozpočtovým
opatřením č. 64 (informační systém radnice) dříve, než došlo k nakrytí dodatku k SoD –
233.886,- Kč
Změna č. 138 – výroba a doprava kopie medaile Věry Čáslavské – použití rezervy rady –
7.745,- Kč
Dále je Radě města předložena změna rozpisu rozpočtu č. 48 obsahující následující změny:
Změna č. 145 – FO – přesun prostředků v rámci ODPA 6171 na platy zaměstnanců včetně
odvodů na sociální a zdravotní pojištění a školení v souvislosti s organizační změnou (zánik
OŠKRC) – 1.157.546,- Kč.
Změna č. 146 – OVV – vybavení centra „Půda“ – DDHM – 200 tis. Kč
Výše uvedené změny zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 36.015, resp. 294.817,- Kč, saldo
rozpočtu se nemění.
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Usnesení č. R/27/22/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
rozpočtové opatření č. 71 dle přílohy č. 1 a změnu rozpisu rozpočtu č. 48 dle přílohy č. 2

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 71 a změnu rozpisu rozpočtu č. 48 do rozpočtu 2019
Termín: 30.9.2019
2. zveřejnit rozpočtové opatření č. 71 v souladu se zákonem
Termín: 7.10.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

5.

Z odborů - odbor technických služeb

5.1

Servis traktoru John Deere 5720
Předkladatel: Odbor technických služeb
Důvodová zpráva: Při pravidelném servisu traktoru (výměna olejů a filtrů) bylo zjištěno
několik nepředvídaných závad, které bylo nutno odstranit pro další provoz. Vzhledem
k potřebnosti vozidla muselo být vše uskutečněno v co nejkratším termínu. Závady byly
odstraněny společností Strom Praha a.s. za celkovou cenu 52. 370,-Kč včetně DPH.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

43.280,- Kč bez DPH, 52.370,- s DPH
ano
§ 3639, pol. 5171

Usnesení č. R/27/23/2019
Rada města Černošice
souhlasí
s proplacením faktury společnosti Strom Praha a.s., Lohenická 607, 190 17 Praha, IČ
25751069 za servis traktoru John Deere 5720 v celkové výši 52.370,-Kč s DPH
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

6.

Z odborů - odbor vedení města

6.1

Smlouva č. 12861821 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
Předkladatel: Odbor vedení města
Důvodová zpráva: Na základě žádosti o dotaci (schváleno R/130/43/2018), vydaného
Rozhodnutí a veřejné zakázky (R/04/1/2019) bylo pořízeno hybridní vozidlo pro Odbor
technických služeb. Vzhledem k úspěšnému vypořádání veřejné zakázky a splnění podmínek
Rozhodnutí vyhotovil Státní fond životního prostředí ČR Smlouvu o poskytnutí podpory ze
SFŽP ČR na akci Pořízení nového vozidla s alternativním pohonem – hybrid pro Odbor
technických služeb, ve výši 50 tis. Kč. Po oboustranném podpisu smlouvy bude dotace
vyplacena městu. Zapojení investiční dotace do rozpočtu města bude součástí rozpočtového
opatření předkládaného zastupitelstvu města.

Usnesení č. R/27/24/2019
Rada města Černošice
I.

bere se souhlasem na vědomí
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Smlouvu č. 12861821 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR mezi městem Černošice a Státním
fondem životního prostředí ČR na dotaci ve výši 50 tis. Kč na akci Pořízení nového vozidla s
alternativním pohonem - hybrid pro Odbor technických služeb, která je přílohou tohoto
usnesení (CES 525/2019)
ukládá
1. Finančnímu odboru
1. předložit zastupitelstvu města ke schválení zapojení investiční dotace do rozpočtu
Termín: 1.12.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

Veřejná zakázka malého rozsahu Vzdělávání zaměstnanců 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. 4 – Vzdělávaní zaměstnanců MěÚ Černošice.
6.2

Zadávací dokumentace včetně všech příloh prošla ex ante kontrolou ze strany Řídícího orgánu
Operačního programu Zaměstnanost (MPSV) a veškeré doporučující připomínky byly zapracovány do
předkládané verze.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu rozdělenou na 7 dílčích plnění (oblastí vzdělávání)
hodnocených na základě nejnižší nabídkové ceny. Vyhlášení se předpokládá po schválení Radou
města Černošice v druhé polovině září, hodnocení nabídek pro jednotlivé části veřejné zakázky se
uskuteční v říjnu.
Obsah zakázky vychází z právního aktu projektu, analýzy strategického řízení úřadu a konzultací
mezi zpracovatelem zakázky a cílovou skupinou projektu. Cílovou skupinou vzdělávání jsou
zaměstnanci MěÚ Černošice na všech úrovních řízení. Účast cílové skupiny na realizovaných
vzdělávacích aktivitách bude evidována v rámci průběžného vzdělávání dle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

max. 945.800 bez DPH, tj. 1.144.418,- Kč vč. DPH
ano (dotační záloha ex-ante)
§ 6171, pol. 5169, ORG 80, ORJ 100

Financování:
EU: 85 %
SR: 10 %
vlastní zdroje: 5 %
Zakázka by měla obsahovat pouze způsobilé náklady.
Usnesení č. R/27/25/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informaci o kontrole a doporučení ze strany Řídícího orgánu Operačního programu
Zaměstnanost (MPSV) k uvedené veřejné zakázce

II.

souhlasí
s realizací veřejné zakázky Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice

III. schvaluje
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výzvu a zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy o dílo k veřejné zakázce Vzdělávání
zaměstnanců MěÚ Černošice
IV. jmenuje
komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení Mgr. Ing. Monika Formáčková, PhDr.
Michal Greguška, PhD., Mgr. Adéla Červenková; náhradníci PhDr. Vladislava Kůželová, Ing.
Jana Ullrichová, Tomáš Schön
V.

ukládá
1. Právnímu odboru
1. realizovat usnesení pod bodem II
Termín: 27.9.2019
2. informovat členy komise a náhradníky o termínu jednání komise
Termín: 27.9.2019

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

Z odborů - právní

7.1

Odstoupení od kupní smlouvy č. 578/2017, uzavření kupní smlouvy č. 524/2019
Předkladatel: Právní odbor
Důvodová zpráva: Město Černošice uzavřelo dne 27.11.2017 se společností TPC
INDUSTRY CZECH REPUBLIC a.s., se sídlem Svatojiřská 596/32, Předměstí, IČO 04690079
(dále
jen
„společnost
TPCI“)
kupní
smlouvu
č. 578/2017, jejímž předmětem bylo dodání nového, nepoužitého, plně funkčního
elektromobilu – komunální vozík řada TPC ET CITY 2 v homologaci pro kategorii N1 za cenu
945.000 Kč bez DPH (DPH ve výši 198.450 Kč) (dále jen „Kupní smlouva“). Komunální vozík
by byl využit odborem technických služeb.
Dle čl. III. odst. 3.1 Kupní smlouvy měl být komunální vozík dodán městu Černošice do 24
týdnů od uzavření Kupní smlouvy, tj. do 14.05.2018. Bohužel do dnešního dne společnost
TPCI komunální vozík městu Černošice nedodala. Vozidlo nebylo dodáno z důvodu
neudělení homologace pro kategorii N1.
Město Černošice z důvodu nedodání vozidla přišlo k 31.12.2018 o dotaci ve výši 500.000 Kč,
kterou mělo dostat od Státního fondu životního prostředí. Za každý den prodlení s dodáním
vozidla vzniká městu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč.
Společnost TPCI má zájem se dohodnout s městem na mimosoudním vyřešení situace.
Odbor technických služeb i společnost TPCI preferují vyřešení situace dodáním vozidla
namísto uhrazení smluvní pokuty a ušlé dotace. Mezi stranami došlo k dojednání postupu,
kterým bude napraven závadný stav. Strany se dohodly, že bude ukončena Kupní smlouva
odstoupením ze strany města Černošice a zároveň bude uzavřena nová kupní smlouva, na
základě které by se společnost TPCI zavázala dodat městu Černošice nejpozději do
31.10.2019 původní vozidlo v kategorii N1 (pokud by se podařilo získat homologaci pro tuto
kategorii), jinak v kategorii SS (samohybný stroj) za kupní cenu 992.000 Kč včetně DPH,
přičemž proti kupní ceně se započte smluvní pokuta ve výši 492.000 Kč (ke dni 18.9.2019) a
ušlá dotace ve výši 500.000 Kč. Jinými slovy, město by získalo od společnosti TPCI vozidlo a
za to by zanikla smluvní pokuta i škoda v podobě ušlé dotace. Město by za dodání vozidla
nemuselo nic doplatit. Vozidlo má být dodáno do konce října 2019, avšak vozidlo není vhodné
provozovat v zimě. Z tohoto důvodu se strany dohodly, že se prodlouží záruční dobu vozidla
o 4 měsíce, celkově tedy na dobu 52 měsíců.
Strany se dohodly na uzavření nové kupní smlouvy č. 524/2019 namísto uzavření dodatku ke
Kupní smlouvě, protože by tím došlo k jejím podstatným změnám, což by bylo v rozporu se
zákonem o zadávání veřejných zakázek (společnost TPCI byla vybrána na základě
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vyhlášeného výběrového řízení). Strany se v nové kupní smlouvě dohodly na dodání
komunálního vozíku v kategorii N1 nebo v kategorii SS, a to z toho důvodu, protože
v současné době není jisté, kdy bude pro komunální vozík udělena homologace pro kategorii
N1, proto se strany dohodly na případném dodání vozidla v kategorii SS. Jedná se o stejný
komunální vozík se stejnou specifikací, jaký měl být dodán na základě Kupní smlouvy.
Parametry vozidla v kategorii SS by byly stejné, jen by mohlo jezdit na pozemních
komunikacích maximální rychlostí 40 km/h, konstrukční rychlost ve výši 65 km/h by byla
zachována.
K odstoupení od Kupní smlouvy dojde ke dni 18.9.2019. K tomuto dni bude zafixována
smluvní pokuta ve výši 492.000 Kč.
Radě města je navrhováno udělení výjimky při zadávání veřejné zakázky dle čl. 2. odst. 2.3.8
písm. c) Vnitřního předpisu č. 5 – Zadávání veřejných zakázek, v účinném znění z toho
důvodu, protože se jedná o specifickou situaci, a to narovnání vztahů mezi městem
Černošice a společností TPCI. V tomto případě musí být kupní smlouva uzavřena se
společností TPCI, proto nelze vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu.
Usnesení č. R/27/26/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
výjimku při zadávání veřejných zakázek dle čl. 2 odst. 2.3.8 písm. c) Vnitřního předpisu
č. 5 - Zadávání veřejných zakázek, v účinném znění k realizaci zakázky - dodání
nového, nepoužitého, plně funkčního elektromobilu – komunálního vozíku
2.
odstoupení od kupní smlouvy č. 578/2017 ze dne 27.11.2017, uzavřené mezi městem
Černošice a společností TPC INDUSTRY CZECH REPUBLIC a.s., se sídlem
Svatojiřská 596/32, Předměstí, IČO 04690079, jejímž předmětem je dodání nového,
nepoužitého, plně funkčního elektromobilu – komunální vozík řada TPC ET CITY 2 za
cenu 945.000 Kč bez DPH (DPH ve výši 198.450 Kč), dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
3.
kupní smlouvu (CES č. 524/2019) mezi městem Černošice a společností TPC
INDUSTRY CZECH REPUBLIC a.s., se sídlem Svatojiřská 596/32, Předměstí, IČO
04690079 na dodání nového, nepoužitého, plně funkčního elektromobilu –
komunálního vozíku řada TPC ET CITY 2 za cenu 819.834,71 Kč bez DPH (DPH ve
výši 172.165,29 Kč), dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

ukládá
1. Právnímu odboru
1. realizovat usnesení pod bodem I.2. - odeslat odstoupení od kupní smlouvy č. 578/2017
ze dne 27.11.2017
Termín: 18.9.2019
2. realizovat usnesení pod bodem I.3. - zajistit podpisy kupní smlouvy č. 524/2019
Termín: 30.9.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

8.

Z odborů - úsek projektového řízení a komunikace

8.1

Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu kultury a obnovy památek
Středočeského kraje
Předkladatel: Úsek projektového řízení a komunikace
Důvodová zpráva: Na základě podané žádosti o dotaci na vybavení nové knihovny
mobiliářem je městu Černošice přiznána maximální výše dotace 70 tis. Kč. Dle smlouvy se
jedná o neinvestiční dotaci. Rada schválila přijetí dotace a uzavření smlouvy usnesením
R/24/19/2019, nyní je předkládán konkrétní text veřejnoprávní smlouvy, na jejímž základě

Strana 20/26

bude dotace městu vyplacena a rozpočtové opatření č. 72, kterým bude zahrnuta do rozpočtu
města.
Usnesení č. R/27/27/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace podle Programu 2019 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek v rámci Tematického zadání Obecní knihovny, CES 484/2019, mezi městem
Černošice a Středočeským krajem, IČ 70891095 na akci Pořízení mobiliáře pro nové
prostory Městské knihovny v Černošicích, ev. č. KUL/POK/038029/2019 v maximální
výši 70 tis. Kč
2.
rozpočtové opatření č. 72, které je přílohou tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat RO č. 72 do rozpočtu
Termín: 30.9.2019

III. souhlasí
s podpisem veřejnoprávní smlouvy dle odstavce 1, která je přílohou tohoto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
9.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

9.1

Veřejná zakázka malého rozsahu Mobilní klimatizace - vyhlášení
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva: Z důvodů vlny veder byl odbor vnitřních věcí požádán odbory vedení
města, odborem informatiky, odborem živnostenský úřad a odborem životního prostředí o
nákup mobilních klimatizací s průduchy skrze okenní tabule. Jde o kanceláře přepážkových
pracovišť nebo o kanceláře vystavené přímému slunci bez možnosti řádného větrání, které
jsou na budově Podskalská 19, Praha 2.
Odbor vnitřních věcí tak navrhl vypsat výběrové řízení v tomto rozsahu (viz přílohy usnesení).
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

max 145.042,- Kč bez DPH
ne – bude provedeno ZRR podle vysoutěžené ceny
§ 6171, pol. 5137, případně ORG

Usnesení č. R/27/28/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem "Mobilní klimatizace" pro
pracoviště Podskalská 19, Praha 2
2.
výzvu a zadávací dokumentaci včetně návrhu kupní smlouvy k veřejné zakázce
"Mobilní klimatizace" dle příloh 1-4 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Právnímu odboru
1. realizovat usnesení pod bodem I
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Termín: 30.9.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
10.

Dodatečně zařazené body programu

10.1 Osvětlení přístřešků na kola před mokropeským nádražím
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: U mokropeského nádraží byly v rámci projektu „P&R, přednádražní
prostor Mokropsy“ vybudovány dva přístřešky pro stávající stojany na jízdní kola. Tyto
přístřešky jsou pod dozorem kamery, která je umístěna na protější nádražní budově. Střechy
těchto přístřešků jsou vyrobeny z neprůhledného polykarbonátu, a tudíž kamera nevidí
dovnitř. Tím pádem se snižuje jejich zabezpečení a případné dopadení zlodějů.
Z tohoto důvodu se začal odbor investic a správy majetku spolu s IT zabývat možným
osvětlením těchto přístřešků. Společnosti Petr Majer – Elektro zde nainstalovala provizorní
lampy, aby se ukázalo, zda dokáží prosvětlit přístřešky tak, aby kamera viděla skrz střechy. K
malému zlepšení sice došlo, ale jako ještě vhodnější se ukázal nápad instalovat přímo dovnitř
systém pásky LED světel, které osvítí přístřešek přímo uvnitř. Radě města je předkládána
nabídka společnosti Petr Majer – Elektro na osvětlení dvou přístřešků pro stojany na jízdní
kola osvětlovacím systémem páskou LED.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

41.313,22,- Kč bez DPH, 49.989,- s DPH
Ne, součástí je RO č. 49
§ 3631, pol. 6121, ORG 891

Usnesení č. R/27/29/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informaci o zlepšení zabezpečení dvou přístřešků před mokropeským nádražím instalací
vnitřního osvětlení z důvodu častých krádeží odložených dopravních prostředků

II.

schvaluje
1.
nabídku společnosti Petr Majer - Elektro, IČO: 4756664, sídlem: Panská zahrada 477,
252 31 Všenory na osvětlení dvou přístřešků pro kola před mokropeským nádražím za
částku 41.313,22 Kč bez DPH dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2.
rozpočtové opatření č. 49 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. vystavit objednávku dle bodu II.1
Termín: 30.9.2019
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat RO č. 49 do aktuálního rozpočtu r. 2019 a zveřejnit v souladu se zákonem
Termín: 27.9.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
10.2 Instalace vánočního osvětlení
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., zaslala nabídku na instalaci
vánočních světelných ozdob na sloupy veřejného osvětlení. Částka za tuto službu je stejná
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jako v posledních letech. Společnost ELTODO jí již několik let po sobě nenavýšila.

Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

38.200,- Kč bez DPH, 46.222,- Kč s DPH
ne, součástí je RO č. 77
§ 3631, pol. 5169

Usnesení č. R/27/30/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
cenovou nabídkou společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IČO: 25751018, sídlem:
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, na montáž motivů vánočního osvětlení dle
přílohy č. 1 k tomuto usnesení za cenu 38 200,- Kč bez DPH
2.
rozpočtové opatření č. 77 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. objednat montáž vánočního osvětlení dle bodu I.1

Termín: 30.9.2019
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat RO č. 77 do aktuálního rozpočtu r. 2019 a zveřejnit v souladu se zákonem
Termín: 27.9.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
10.3 Dodatek č.3 k pojistné smlouvě č.467/2015 o pojištění odpovědnosti u pojistitele UNIQA
pojišťovna, a.s., kterým se s platností od 1.9.2019 zařazuje do pojištění další pojištěný
Mateřská škola Husova, příspěvková organizace
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Radě města je předkládán dodatek č 3 k pojistné smlouvě č.467/2015 o
pojištění odpovědnosti u pojistitele UNIQA pojišťovna, a.s., kterým se s platností od 1. 9.
2019 zařazuje do pojištění další pojištěný Mateřská škola Husova, příspěvková organizace.
Čtvrtletní navýšení bude činit 660,-Kč oproti stávající částce, tedy 18.718,-Kč.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

12.919,- do konce roku 2019
ano
§ 6320, pol. 5163

Usnesení č. R/27/31/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
dodatek č.3 k pojistné smlouvě č. 467/2015 o pojištění odpovědnosti mezi městem Černošice
a pojistitelem UNIQA pojišťovna, a.s. IČO: 492 40 480, sídlem: Praha 6, Evropská 136, PSČ:
160 12, kterým se s platností od 1.9.2019 zařazuje do pojištění další pojištěný Mateřská škola
Husova, příspěvková organizace dle přílohy tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem I
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Termín: 30.9.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
10.4 Tísňová tlačítka - Život 90
Předkladatel: Právní odbor
Důvodová zpráva
Radě města je předkládána ke schválení Smlouva o spolupráci při poskytování tísňové péče,
Pravidla pro přiznání příspěvku na tísňovou péči a formulář –Žádost o poskytování tísňové
péče.
Sociální odbor vedl již od minulého roku jednání s ústavem Život 90, z.ú. (dále „ústav“), který
poskytuje služby sociálně tísňové péče ve smyslu § 41 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách.
Tísňová péče je poskytována instalací zařízení v domácnosti uživatele, které je tvořeno
nouzovým tlačítkem na ruku či krk a pohybovým čidlem. Zařízení je propojeno přes pevnou
linku či GSM signál. Uživatel zařízení přivolá pomoc stiskem tlačítka a následně může
komunikovat s operátorem. Přivolání pomoci je aktivováno také tím, když čidlo po dobu
několika hodin nezaznamená pohyb uživatele. Operátor po přivolání pomoci zajistí pro
uživatele příjezd záchranného týmu či složek IZS, případně informuje rodinu či blízké osoby.
Tísňová péče by byla realizována následovně:
1. Město (Sociální odbor) obdrží požadavek od občana (vyplní formulář), že má zájem o
tísňovou péči.
2. Žádost občana bude předložena Sociální komisy k posouzení a následně bude radě
města předložen návrh na nákup zařízení tísňové péče.
3. Po schválení radou bude informován Ústav o tom, že město má zájem o koupi
zařízení (město bude majitelem zařízení), ústavu bude předána kopie žádosti občana.
4. Ústav poté vejde v jednání s občanem a instaluje zařízení tísňové péče.
Ústav poskytuje jak nová, tak repasovaná zařízení, která lze připojit přes pevnou linku nebo
přes GSM signál. Dále poskytuje mobilní telefon s nouzovým tlačítkem.
CENA (obsahuje jak nákup, tak instalaci zařízení):

1. stacionární zařízení na pevnou linku je maximálně do 9 100 Kč vč. DPH
2. stacionární zařízení na GSM signál je maximálně do 10 005 Kč vč. DPH (zde došlo ode
dne jednání Sociální komise k navýšení o 905 Kč)
3. repasované stacionární zařízení na pevnou linku, nebo GSM signál je maximálně 4 140
Kč vč. DPH
4. mobilní telefon Aligator A880 GPS Senior maximálně 1 242 Kč vč. DPH + 200 Kč aktivace
u uživatele
5. repasovaný mobilní telefon Aligator A880 GPS Senior je maximálně 500 Kč vč. DPH
Uživatel zařízení bude také ve smluvním vztahu s ústavem, za zařízení bude platit cca 400 –
500 Kč měsíčně.
Realizace zavedení služby tísňové péče je důležitá zejména pro starší občany, kteří žijí
osamoceně a nejsou zdravotně zcela v kondici a hrozí u nich riziko, že např. při pádu, náhlé
nevolnosti apod. nebude nablízku nikdo, kdo by jim mohl pomoci.
Usnesení č. R/27/32/2019
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Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
smlouvu s Životem 90, z.ú. číslo smlouvy CES 527/2019
2.
Pravidla pro přiznání příspěvku na tísňovou péči

II.

pověřuje
starostu podpisem smlouvy uvedené v bodě 1 usnesení

III. ukládá
1. Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
1. zajistit podpis smlouvy uvedené v bodě 1. usnesení
Termín: 30.9.2019
2. zajistit zveřejnění pravidel uvedených v bodě 2 usnesení na webových stránkách
města
Termín: 31.10.2019
3. informovat veřejnost o možnosti využití služby - Tísňová tlačítka - v Informačních
listech
Termín: 31.12.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
10.5 Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu se společností
Amper Market - Nová budova č.p. 259 Karlštejnská, Černošice
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V rámci stavby Stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 259 Černošice
byla provedena přeložka plynárenského zařízení včetně zrušení plynoměrného sloupku a
jeho nahrazení zemní soupravou. Postup stavebních prací na výše uvedené stavbě,
respektive uvedení ústředního vytápění do provozu, vyžaduje bezodkladné provedení zpětné
montáže plynoměru. Z tohoto důvodu bude uzavřena s provozovatelem DS společností Gas
Net, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, Smlouva o
připojení k distribuční soustavě CES č. 526/2019.
Zároveň je třeba uzavřít Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky zemního
plynu, uzavřené formou burzovního obchodu se společností Amper Market, a.s., se sídlem
Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 24128376. Tento dodatek smlouvy se
zřizuje bezúplatně.
OISM předkládá ke schválení výše Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky
zemního plynu, uzavřené formou burzovního obchodu se společností Amper Market, a.s.
Usnesení č. R/27/33/2019
Rada města Černošice
I.

II.

bere na vědomí
nutnost uzavřít Dodatek ke Smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu
společností Amper Market, a.s

se

souhlasí
s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o sdružených službách dodávky zemního plynu
č.ASA50009533 mezi městem Černošice a společností Amper Market, a.s., IČO 24128376,
se sídlem Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem II
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Termín: 20.9.2019
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
10.6 Žádost o schválení nákupu vlajek ČR
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Radě města je předložen návrh paní Z. Knězů, resp. Letopisecké
společnosti na nákup vlajek ČR za účelem podpory oslav Dne vzniku samostatného
Československého státu.
Žádost paní Knězů je přílohou DZ.
Usnesení č. R/27/34/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
nákup maximálního počtu 50 ks vlajek ČR za účelem prodeje vlajek občanům města za
prodejní cenu 100,-Kč

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. realizovat potřebná rozpočtová opatření
Termín: 3.10.2019

přijato, pro: 4, proti: 2, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
11.

Různé

12.

Závěr

Závěr:

Ing. Milena Paříková
radní

Ing. Petr Wolf
místostarosta
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