ZÁPIS
z 3. jednání Rady města Černošice ze dne 3. 12. 2018
Přítomni:
Hosté:

Ing. Jan Fara, Ph.D., Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr.
Lenka Kalousková, PhD., Ing. Tomáš Kratochvíl
Petr Špaček a Libor Hrdoušek – k bodu 2.1., Petr Smolík (žadatel) a Libor Bochořák
(projektant) – k bodu 2.8.,
Ing. Milena Paříková

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

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Mateřská škola Černošice, Husova ulice - dodatek č 3 ke smlouvě o dílo č. 328/2017 vícepráce a změny zjištěné v průběhu stavby

2.2

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 633/2018 pro stavbu
"Splašková kanalizace a přípojky v ul. Vrážská, Černošice"

2.3

Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě č.359/2016 na výkon funkce TDI a koordinátora BOZP na
stavbě Stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 259 Černošice-etapa dokončení stavby a
venkovní úpravy areálu

2.4

Sportovní areál u ZŠ Černošice-nová přípojka NN včetně nového umístění pojistkové skříně
- Smlouva č. 649/2018 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného místa

2.5

Příkazní smlouva č. 671/2018 na výkon funkce autorského dozoru projektanta - Stavební
úpravy a přístavba budovy č.p. 259 Černošice-etapa dokončení stavby a venkovní úpravy
areálu

2.6

Plánovací smlouva o podmínkách vybudování úseku vodovodního a kanalizačního řadu v
osadě Zátoka radosti

2.7

Dohoda o předčasném užívání dokončených částí stavby - rekonstrukce silnice II/115

2.8

Žádost o vyjádření města k doplněné projektové dokumentaci pro výstavbu betonárny a
sportovního areálu na pozemcích parc.č. 4271/3, 4271/9, 4271/10 a 4271/41 v Radotínské
ulici (žadatel: TYBET INVEST, s.r.o.)

2.9

Zatrubnění stávajícího příkopu od vjezdu do viladomů podél ulice Vrážská k ulici Marie
Fischerové Kvěchové

2.10

Smlouva č. 654/2018 o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6020134/1, ulice
Husova

2.11

Žádost o vyjádření města k nové přípojce el. energie pro pozemek parc.č. 4621 v Topolské
ulici (žadatel ELEKTROŠTIKA, s.r.o.) a smlouva č. 650/2018 o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6023646/VB/03
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2.12

Žádost o vyjádření města k nové přípojce el. energie pro chatu č.e. xxx v osadě Slunečná
(žadatel ELEKTROŠTIKA, s.r.o.) a smlouva č. 652/2018 o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6023611/VB/02

2.13

Žádost o vyjádření města ke stavebním úpravám a změně užívání domu č.p. xxx v
Karlštejnské ulici (žadatel Jeden strom, z.ú.)

2.14

Žádost o vyjádření města k vybudování vrtané studny na pozemku parc.č. 4101/78 v
Arbesově ulici (žadatel K. J.)

2.15

Nákup síranu železitého do ČOV

3.

Z odborů - odbor vedení města

3.1

Ustanovení komisí rady města

4.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

4.1

Odměny ředitelkám škol zřízených městem Černošice

4.2

Žádost SHŠ Alotrium o příspěvek na dopravu

4.3

Ceník pronájmů Haly Věry Čáslavské - aktualizace

4.4

Částečná kompenzace cestovních nákladů do partnerského města Themar

4.5

Ochranný film na palubovku ve sportovní hale Věry Čáslavské

4.6

Smlouva o úhradě odměny

4.7

Žádost o hostitelství a spolufinancování 6. ročníku Slavnosti Morany

5.

Z odborů - úsek projektového řízení a komunikace

5.1

Žádost o výjimku při vývěru dodavatele na opravu laku a karoserie výjezdového vozidla
VEA 1 Toyota

6.

Z odborů - finanční odbor

6.1

Rozpočtové opatření č. 58 a změna rozpisu rozpočtu č. 57

7.

Z odborů - dbor sociálních věcí a zdravotnictví

7.1

Smlouva o poskytování služeb mezi městem a PhDr. Václavem Mertinem (poskytování
odborné pomoci klientům formou individuální konzultace v rámci odborné psychologické
pomoci)

7.2

Dohoda o supervizi pracovního týmu OSPOD mezi městem a Mgr. Monikou Havlíčkovou

8.

Dodatečně zařazené body programu

8.1

Prodloužení licencí systému zálohování elektronické pošty RELOAD

8.2

Žádost o souhlas s parkováním filmové techniky ve Vrážské ulici

8.3

Kabelové propojení sportovního a volnočasového areálu Pod školou s rozvody veřejného
osvětlení v ulici K Lesíku

9.

Různé

10.

Závěr

Zahájení:
K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

Strana 2/24

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Mateřská škola Černošice, Husova ulice - dodatek č 3 ke smlouvě o dílo č. 328/2017 vícepráce a změny zjištěné v průběhu stavby
Předkladatel: Ing. arch. Tomáš Havránek, Odbor investic a správy majetku,Renata
Duchoslavová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva – Mateřská škola Černošice, Husova ulice – vícepráce a změny zjištěné
v průběhu stavby – smluvní dodatek č.3
V průběhu realizace stavby byla zjištěna nutnost provedení stavebních prací a změn, které
nebyly zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo a dodatcích č.1 a č.2, ale jsou nezbytné pro další
technologický postup prací, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň není možná změna dodavatele těchto
prací.
Jedná se o práce a změny v projektové dokumentaci nebo ve výkazu výměr detailně
neuvedené, ale jsou nutné pro provedení a dokončení stavby. Tyto práce jsou obsaženy v
těchto jednotlivých změnových listech:
ZL 14 – doplnění hranolového řeziva a desek OSB jako podkladní konstrukce pod
oplechování atik, CN 96 083,04 Kč bez DPH
ZL 15 – z důvodu změny výrobního sortimentu výrobce dětských WC kombi systémů je nutné
k těmto výrobkům doplnit provedení sádrokartonové krycí předstěny, CN 10 148,50 Kč bez
DPH
ZL 16 – dle požadavku dodavatele vybavení kuchyně (gastroprovoz) je nutné pro bezpečný
provoz tohoto zařízení doplnit 5 ks tlačítek „central stop“, CN 9 157,- Kč bez DPH
ZL 17 – při zakládání pasů pro podezdívku plotu byla dodána základová výztuž požadovaná
projektantem, která nebyla detailně uvedena ve výkazu výměr. U navrženého betonu do
základů byla zvýšena třída pevnosti dle statického výpočtu. Plotové stříšky bylo nutno
pohledově upravit spárováním. Konstrukce podezdívky byla doplněna o nopovou folii,
CN 292 699,03 Kč bez DPH
Dle cenové nabídky společnosti CL-EVANS,s.r.o. je navržená celková cena za provedené
práce a dodávky v celkové výši 408 087,57 Kč bez DPH a 493 785,96 Kč včetně DPH.
Specifikace jednotlivých změnových listů byly průběžně prověřovány a odsouhlasovány
projektantem, cenové nabídky byly věcně i finančně kontrolovány a prověřeny TDI stavby,
jsou použity jednotkové ceny uvedené ve smluvním rozpočtu, u nových položek cena
odpovídá ceně obvyklé v místě i čase za danou jednotku.
Změnové listy byly konzultovány se zástupcem společnosti ALTA, která převzala vedení
dotační agendy tohoto projektu. Zástupce této společnosti nás ubezpečil, že poskytovatel
dotace nebude mít s uvedenými změnami problém a nevidí důvod jeho nesouhlasu
s uzavřením smluvního dodatku.
Na tento dohodnutý a projednaný rozsah prací a dodávek navrhuje OISM uzavřít se
společností CL-EVANS,s.r.o. smluvní dodatek č.3.
Přílohy: - cenová nabídka společnosti CL-EVANS,s.r.o. (změnové listy č. 14, 15, 15 a 17)
- návrh smluvního dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo č.328/2017 se společností CLEVANS,s.r.o.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

408 087,57 Kč bez DPH, 493 785,96 Kč s DPH
Ne, součástí bodu je RO č. ……
§ 3111, pol. 6121, ORG 983
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Usnesení č. R/03/1/2018
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
změnové listy č. 14-17, které zahrnují změny požadované investorem a změny vyplývající z
nesouladu projektové dokumentace a výkazu výměr

II.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti CL-EVANS,s.r.o., IČ26768607, se sídlem Bulharská 1557,
470 02 Česká Lípa

I I I . s c h va l u j e
1.
uzavření dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo č. 328/2017 se společností CL-EVANS,s.r.o.,
se sídlem Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2, IČ 26768607, kterým se mění cena
díla o 408.087,57 Kč bez DPH
2.
RO č. 59 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit podpis smluvního dodatku č. 3 dle přílohy č.1 k usnesení
Termín: 14.12.2018
2. informovat poskytovatele dotace o schváleném dodatku
Termín: 7.12.2018
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat RO č.59 do rozpočtu města
Termín: 17.12.2018
pro: 4, proti: 0, zdržel se: 2, mimo místnost: 0
2.2

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 633/2018 pro
stavbu "Splašková kanalizace a přípojky v ul. Vrážská, Černošice"
Předkladatel: Bc. Petra Hlavičková, M.B.A., Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
V rámci rekonstrukce II/115 je potřeba dovybudovat chybějící kanalizační a splaškové
přípojky v trase rekonstrukce.
V tomto případě se jedná o stavbu „Splašková kanalizace a přípojky v ul. Vrážská,
Černošice“, která bude budována na jaře rok 2019 v rámci V. etapy rekonstrukce silnice
II/115.
Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná stavba zasahuje do pozemků, které jsou ve
vlastnictví příspěvkové organizace KSÚS (Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace), bylo potřeba pro vyřízení územního a stavebního řízení
doložit stavebnímu úřadu mimo jiné i situaci se souhlasem a razítkem příspěvkové
organizace KSÚS. Dodání takto podepsané situace bylo podmíněno uzavřením Dohody
k provedení stavby na cizím pozemku, která byla schválena usnesením rady města č.
R/128/23/2018.
Výše zmíněná dohoda však nenahrazuje samotnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, proto ji ke schválení radě města předkládáme nyní. Časová
prodleva byla způsobena schvalovacím procesem Rady Středočeského kraje.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě je návrhem protistrany.
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Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

82.750,- Kč bez DPH
V rámci rozpočtu 2019
§ 2321, pol. 6121, ORG 793

Usnesení č. R/03/2/2018
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
informace týkající se uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě pro stavbu "Splašková kanalizace a přípojky v ul. Vrážská, Černošice"” mezi městem
Černošice a Středočeským krajem

II.

s c h va l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES č. 633/2018
pro stavbu "Splašková kanalizace a přípojky v ul. Vrážská, Černošice"”, mezi městem
Černošice a Středočeským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací KSÚS za
jednorázovou úhradu nájemného ve výši 82.750,- Kč bez DPH

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zrealizovat uzavření smlouvy CES 633/2018 dle bodu II
Termín: 30.11.2018
přijato, pro: 4 (FK, TK, PW, JF), proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1
2.3

Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě č.359/2016 na výkon funkce TDI a koordinátora BOZP na
stavbě Stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 259 Černošice-etapa dokončení stavby a
venkovní úpravy areálu
Předkladatel: Ing. arch. Tomáš Havránek, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva – Smluvní dodatek č.1 k Příkazní smlouvě č.359/2016 na výkon funkce
technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě
„Stavební úpravy a přístavba budovy č.p.259 Černošice – etapa dokončení stavby a venkovní
úpravy areálu“
V souvislosti s usnesením rady města č.R/132/1/2018 ze dne 24.9.2018, bod III.2 o uzavření
dohody o ukončení smlouvy o dílo č.CES 531/2018 na stavbu „Nová radnice – rekonstrukce a
přístavba budovy.p.259“ a dále v souladu s usnesením rady města č.R/135/2/2018 ze dne
29.10.2018 o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Metall Quatro,s.r.o. na zhotovení díla
„Stavební úpravy a přístavba budovy č.p.259 Černošice – etapa dokončení stavby a venkovní
úpravy areálu (dále jen II.etapa stavby) je nutné pro tuto II.etapu stavby zajistit výkon funkce
technického dozoru investora (dále jen TDI) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na stavbě (dále jen BOZP).
Současný výkon funkce TDI a koordinátora BOZP na této stavbě probíhá na základě příkazní
smlouvy č.359/2016 uzavřené mezi Městem Černošice a společností Atelier 15, s.r.o. dne 22.
9.2016 a rozsah činnosti se váže ke smlouvě o dílo č.358/2016 na vlastní realizaci stavby,
která ale končí dle usnesení rady města č.R/132/1/2018 ke dni 20.12.2018.
Dle nové smlouvy o dílo č.532/2018 se společností Metall Quatro s.r.o. bude stavba II.etapy
zahájena 3.1.2019. Vzhledem k tomu, že výkon funkce TDI a koordinátora BOZP pro
předchozí rozsah stavebních prací vykonávala odborně a kvalitně společnost Atelier 15,s.r.o.
je vhodné aby i pro II.etapu stavby (etapizace stavby zvolena pouze z důvodu nepřekročení
finančních limitů dle zákona o zadávání veřejných zakázek) na základě smluvního dodatku č.1
k příkazní smlouvě č.359/2016 vykonávala výkon funkce TDI a koordinátora BOZP společnost
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Atelier 15,s.r.o.
Cena za výkon funkce TDI a koordinátora BOZP bude účtována dle stávajících finančních
podmínek kap.IV. příkazní smlouvy č.359/2016. Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP bude
probíhat po celou dobu výstavby až do kolaudace stavby prováděné dle projektové
dokumentace „Stavební úpravy a přístavba budovy č.p.259 Černošice – etapa dokončení
stavby a venkovní úpravy areálu“ z 14.9.2018.
Příloha: návrh smluvního dodatku č.1 na výkon funkce technického dozoru investora a
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě na akci „Stavební úpravy a
přístavba budovy č.p.259 Černošice – etapa dokončení stavby a venkovní úpravy areálu“.
Finanční nároky
46 800,- Kč/ měsíc bez DPH
Kryto rozpočtem
ano z rozpočtu 2019
Rozpočtová skladba
§ 6171 pol. 6121, ORG 776

Usnesení č. R/03/3/2018
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
nutnost zajištění výkonu funkce TDI a koordinátora BOZP na II.etapě stavebních úprav a
přístavbě budovy č.p. 259 Černošice

II.

s c h va l u j e
1.
výjimku z vnitřního předpisu města č.5 o zadávání veřejných zakázek dle bodu 2.3.8.
písmena c) výjimky z postupu dle této směrnice
2.
uzavření smluvního dodatku č.1 k Příkazní smlouvě č. 359/2016 se společností Atelier
15, s.r.o. se sídlem Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČ 26746450

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zrealizovat uzavření smluvního dodatku č.1 k Příkazní smlouvě č. 359/2016 dle bodu II
2
Termín: 14.12.2018
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
2.4

Sportovní areál u ZŠ Černošice-nová přípojka NN včetně nového umístění pojistkové
skříně - Smlouva č. 649/2018 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného místa
Předkladatel: Renata Duchoslavová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva
Sportovní areál u ZŠ Černošice nová přípojka NN – Návrh smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o připojení odběrného el. zařízení k DS
Na základě měření kapacity hlavního rozvaděče a přípojkové skříně v objektu základní školy,
bylo zjištěno, že stavbu Sportovní areál u ZŠ Černošice nebude možné napojit na tento
hlavní rozvaděč. Rezerva, která činila cca 100 A byla vyhrazena pro připojení stavby
Stavební úpravy a přístavba ZŠ Černošice. Potřebný příkon pro sportovní areál musel být
řešen novým odběrným místem.
Objekty sportovního areálu měly být napojeny novým podzemním kabelovým vedením ze
stávající rozpojovací skříně R932 na pozemku parc. číslo 2738/24 v ulici Školní do nové
pojistkové skříně s rozvaděčem umístěné na hranici areálu na pozemku parc. číslo 2657/31
v k.ú. Černošice. OISM podalo žádost o připojení el. zařízení k distribuční soustavě na
společnost ČEZ Distribuce, a.s., která v souladu s příslušným ustanovením vyhlášky, o
podmínkách připojení k el. soustavě, zaslala návrh smlouvy. Ten byl schválen radou dne 8.
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8. 2018 (usnesení č. R/129/4/2018).
V průběhu září však byla vysazena na pozemku parc. číslo 2657/31 v k.ú. Černošice
památná lípa. Nově umístěná pojistková skříň s rozvaděčem tak brání výhledu na upravený
prostor památného stromu.
Bylo proto nezbytné navrhnout jiné místo pro osazení pojistkové skříně a společnost ČEZ
Distribuce, a.s., byla požádána o schválení tohoto nového umístění. Nově by bylo možné po
projednání se společností ČEZ umístiti skříň na protější stranu ulice, do zeleného pásu, kde
je již jedna skříň společnosti ČEZ. Nová skříň by se k ní přistavěla. Na toto řešení jsme
nechali vypracovat projektovou dokumentaci a požádali společnost ČEZ o nové vyjádření a
uzavření smlouvy.
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., nyní zaslala nový návrh smlouvy respektující nové umístění
elektrické skříně. OISM proto předkládá tento návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
připojení odběrného el. zařízení k DS radě k odsouhlasení s tím, že oprávněné náklady
spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu budou činit 40.000,- Kč.
Příloha: - návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení
k DS
- výkres dispozice přívodu NN, rozvaděč RE

Finanční nároky

40.000,- Kč (nepodléhá DPH)

Kryto rozpočtem

ano

Rozpočtová skladba

§ 3113, pol. 6121, ORG 959

Usnesení č. R/03/4/2018
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
smlouvu č. CES 649/2018 (18_SOP_01_4121469354) o uzavření budoucí smlouvy o
připojení odběrného místa pro Sportovní areál u ZŠ Černošice Mokropsy se společností ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín za částku 40.000,- Kč dle přílohy tohoto
usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 7.12.2018

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1 (ŠH)
2.5

Příkazní smlouva č. 671/2018 na výkon funkce autorského dozoru projektanta - Stavební
úpravy a přístavba budovy č.p. 259 Černošice-etapa dokončení stavby a venkovní úpravy
areálu
Předkladatel: Ing. arch. Tomáš Havránek, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva – Stavební úpravy a přístavba budovy č. p. 259 Černošice – etapa
dokončení stavby a venkovní úpravy areálu, příkazní smlouva na výkon funkce autorského
dozoru projektanta.
V souvislosti s usnesením rady města č.R/132/1/2018 ze dne 24.9.2018, bod III.2 o uzavření
dohody o ukončení smlouvy o dílo č.CES 531/2018 na stavbu „Nová radnice – rekonstrukce a
přístavba budovy.p.259“ a dále v souladu s usnesením rady města č.R/135/2/2018 ze dne
29.10.2018 o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Metall Quatro,s.r.o. na zhotovení díla
„Stavební úpravy a přístavba budovy č.p.259 Černošice – etapa dokončení stavby a venkovní
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úpravy areálu (dále jen II.etapa stavby) je nutné pro tuto II.etapu stavby zajistit výkon funkce
autorského dozoru projektanta stavby.
Současný výkon funkce autorského dozoru projektanta na této stavbě probíhá dle smlouvy
č.120/2017 uzavřené mezi Městem Černošice a společností CEDE Studio,s.r.o. dne 15.3.2017
a rozsah činnosti se váže ke smlouvě o dílo č.358/2016 na vlastní realizaci stavby, která ale
končí dle usnesení rady města č.R/132/1/2018 ke dni 20.12.2018.
Dle nové smlouvy o dílo č.532/2018 se společností Metall Quatro s.r.o. bude stavba II.etapy
zahájena 3.1.2019. Vzhledem k tomu, že projektovou dokumentaci pro předchozí rozsah
stavebních prací i projektovou dokumentaci pro II.etapu stavby zpracovala společnost CEDE
Studio s.r.o., je nutné, aby na základě nové příkazní smlouvy vykonávala autorský dozor
projektanta při provádění stavebních prací II.etapy opět společnost CEDE Studio s.r.o.
Autorský dozor bude účtován dle stávajících finančních podmínek, tj. hodinovou sazbou 500,Kč/hod. bez DPH. Autorský dozor bude zhotovitelem prováděn na základě jednotlivých
požadavků objednatele, odměna za autorský dozor bude stanovena na základě skutečné doby
provádění autorského dozoru, a to na základě výkazu odpracovaných hodin vyhotoveného
zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem za každý příslušný kalendářní měsíc.
Autorský dozor bude probíhat po celou dobu výstavby až do dokončení a kolaudace stavby
realizované dle projektové dokumentace „Stavební úpravy a přístavba budovy č.p.259
Černošice – etapa dokončení stavby a venkovní úpravy areálu“ z 14.9.2018.
Příloha: návrh příkazní smlouvy (CES č. 671/2018) na zajištění výkonu funkce autorského
dozoru projektanta na akci: „Stavební úpravy a přístavba budovy č.p.259 Černošice – etapa
dokončení stavby a venkovní úpravy areálu“
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

500,- Kč/ hod. bez DPH
ano z rozpočtu 2019
§ 6171, pol. 6121, ORG 776

Usnesení č. R/03/5/2018
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
nutnost zajištění výkonu funkce autorského dozoru projektanta na II.etapě stavebních úprav a
přístavbě budovy č.p. 259 Černošice

II.

s c h va l u j e
1.
výjimku z vnitřního předpisu města č.5 o zadávání veřejných zakázek dle bodu 2.3.8.
písmena c) výjimky z postupu dle této směrnice
2.
uzavření příkazní smlouvy CES 671/2018 se společností CEDE Studio, s.r.o., se
sídlem Mašínova 808/17, 182 00 Praha 8 Kobylisy, IČ 26764822

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zrealizovat uzavření příkazní smlouvy č. CES 671/2018 dle bodu II 2
Termín: 14.12.2018
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1(ŠH)
2.6

Plánovací smlouva o podmínkách vybudování úseku vodovodního a kanalizačního řadu
v osadě Zátoka radosti
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Majitelé chat v osadě Zátoka radosti připravují napojení svých nemovitostí na
vodovod a kanalizaci. Na vlastní náklady proto plánují vybudovat úseky vodovodního a
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kanalizačního řadu, každý v celkové délce 311 m. Výstavbu podle projektové dokumentace
vypracované Ing. Alešem Voženílkem rada města odsouhlasila na svém 121. jednání dne
23.4.2018. Na základě usnesení R/121/10/2018 připravil právní odbor plánovací smlouvu, která
stanovuje práva a povinnosti města a investorů při výstavbě. Město se smlouvou mimo jiné
zavazuje, že na své náklady vybuduje přečerpávací stanici za cca 650.000,- Kč, která zajistí
dostatečný tlak pro čerpání splaškových vod z nižších poloh a která bude dimenzovaná i pro
event. připojení další lokality na kanalizační soustavu. Investoři se mimo jiné zavazují vybudovat
uvedené stavby za cca 960.000,- Kč a po kolaudaci ji bezúplatně převést do majetku města.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=459
Usnesení č. R/03/6/2018
Rada města Černošice
d o p o r u č u j e za s t u p i t e l s t vu m ě s t a
projednat a schválit plánovací smlouvu (CES 664/2018) mezi městem Černošice a vlastníky
nemovitostí v osadě Zátoka radosti
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1 (ŠH)
I.

2.7

Dohoda o předčasném užívání dokončených částí stavby - rekonstrukce silnice II/115
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V rámci probíhající rekonstrukce silnice II/115 jsou dokončeny některé
části komunikace a chodníků a jsou také užívány, nejsou však dosud zkolaudovány, a jsou
proto stále součástí staveniště. Pro zimní období je nutné zajistit jejich zimní údržbu. Podle
předkládané dohody se zainteresované strany dohodly, že komunikaci bude uklízet
Středočeský kraj prostřednictvím TSÚ Kladno a přilehlé chodníky město Černošice (odbor
technických služeb), nikoli zhotovitel stavby. Součástí stavby byly pouze části chodníků u
Slánky a u železničního přejezdu do Kazínské ulice.

Usnesení č. R/03/7/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uzavřením dohody (CES 582/2018) o předčasném užívání ucelené části stavby rekonstrukce silnice II/115 - mezi Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5 a městem
Černošice jako objednateli a společností M-SILNICE, a.s., IČ 42196868, Husova 1697,
530 03 Pardubice, která upravuje podmínky zimní údržby dokončených částí stavby

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření dohody CES 582/2018 dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 29.11.2018
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1 (ŠH)
II.

2.8

Žádost o vyjádření města k doplněné projektové dokumentaci pro výstavbu
betonárny a sportovního areálu na pozemcích parc.č. 4271/3, 4271/9, 4271/10 a
4271/41 v Radotínské ulici (žadatel: TYBET INVEST, s.r.o.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Doručená projektová dokumentace řeší plánovanou výstavbu nové
betonárny s administrativní budovou v Radotínské ulici, a to na pozemcích označených
územním plánem VN/Z: plochy výroby a skladování – lehký průmysl, v záplavovém území.
Současně s ní je plánována – na funkční ploše OS/Z: plochy občanského vybavení – sportu a
rekreace, v záplavovém území - výstavba budovy sportovního centra a budovy restaurace.
V areálu je počítáno s výstavbou beachvolejbalového hřiště, parkovacích a manipulačních
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ploch, přípojek/přeložek inženýrských sítí a retence dešťových vod. Pozemky, na nichž budou
stavby umístěny, jsou ve vlastnictví pana Klána. Na základě připomínek stavební komise,
rady města z 27.8.2018 a následných jednání doplnila a upravila projekční kancelář
projektovou dokumentaci ke stavbám. Vzhledem k rozsahu PD je přílohou jen situace.
V souvislosti s výstavbou nového vodovodního řadu pro zásobování obou areálů uzavře
město s investorem plánovací smlouvu, která stanoví práva a povinnosti obou stran. Smlouvu
schválilo zastupitelstvo města 28.11.2018.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=400
Usnesení č. R/03/8/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s vydáním územního rozhodnutí na výstavbu betonárny na zpracování suchých
směsí a sportovního areálu na pozemcích parc.č. 4271/3, 4271/9, 4271/10 a
4271/41 v Radotínské ulici podle upravené dokumentace zpracované společností
NOZA, s.r.o., IČ 24767417, Huťská 229, Kladno za předpokladu, že budou
dodrženy tyto podmínky:
1/ město bude vyzváno ke kontrole krytí kanalizačního řadu (přivaděče) před jeho
zakrytím finálními vrstvami a to minimálně 5 pracovních dní předem,
2/ bude zřízeno věcné břemeno pro vedení kanalizačního řadu (přivaděče) přes
pozemky parc.č. 4271/9 a 4271/10 a to nejpozději do zahájení zkušebního
provozu
3/ výška rozebíratelného oplocení bude maximálně 1,8 m,
4/ provozní doba betonárny na zpracování suchých směsí bude max. PO-PÁ 7-17 a SO
7-13, NE zavřeno,
5/ provoz betonárny na zpracování suchých směsí bude v souladu se zprávou o
hodnocení vlivu stavby na životní prostředí, zejména s ohledem na uvedené
dopravní zatížení areálu, hlukovou a rozptylovou studii
6/ po dokončení stavby a před vydáním veřejnoprávního titulu k trvalému užívání stavby
bude provozována betonárna ve zkušebním provozu po dobu maximálně 6
měsíců, aby bylo možné ověřit soulad provozu s rozptylovou a hlukovou studií,
které byly přílohou zprávy o vlivu stavby na životní prostředí
7/ prostor původní provozovny betonárny bude rekultivován nejpozději do doby zahájení
zkušebního provozu nové provozovny
2.
požaduje k vyjádření předložení dokumentace pro stavební povolení se zákresem
navrhovaného stavu do fotografií ze všech stran, včetně nadhledové vizualizace
3.
s vybudováním úseku vodovodního řadu na pozemku města parc.č. 4320 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: 14.12.2018

nepřijato, pro: 3, proti: 3, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.9

Zatrubnění stávajícího příkopu od vjezdu do viladomů podél ulice Vrážská k ulici
Marie Fischerové Kvěchové
Předkladatel: Renata Duchoslavová, Odbor investic a správy majetku
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Důvodová zpráva – zatrubnění stávajícího příkopu od vjezdu do „viladomů“ podél ulice
Vrážská k ulici Marie Fischerové Kvěchové
V souvislosti s rekonstrukcí silnice II/115 v ulici Vrážská je nutné realizovat zatrubnění
stávajícího příkopu podél komunikace před pozemky parc.č. 2253/1, 2254/1 a 2255/1
v délce cca 60 m (viz přiložená situace) v úseku od viladomů v zatáčce k ulici Marie
Fischerové Kvěchové.
Stávající příkop dosud sloužil pro odvodnění tělesa silnice i plochy vjezdu k viladomům.
Nově bude silnice odvodněna do dešťové kanalizace. Do příkopu jsou však stále zaústěny
neznámé přítoky od přilehlých nemovitostí a proto měl být dle projektu pro rekonstrukci
silnice ponechán. V daném místě máme vyprojektovaný chodník, který by propojil ulici
Marie Fischerové Kvěchové s přechodem pro chodce u viladomů tak, aby se lidé bydlící
na této straně silnice bezpečně dostali přes silnici a nechodili ve vozovce jako doposud.
Chodník však není možné realizovat z důvodu opakovaného nesouhlasu paní Kravčíkové,
které patří část pozemku u vjezdu na její pozemek, kterého by se chodník dotkl. Lidé
bydlící v této části ulice se však na město opakovaně obrací s požadavkem na zřízení
bezpečnějšího přístupu k přechodu pro chodce, protože frekvence dopravy na silnici je
veliká.
Řešením je zatrubnit stávající příkop dvěma drenážními trubkami průměru DN 200 mm
obalenými geotextílií a zasypanými štěrkem, které lze napojit do šachty dešťové
kanalizace u vjezdu do ulice Marie Fischerové Kvěchové. Realizace tohoto opatření
umožní následné zasypání příkopu a úpravu plochy u obrubníku rozprostřením
asfaltového recyklátu v šířce cca jednoho metru a délce úseku od ulice M.F.Kvěchové až
k přechodu pro chodce. Tím bude umožněn bezpečný pohyb chodců mimo vozovku a
zároveň se tato úprava nijak nedotkne pozemku paní Kravčíkové.
Vzhledem k tomu, že zatrubnění příkopu je nutné provést v době uzavírky
rekonstruovaného úseku silnice II/115, který je staveništěm stavební firmy Hesstavební,s.r.o. a tyto stavební práce místně, časově i technologicky navazují na probíhající
stavební činnost firmy Hes-stavební,s.r.o., byla oslovena pouze tato společnost k podání
cenové nabídky na zatrubnění příkopu včetně povrchové úpravy recyklátem. Její první
nabídka na realizaci tohoto opatření byla ve výši 117 375,- Kč. Protože se nám cena zdála
příliš vysoká, nechali jsme jí přezkoumat rozpočtářem panem Podholou. Ukázalo se, že
cena pravdu přesahovala cenu URS, a to přibližně o 40%. Po opakovaných jednáních se
podařilo dojednat snížení ceny na částku 66 832,80 Kč, bez DPH. Ta již cenám URS
odpovídá a je proto přijatelná.
Z výše uvedených důvodů navrhuje OISM se společností Hes-stavební,s.r.o. uzavřít na
zatrubnění stávajícího příkopu od „viladomů“ podél ulice Vrážská smlouvu o dílo (CES č.
667/2018).
Přílohy: - katastrální situace 1:1000 s vyznačením zatrubněného úseku
- cenová nabídka společnosti Hes-stavební,s.r.o.
- návrh smlouvy o dílo (CES č. 667/2018) se společností Hes-stavební,s.r.o.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

66 832,80 Kč bez DPH, 80 867,90 Kč s DPH
ano
§ 2212 pol. 6121 ORG 1046

Usnesení č. R/03/9/2018
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
nutnost realizovat v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/115 zatrubnění stávajícího
příkopu v délce 60 m podél ulice Vrážská od viladomů k ulici Marie Fischerové
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Kvěchové
II.

souhlasí
s cenovou nabídkou spol. HES stavební, s.r.o., IČ.: 28143213 se sídlem Zelený pruh
95/97, 140 00 Praha 4 za celkovou cenu 66.832,80 Kč bez DPH

I I I . s c h va l u j e
1.
výjimku z vnitřního předpisu města č.5 o zadávání veřejných zakázek dle bodu
2.3.8. písmena c) výjimky z postupu dle této směrnice
2.
uzavření smlouvy o dílo č. CES 667/2018 mezi městem Černošice a
společností HES stavební s.r.o. dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit podpis smlouvy dle bodu III. 2
Termín: 4.12.2018
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 1(ŠH)
2.10 Smlouva č. 654/2018 o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-6020134/1, ulice Husova
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Společnost ENERGON reality, s.r.o., IČ: 24126985, sídlem: Praha 4 – Krč, Budějovická
601/128, PSČ: 140 00, požádala o uzavření Smlouvy vedené jako č. 654/2018 o zřízení
věcného břemene - služebnosti IV-12-6020134/1 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s.,
IČ:24729035 (oprávněný) a městem Černošice (povinný). Kelového vedení kNN a jistící skříň
zasahují 14m do pozemku parc.č. 4105/1 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města
Černošice v Husově ulici. Finanční náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena na
cenu ve výši 1.400,- Kč bez DPH.
Použitý schválený vzor smlouvy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., který nelze měnit.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=456
Usnesení č. R/03/10/2018
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
smlouvu č. 654/2018 o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-6020134 se
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02 pro uložení kabelového vedení NN a jistící skříně na pozemku parc. č.
4105/1 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v Husově ulici za
jednorázovou úhradu ve výši 1.400,-Kč bez DPH dle přílohy tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 14.12.2018

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1(ŠH)
2.11 Žádost o vyjádření města k nové přípojce el. energie pro pozemek parc.č. 4621 v
Topolské ulici (žadatel ELEKTROŠTIKA, s.r.o.) a smlouva č. 650/2018 o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6023646/VB/03
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Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Z důvodu posílení příkonu pro pozemek v Topolské ulici dojde ke zrušení
nadzemní přípojky k pozemku a k vybudování nové zemní přípojky z kabelu vedeného po
druhé straně komunikace. Přípojka bude ukončena v nové pojistkové skříni na hranici
pozemku.
V návaznosti na výše uvedené požádala současně společnost ELEKTROŠTIKA s.r.o., IČO:
48041122, sídlem: Praha 4, U Družstva Ideál 13, PSČ: 140 00, o uzavření smlouvy č.
650/2018 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-126023646/VB/03 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 (budoucí oprávněný) a
Městem Černošice (budoucí povinný). Nové kabelové vedení kNN zasahuje do pozemku
parc. č. 4482/15 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v Topolské ulici.
Finanční náhrada bude stanovena dohodou smluvních stran Vlastní smlouvy. Za předpokladu
celkového maximálního rozsahu věcného břemene 8 m v nezpevněném povrchu bude
finanční náhrada činit 800,-Kč bez DPH.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=454
Usnesení č. R/03/11/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním nové přípojky NN pro pozemek parc.č. 4621 v Topolské ulici podle
předložené situace vypracované společností Elektroštika, s.r.o., IČ 48041122, U Družstva
Ideál 13, Praha 4, v listopadu 2018 2018 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.

s c h va l u j e
smlouvu č. 650/2018 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.IV-12-6023646 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 se sídlem
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 pro uložení kabelového vedení kNN na
pozemku parc. č. 4482/15 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v
Topolské ulici. Za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene 8 m v
nezpevněném povrchu, bude finanční náhrada činit 800,-Kč bez DPH dle přílohy č.1 tohoto
usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 14.12.2018
2. realizovat usnesení pod bodem II
Termín: 14.12.2018
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 2(ŠH, FK)
2.12 Žádost o vyjádření města k nové přípojce el. energie pro chatu č.e. xxx v osadě
Slunečná (žadatel ELEKTROŠTIKA, s.r.o.) a smlouva č. 652/2018 o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6023611/VB/02
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Z důvodu žádosti o navýšení příkonu pro chatu v osadě Slunečná bude
zrušena stávající venkovní přípojka vedená k ní přes sousední pozemek a bude vybudována
nová zemní přípojka z vedení v uličce ukončená v nové pojistkové skříni osazené na hranici
pozemku. V návaznosti na výše uvedené požádala současně společnost ELEKTROŠTIKA
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s.r.o., IČO: 48041122, sídlem: Praha 4, U Družstva Ideál 13, PSČ: 140 00, o uzavření
smlouvy č. 652/2018 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-126023611/VB/02 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 (budoucí oprávněný) a
Městem Černošice (budoucí povinný). Nové kabelové vedení kNN zasahuje do pozemku
parc. č. 3573 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v ulici Na Ladech.
Finanční náhrada bude stanovena dohodou smluvních stran Vlastní smlouvy. Za předpokladu
celkového maximálního rozsahu věcného břemene 4 m v nezpevněném povrchu bude
finanční náhrada činit 400,-Kč bez DPH.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=455
Usnesení č. R/03/12/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním nové přípojky NN pro chatu č.e. xxx v osadě Slunečná podle předložené
situace vypracované společností Elektroštika, s.r.o., IČ 48041122, U Družstva Ideál 13,
Praha 4, v listopadu 2018 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.

s c h va l u j e
smlouvu č. 652/2018 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.IV-12-6023611 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 se sídlem
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 pro uložení kabelového vedení kNN do
pozemku parc. č. 3573 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v ulici Na
Ladech. Za předpokladu celkového maximálního rozsahu věcného břemene 4 m v
nezpevněném povrchu, bude finanční náhrada činit 400,-Kč bez DPH dle přílohy č.1
tohoto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 14.12.2018
2. realizovat usnesení pod bodem II
Termín: 14.12.2018
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 2(ŠH, FK)
2.13 Žádost o vyjádření města ke stavebním úpravám a změně užívání domu č.p. xxx v
Karlštejnské ulici (žadatel Jeden strom, z.ú.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Dům pro bydlení v Karlštejnské ulici a přilehlé vedlejší stavby ve dvoře
využíval již v létě z.ú. Jeden strom pro svoje aktivity. Předtím pravděpodobně byly provedeny
drobné stavební úpravy (úpravy okenních otvorů, přístavba kuchyně). Podle doručené
dokumentace bude v prostorách domu v 1. a 2.NP a také ve vedlejší stavbě 5 učeben a
zázemí a příslušenství školy.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=458
Usnesení č. R/03/13/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se stavebními úpravami (úprava okenních otvorů, přístavba koupelny ve 2.NP) domu č.p.
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xxx v Karlštejnské ulici a změnou jeho užívání pro výchovu a vzdělávání Centra Jeden
strom podle předložené dokumentace zpracované Ing. Lukášem Cvrčkem, IČ 65596331,
Josefa Kolumbuse 471, Nový Knín, v říjnu 2018
II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 14.12.2018

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1(ŠH)
2.14 Žádost o vyjádření města k vybudování vrtané studny na pozemku parc.č. 4101/78 v
Arbesově ulici (žadatel K. J.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na pozemku, kde se plánuje stavba rodinného domu, má být po realizaci
průzkumného vrtu vybudována studna. Předpokládaná hloubka studny bude 30 m a její
vzdálenost od komunikace asi 35 m.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=457
Usnesení č. R/03/14/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním vrtané studny na pozemku parc.č. 4101/78 v Arbesově ulici podle
předložené dokumentace zpracované Ing. Ondřejem Štěpánem, IČ 06089887, Vrchovská
1550, Čáslav v říjnu 2018

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 14.12.2018

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1(ŠH)
2.15 Nákup síranu železitého do ČOV
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Pro ČOV je potřeba doplnit síran železitý, který se používá k čištění odpadní vody jako
srážedlo. Doporučeným výrobcem tohoto chemického prostředku pro technologii
používanou v naší ČOV je firma KEMIFLOC, a.s. Od 1.7.2018 došlo ke změně
v distribuci tohoto produktu, pro společnost ji nově zajišťuje firma PCT, s.r.o. Cenová
nabídky společnosti je v příloze. Závoz probíhá 10 t autocisternou.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová
skladba

57.500,- Kč bez DPH, 69.575,- Kč s DPH
z větší části ano, ZRR do 20.000,- Kč je
v kompetenci vedoucí FO
§ 2321, pol. 5139

Usnesení č. R/03/15/2018
Rada města Černošice
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I.

souhlasí
s nákupem 10 t síranu železitého do ČOV od společnosti KEMIFLOC, a.s., IČ
47674695, Dluhonská 2825/111, Přerov za 5.750,- Kč bez DPH za 1 t

II.

r o zh o d u j e
o výjimce z počtu předložených nabídek dle vnitřního předpisu č.5 (směrnice města o
zadávání veřejných zakázek)

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. vystavit objednávku dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 14.12.2018
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1(ŠH)
3.

Z odborů - odbor vedení města

3.1

Ustanovení komisí rady města
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta

Usnesení č. R/03/16/2018
Rada města Černošice
I.

zř i zu j e
1.
Komisi sociální a pro péči o seniory. Předsedou Komise sociální a pro péči o
seniory jmenuje Martinu Řehořovou, a dále členy komise Milenu Paříkovou, Věru
Perglovou, Miladu Pajgrtovou, Miroslava Strejčka, Naděždu Švehlovou, Alenu
Hrudkovou, Marcelu Haspeklovou, Alexandru Bouškovou, Jaroslavu Krčilovou,
tajemnicí komise bude Monika Lípová
2.
Komisi pro vzhled města a životní prostředí. Předsedkyní komise pro Vzhled
města a životní prostředí jmenuje Milenu Paříkovou, a dále členy komise Martina
Schwarze, Georgie Bečeva, Lenku Košťálovou, Báru Novákovou, Vladimíra
Douska, Petra Šmeráka, Janu Slezákovou. Tajemnicí komise bude Renáta
Petelíková
3.
Komisi dopravní a bezpečnostní. Předsedou komise dopravní a bezpečnostní
bude Jiří Kubát a dále členy Petra Zmatlíka, Mario Noska, Petra Nového, Jana
Prskavce, Kláru Petelíkovou, Jana Biskupa. Tajemnicí komise bude Veronika
Roubíčková
4.
Komisi pro spolkovou činnost a komunitní život. Předsedou komise pro spolkovou
činnost a komunitní život bude Marek Jeřicha. Dále členy komise Ondřeje Paříka,
Barboru Malou, Magdalenu Voldřichovou, Zdeňku Knězů, Věru Macourkovou,
Františka Čejku. Tajemnicí komise bude Adéla Červenková
5.
Komisi pro školství. Předsedkyní komise pro školství bude Lenka Kalousková.
Dále členy Klára Pondělíčková, Petr Hopfinger, Simona Kysilková Šnajperková,
Jan Jedlička, Marek Jeřicha, Jana Sticzayová, Tereza Novotná, Alžběta
Kratochvílová. Tajemnicí komise bude Eva Schneebergerová
6.
Komisi pro rekonstrukci železnice. Předsedou komise pro rekonstrukci železnice
bude Šimon Hradilek. Dále členy Petr Wolf, Tomáš Kratochvíl, Petr Pánek, Jan
Pretel, Jakub Špetlák, Pavel Moučka, Jan Biskup, Přemysl Mališ. Tajemnicí
komise bude Jitka Drahokoupilová

ukládá
1. Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města
1. aktualizovat soupis komisí a členů komisí na webových stránkách města
Termín: 14.12.2018
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1(JF)
II.
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4.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

4.1

Odměny ředitelkám škol zřízených městem Černošice
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Hodnocení výsledků činnosti a hospodaření bylo podkladem pro
stanovení návrhu výše pololetní odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných
městem Černošice. Stanovené odměny jsou uvedeny v příloze k usnesení č. 1.
Součástí materiálu (příloha k usnesení č. 2) je stanovení platu paní Aleny Kubáňové, která
byla nově jmenována na pozici ředitelky MŠ Barevný ostrov.

Usnesení č. R/03/17/2018
Rada města Černošice
I.

s t a n o vu j e
1.
odměnu ředitelům příspěvkových organizací, zřízených městem Černošice, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení
2.
výši platu ředitelce MŠ Barevný ostrov p.o., paní Aleně Kubáňové, dle platového
výměru - příloha k usnesení č. 2

ukládá
1. Odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. informovat ředitelky příspěvkových organizací zřízených městem Černošice o
stanovení výše odměn
Termín: 17.12.2018
pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1(JF)
II.

4.2

Žádost SHŠ Alotrium o příspěvek na dopravu
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
Důvodová zpráva:
Mgr. K. K.se za SHŠ Alotrium obrátila na radu města s žádostí o poskytnutí příspěvku na
úhradu cestovních nákladů do alsaského města Molsheimu v termínu 13. – 16. 12. 2018,
který je partnerským městem černošického partnerského města Gerbrunn.
Žádost je přílohou důvodové zprávy.

Usnesení č. R/03/18/2018
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
1.
poskytnutí příspěvku 10.000,- Kč SHŠ Altrium na cestu do města Molsheim, v
termínu 13. – 16. 12. 2018
2.
rozpočtové opatření č. 60 dle přílohy č. 1 k usnesení

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zpracovat rozpočtové opatření č. 60 do rozpočtu 2018
Termín: 10.12.2018
2. Odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 10.12.2018
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přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1(JF)
4.3

Ceník pronájmů Haly Věry Čáslavské - aktualizace
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva:
Správce/manažer Haly Věry Čáslavské, pan Oto Linhart, předkládá radě k projednání úpravu
ceníku pronájmů prostor haly.
Konkrétně se jedná o víkendové pronájmy, kdy nájemci, kteří si halu rezervovali na dobu
minimálně šest hodin v kuse, získali slevu – místo základní hodinové sazby 1.080 Kč zaplatili
850 Kč. Pan Linhart navrhuje, aby tato sleva byla poskytnuta jen těm nájemců, kteří budou
v hale pořádat nekomerční akce, tj. bez vstupného. V opačném případě zůstane nájemcům
cena 1.080 Kč/hodina.
Tato úprava ceníku je v revizích přílohou usnesení.

Usnesení č. R/03/19/2018
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
aktualizovaný ceník pronájmu prostor Haly Věry Čáslavské dle přílohy tohoto usnesení s
platností od 1. 12. 2018
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1(JF)
4.4

Částečná kompenzace cestovních nákladů do partnerského města Themar
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Partnerská spolupráce mezi našimi partnerskými městy probíhá
celoročně a to hlavně v režii partnerských spolků. Putovní akcí, která se koná každým rokem
v jiném partnerském městě, je turistické putování v okolí těchto měst. Letos v záři se tato
akce uskutečnila v Themaru. Účastníci z Černošic se do Themaru dopravili dvěma auty.
Majitelé těchto aut zažádali město o proplacení pohonných hmot. Po konzultaci s panem
starostou předkládám radě ke schválení částečnou kompenzaci těchto nákladu v poměru 50
% účastníci a 50 % město. Konkrétní částky najdete v usnesení a v příloze kde je podrobné
vyúčtování. Text prohlášení na základě, kterého budou vyplaceny finanční prostředky,
vytvořili naši právníci.

Usnesení č. R/03/20/2018
Rada města Černošice
souhlasí
s proplacením kompenzačního příspěvku na polovinu nákladů na benzín do našeho
partnerského města Themaru panu K. H. ve výši 1035 Kč a panu J. H. ve výši 1115,5 Kč
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1(JF)
I.

4.5

Ochranný film na palubovku ve sportovní hale Věry Čáslavské
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Od léta máme novou palubovku a je třeba se o ni pravidelně starat.
Koncem roku máme naplánovanou údržbu ve formě vyčištění a odmaštění podlahy a
nanesení speciálního ochranného filmu značky Junkers. Od této značky máme v hale i lak.
Tento film oživuje lak a ochrání na několik měsíců palubovku před poškozením. Naše hala je
tak vytížená, že bychom tuto údržbu měli dělat co čtvrt roku, ale z úsporných a i
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z organizačních důvodů to budeme dělat dvakrát ročně. Termínově to vychází ideálně jednou
na vánoce a jednou v létě. Máme opravdu velice kvalitní palubovku a bylo by škoda o ní brzo
vlivem nekvalitní údržby přijít. Na halu uplatňujeme odpočet DPH ve výši 46 %.
Usnesení č. R/03/21/2018
Rada města Černošice
souhlasí
s cenovou nabídkou firmy PIKHARTSPORTSERVIS s.r.o. na obnovu a konzervaci laku ve
sportovní hale Věry Čáslavské za 45 254 Kč včetně DPH
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1(JF)
I.

4.6

Smlouva o úhradě odměny
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Hala Věry Čáslavské dostala nové logo včetně licence na jeho užívání.
V příloze najdete smlouvu s autorem loga, samotné logo a grafický manuál.

Usnesení č. R/03/22/2018
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
smlouvu o úhradě odměny ve výši 5.000,- Kč, CES č. 447/2018, mezi městem Černošice a
panem R. J. bytem xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx IČ 4738571

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1(JF)
4.7

Žádost o hostitelství a spolufinancování 6. ročníku Slavnosti Morany
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládána žádost organizátorů 6. ročníku Slavnosti Morany, pana R. H. aj.
S. za pořádající firmy DOBNET z. s. a Balonklub Karlštejn o hostitelství a spolufinancování
této akce.
Žádost je přílohou důvodové zprávy.

Usnesení č. R/03/23/2018
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
hostitelství a spolufinancování ve výši 20.000,-Kč 6. ročníku Slavnosti Morany, dne 6.
dubna 2019 od 13 do 18 hod, v Mokropsech

II.

ukládá
1. Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 2.11.2018

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1(JF)
5.

Z odborů - úsek projektového řízení a komunikace

5.1

Žádost o výjimku při vývěru dodavatele na opravu laku a karoserie výjezdového
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vozidla VEA 1 Toyota
Předkladatel: Odbor vedení města, úsek krizového řízení a kontroly
Důvodová zpráva:
SDH města Černošice žádá radu města Černošice o schválení výjimky z vnitřního předpisu č.
5 „Zadávání veřejných zakázek“ dle bodu 2.3.8 při výběru dodavatele opravy výjezdového
vozidla VEA 1 Toyota. Vozidlo Toyota VEA1 během letošního roku prošla několika opravami,
které jsme převážně dělali sami. Pouze vyvaření odrezlých podběhů bylo provedeno
dodavatelsky. Opravili jsme hnací ústrojí vozu, obrousili a nastříkali celý podvozek, opravili a
nastříkali prahy a výstražné zařízení. Lak na karoserii byl sluncem degradovaný až na bílý
podklad. Poptali jsme čtyři firmy, zda-li by vozidlo polepili folií 3M v našem barevném
provedení RAL 3024. Přihlásila se nám pouze firma Joma Design, Vysoké Mýto. Jejich
nabídka byla 49.000,- Kč. Během přípravných prací byla odhalena postupující koroze kapoty
a zadních dveří, které byly po dohodě opraveny, a tím cena stoupla na 65.098,- Kč včetně
DPH.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

65.098,- Kč s DPH
ano
§ 5512, pol. 5171

Usnesení č. R/03/24/2018
Rada města Černošice
souhlasí
s udělením výjimky z vnitřního předpisu č. 5 Zádávání veřejných zakázek dle bodu 2.3.8
při výběru dodavatele opravy výjezdového vozidla VEA1 Toyota za celkovou cenu
65.098,- Kč včetně DPH firmou Joma Design, Na Stráni 506, Vysoké Mýto, provozovna
Nová Paka
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1(bez JF)
I.

6.

Z odborů - finanční odbor

6.1

Rozpočtové opatření č. 58 a změna rozpisu rozpočtu č. 57
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č. 58 obsahující následující změny:
Změna č. 114 – Starosta – Rada města svým usnesením R/02/18/2018 ze dne 19. 11. 2018
souhlasila s poskytnutím záštity projektu „Adopce osamělých seniorů“, v této souvislosti je
nutný přesun finančních prostředků mezi různými ODPA – 4.000,- Kč – tisk letáků
Změna č. 115 – TS – na základě smlouvy o výpůjčce s firmou Ekokom, byly vyměněny
zničené kontejnery za nové, jedná se o úhradu nákladů dle smlouvy za škodné události –
5.635,- Kč
Změna č. 117 – OISM – úhrada nákladů za projektové práce a autorského dozoru při řešení
oprav, vad a nedodělků „Domečku“ ZUŠ – 48.400,- Kč.
Dále je Radě města předložena změna rozpisu rozpočtu č. 57 obsahující následující změny:

Strana 20/24

Změna č. 140 – FO – přesun prostředků na úhradu ostatních osobních výdajů – doručování
obálek (volby do ÚSC) – 30.000,- Kč – doručování realizováno na dohody, původně
plánováno jako služba.
Změna č. 142 – OŠKRC – čerpání zájmového fondu Rady města k zajištění výroby 250 ks
fotokalendářů (dle usnesení Rady města č. R/02/22/2018) – 47.580,- Kč
Změna č. 143 – OÚP – úhrada vypracování studií a právních posudků – 70.000,- Kč – přesun
mezi položkami.
Změna č. 148 – OISM – úprava nasvětlení přechodu dle usnesení RM R/01/4/2018 –
Vrážská. Od schválení bodu s konstatováním, že je kryto rozpočtem, byly prostředky
vyčerpány na jinou akci – 42.953,- Kč.
Změna č. 152 – OISM – úhrada právních služeb Havel & Partners (kauza opěrné zdi V
Horce) – 55.015,- Kč.
Změna č. 153 – Hasiči – přesun prostředků ze služeb na úhradu platu za 11/2018 (placeno
12/2018) – 25.000,- Kč.
Změna č. 154 – OŠKCR – přesun prostředků z nečerpaných položek na úhradu honorářů za
kulturní akce za 11 a a12/2018 - celkem 49.000,- Kč.
Výše uvedené změny nezvyšují příjmy ani výdaje rozpočtu, saldo rozpočtu se nemění.
Usnesení č. R/03/25/2018
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
rozpočtové opatření č. 58 dle přílohy č. 1 a změnu rozpisu rozpočtu č. 57 dle přílohy č.
2 k usnesení

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 58 a změnu rozpisu rozpočtu č. 57 do
rozpočtu 2018
Termín: 14.12.2018
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1(JF)
II.

7.

Z odborů - dbor sociálních věcí a zdravotnictví

7.1

Smlouva o poskytování služeb mezi městem a PhDr. Václavem Mertinem
(poskytování odborné pomoci klientům formou individuální konzultace v rámci
odborné psychologické pomoci)
Předkladatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Důvodová zpráva: Odbor sociální věcí a zdravotnictví předkládá Radě města Černošice ke
schválení smlouvu o poskytování služeb svým klientům – zajišťující návazné poskytování
odborné psychologické pomoci klientům oddělení sociálně právní ochrany dětí a oddělení
sociální prevence formou individuálních konzultací a rovněž i realizaci asistovaného kontaktu
za přítomnosti dětského psychologa PhDr. Mertina na dobu určitou, na 1 rok ode dne podpisu
smlouvy oběma stranami.
V uplynulém roce 2017 se tato námi nově nabízená služba projevila jako aktivní pomoc vůči
klientům - rodičům, ze strany těchto klientů je daná služba pozitivně přijímána a žádaná, kdy
současně znamená žádoucí a vítané rozšíření škály poskytovaných služeb klientům našich
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oddělení. Všechny možné termíny pro sezení s PhDr. Mertinem jsou plně využívány, mnohdy
jsou zaznamenány požadavky o rozšíření poskytovaných termínů.
Psychologické poradenství je plně hrazeno z dotace poskytované na výkon sociálně – právní
ochrany dětí.
Usnesení č. R/03/26/2018
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
Smlouvu o poskytování služeb mezi městem a PhDr. Václavem Mertinem dle přílohy
tohoto usnesení (CES 653/2018)
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1(JF)
7.2

Dohoda o supervizi pracovního týmu OSPOD mezi městem a Mgr. Monikou Havlíčkovou
Předkladatel: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Důvodová zpráva: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předkládá do Rady Města
Černošice Dohodu o supervizi pracovního týmu na dobu určitou na 1 rok ode dne podpisu
smlouvy oběma stranami. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví má v současné době
uzavřenu Dohodu o supervizi pracovního týmu, jejíž platnost i účinnost končí počátkem roku
2019. Strany se dohodly na obsahu smlouvy, který je předkládán Radě ke schválení.
Supervizorka, se kterou navrhujeme dohodu uzavřít, je osvědčená z předchozích let,
pracovnímu týmu vyhovovala a nebyl tedy shledán žádný důvod k tomu, osobu supervizora
měnit. Supervize pracovního týmu je plně hrazena z dotace poskytované na výkon sociálněprávní ochrany dětí.

Usnesení č. R/03/27/2018
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
Dohodu o supervizi pracovního týmu OSPOD mezi městem a Mgr. Monikou Havlíčkovou
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1(JF)
8.

Dodatečně zařazené body programu

8.1

Prodloužení licencí systému zálohování elektronické pošty RELOAD
Předkladatel: Odbor informatiky
Důvodová zpráva:
Reload (GWAVA) je on-line řešení pro zálohu a obnovu poštovního systému Novell
GroupWise, které umožňuje zjednodušit a zautomatizovat metody zálohování a obnovy,
zvyšuje rychlost provádění zálohovacích a obnovovacích procedur. Reload vytváří
plnohodnotný náhradní poštovní systém v případě havárie hlavního systému. Reload
umožňuje uživatelům on-line obnovení vlastních smazaných zpráv.
Pojmem "Maintenance" se rozumí možnost provádět bezplatně upgrade na novou verzi
produktu, zahrnuje též technickou podporu v rozsahu 24x7.
Město si vyžádalo 3 přímé nabídky, viz přílohy důvodové zprávy č. 1., 2., 3.
Nejvýhodnější nabídku ve výši 38 500,- Kč bez DPH podala společnost Cheops, s..r.o.
Prodloužení licencí je na 1 rok.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

38 500,- Kč bez DPH, 46 585,- Kč s DPH
ano
§ 6171, pol. 5168

Strana 22/24

Usnesení č. R/03/28/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s pořízením ročního prodloužení licencí systému GWAVA Reload 1-User 1-Year
Maintenance (200 ks) pro zálohování elektronické pošty za cenu 38 500,00 Kč bez DPH
(46 585,- Kč s DPH), a to od společností Cheops s.r.o., Seydlerova 2451/8, 158 00 Praha
13, IČ: 60202769

II.

ukládá
1. Odboru informatiky
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 10.12.2018

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1(JF)
8.2

Žádost o souhlas s parkováním filmové techniky ve Vrážské ulici
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Společnost Film Hunters, s.r.o., zabezpečuje natáčení reklamy. V pátek
7.12.2018 je plánováno filmování ve vile na rohu ulic Riegrova a Vrážská. Společnost žádá o
možnost využít parkovací místa po pravé straně Vrážské ulice mezi křižovatkami se Střední
ulicí a s ulicí Dr. Janského. V tomto úseku platí ještě tento týden jednosměrný, a tedy menší
provoz než obvykle. Společnost bude platit obvyklý poplatek za užívání veřejného
prostranství pro parkování filmové techniky (10,- Kč/m²/den) a rovněž pronájem části
Sportparku Berounka.

Usnesení č. R/03/29/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s parkováním filmové techniky při natáčení projektu Dr. Max dne 7.12.2018 ve Vrážské
ulici dle žádosti ze dne 3.12.2018 pod podmínkou obvyklé úhrady záboru veřejného
prostranství a pronájmu části Sportparku Berounka

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 06.12.2018

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.3

Kabelové propojení sportovního a volnočasového areálu Pod školou s rozvody
veřejného osvětlení v ulici K Lesíku
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Po zapojení nově vybudovaného veřejného osvětlení ve sportovním
a volnočasovém areálu Pod školou na stávající rozvod veřejného osvětlení u školy se
začaly objevovat problémy s vypadáváním hlavního jističe v zapínacím bodu veřejného
osvětlení v ulici K Lesíku. Po diagnostice rozvodů VO v dané lokalitě bylo zjištěno, že
vypadávání hlavního jističe v zapínacím místě, které způsobuje výpadek veřejného
osvětlení v několika ulicích v oblasti Mokropes je zapříčiněn novým rozvodem VO
v areálu Pod školou. V novém areálu jsou použity atypická LED svítidla, která byla
předepsána platným projektem. Avšak tato svítidla mají daleko větší náběhový proud než
ve městě používaná výbojková. To způsobuje při zapnutí osvětlení výpadky jističe, neboť
potřebné množství proudu nepřenese stávající vedení veřejného osvětlení od parkoviště
u školy k ulici K Lesíku. Jedná se totiž o vrchní vedení VO na sloupech s holými vodiči.
Aby se odstranila příčina problému, je zapotřebí vybudovat nové kabelové propojení
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veřejného osvětlení v areálu pod školou s kapacitnějším vedením VO v ulici K Lesíku.
Z tohoto důvodu navrhujeme i s ohledem na budoucí záměr zřízení parkoviště v ulici Pod
školou (mezi dosavadní vozovkou a plotem sportovního areálu) vybudovat kabelovou
rýhu, do které bude uložen nový napájecí kabel VO od rozpojovací skříňky na sloupě na
rohu ulic K Lesíku a Pod školou až do míst prvního stožáru VO u parkoviště Pod školou.
Výkopové práce provede firma Porr, která má v současné době k dispozici potřebnou
mechanizaci bez nároku na honorář. Elektrikářské práce a kabelové vedení provede
společnost ELTODO na základě cenové nabídky o kterou jsme jí požádali. Kabelová
trasa bude provedena tak, aby do ní bylo v budoucnu možné vsadit tři stožáry, které
osvětlí budoucí parkoviště. Počítá tedy s tím, že kabely budou již nyní na trase
zasmyčkovány a v budoucnu bude stačit osadit stožáry. Vyjádření komise/výboru
(pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

28 003,- Kč bez DPH, 33 883,63,- s DPH
ano
§ 3631, pol. 6121

Usnesení č. R/03/30/2018
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
informace o nutnosti provedení kabelového propojení nových rozvodů veřejného
osvětlení v areálu Pod školou s rozvodem VO v ulici K Lesíku

II.

souhlasí
s cenovou nabídkou společnosti Eltodo Osvětlení, s. r. o., IČ.: 25751018 se sídlem
Novodvorská 1010/14, Praha 4 na provedení kabelového propojení areálu Pod školou
s rozvody VO v ulici K Lesíku za cenu 28 003,- bez DPH (33 883,63 Kč s DPH)

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit objednání prací dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 5.12.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
9.

Různé

10.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek

Ing. Petr Wolf
místostarosta
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