ZÁPIS
z 31. mimořádného jednání Rada města Černošice ze dne 24. 10. 2019
Přítomni:

Ing. Petr Wolf, Ing. Jan Fara, Ph.D., Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková,
PhD., Ing. Milena Paříková
Hosté:
Omluveni:
Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Kratochvíl
Nepřítomni: Ověřovatelé: Ing. Petr Wolf, místostarosta, Ing. Milena Paříková, radní
Zapsal:
Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města, Mgr. Magdalena Košťáková,
Právní odbor
Navržený program:
1.

Zahájení

1.1

Schválení programu 31. jednání rady města

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Rozpočtové opatření č. 83 a změna rozpisu rozpočtu č. 56

2.2

Vyhodnocení - VZMR - Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice

2.3

Licenční smlouva s NADACÍ LANGHANS PRAHA na poskytnutí fotografie Františky
Plamínkové v elektronické podobě

2.4

Radnice - úpravy stávajícího systému EZS

3.

Různé

4.

Závěr

Zahájení:

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

1.1

Schválení programu 31. jednání rady města
Předkladatel: Ing. Petr Wolf, místostarosta

Usnesení č. R/31/1/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
program svého 31. jednání dne 24.10.2019 dle přílohy k tomuto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku
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2.1

Rozpočtové opatření č. 83 a změna rozpisu rozpočtu č. 56
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č. 83 obsahující následující změnu:
Změna č. 145 – OISM – zapojení vlastních prostředků města k dotaci na financování
vybavení odborných učeben – učebna IT – celkem 163.080,70
Radě města je dále předkládána změna rozpisu rozpočtu č. 56 obsahující následující změnu:
Změna č. 179 – OI – přesun z položky DDHM na investice – nákup Switche pro zprovoznění
sítě v nové budově radnice a tiskárny na půdu – celkem 92.821,- Kč
Změna č. 181 – OISM – projekt vybavení interiéru přístavby - přesuny mezi položkami dle
skutečné potřeby a povahy nákupu - vybavení dílny (investice / neinvestice) – 22.763,73 Kč
a úpravy PD – 58.080,- Kč
Změna č. 183 – OI – nákup materiálu pro zprovoznění nové radnice (tonery, propojovací
kabely, kabelové komory) a SSD disků pro zrychlení práce PC – celkem 45 tis.
Změna č. 185 – OISM – dotační akce bezbariérovost ZŠ – přesuny mezi položkami dle
skutečného stavu (DDHM, služby) – 137.731,56 Kč
Výše uvedené změny nezvyšují příjmy ani výdaje rozpočtu, saldo rozpočtu se nemění.

Usnesení č. R/31/2/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
rozpočtové opatření č. 81 a změnu rozpisu rozpočtu č. 56

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 83 a změnu rozpisu rozpočtu č. 56 do rozpočtu 2019
Termín: 31.10.2019
2. zveřejnit rozpočtové opatření č. 83 v souladu se zákonem
Termín: 10.11.2019
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

2.2

Vyhodnocení - VZMR - Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice
Předkladatel: Odbor vedení města
Důvodová zpráva:
Usnesením Rady města Černošice č. R/27/25/2019 ze dne 16.9.2019 bylo schváleno
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu rozdělené na části 1-7, vedené pod názvem
„Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice“ (dále jen zakázky). Předmětem zakázky je
realizace vzdělávacích aktivit pro zaměstnance MěÚ Černošice ve vazbě na aktivity projektu
Otevřené město Černošice. Výběrové řízení bylo zahájeno dne 20.9.2019. Hodnotícím
kritériem byla nejnižší nabídková cena. Celková předpokládaná hodnota této veřejné zakázky
byla 945.800,- Kč bez DPH. Dne 26.9.2019 schválila rada města usnesením č. R/28/2/2019
zadávací dokumentaci upravenou na základě obdržení dotazu k zadávacím podmínkám a
v souladu s vysvětlením zadávacích podmínek č. 1.
ČÁST 1: V požadovaném termínu byly prostřednictvím elektronického nástroje doručeny 2
nabídky. Po posouzení nabídky s nejnižší nabídkovou cenou komise shledala, že nabídka
není úplná a vyzvala účastníka k doplnění. Po posouzení doručených dokumentů komise
konstatovala, že údaje předložené účastníkem výběrového řízení nesplňují zadávací
podmínky a jeho nabídka byla vyloučena. Po posouzení nabídky druhé v pořadí, u které
komise shledala, že splňuje zadávací podmínky, avšak při přípravě materiálu k projednání
radou města byla však zjištěna nesrovnalost s uvedením výše DPH. Komise se rozhodla
poslat výzvu k objasnění. Po posouzení doručených dokumentů komise konstatovala, že
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údaje předložené účastníkem výběrového řízení nesplňují zadávací podmínky a jeho nabídka
není úplná. Vzhledem k tomu, že v této části č. 1 veřejné zakázky je pouze jediná nabídka a
tato nabídka je neúplná, doporučuje komise zadavateli zrušit výběrové řízení pro část 1
zakázky.
ČÁST 2: V požadovaném termínu byla prostřednictvím elektronického nástroje doručena 1
nabídka. Po posouzení nabídky s nejnižší nabídkovou cenou komise shledala, že nabídka
není úplná a vyzvala účastníka k doplnění. Po posouzení doručených dokumentů komise
konstatovala, že údaje předložené účastníkem výběrového řízení splňují zadávací podmínky,
avšak při přípravě materiálu k projednání radou města byla však zjištěna nesrovnalost
s uvedením výše DPH. Komise se rozhodla poslat výzvu k objasnění. Po posouzení
doručených dokumentů komise konstatovala, že údaje předložené účastníkem výběrového
řízení nesplňují zadávací podmínky a jeho nabídka není úplná. Vzhledem k tomu, že do této
části č. 2 veřejné zakázky byla doručena pouze jediná nabídka a tato nabídka je neúplná,
doporučuje komise zadavateli zrušit výběrové řízení pro část 2 zakázky.
ČÁST 3: V požadovaném termínu byly prostřednictvím elektronického nástroje doručeny 2
nabídky. Po posouzení nabídky s nejnižší nabídkovou cenou komise shledala, že nabídka
není úplná a vyzvala účastníka k doplnění. Komise po posouzení doručených dokumentů
dospěla k závěru, že nabídka splňuje zadávací podmínky. Při přípravě materiálu k projednání
radou města byla zjištěna nesrovnalost s uvedením výše DPH. Komise se rozhodla poslat
výzvu k objasnění. Účastník opravil výši DPH, a proto se komise rozhodla doporučit
zadavateli uzavřít smlouvu s dodavatelem ACCON human resources management, s.r.o. se
sídlem Šmeralova 170/31, 170 00, Bubeneč, Praha 7, IČO 27208371, za celkovou
nabídkovou cenu 14.000,- Kč bez DPH (14.000,- Kč s DPH).
ČÁST 4: V požadovaném termínu byla prostřednictvím elektronického nástroje doručena 1
nabídka. Po posouzení nabídky s nejnižší nabídkovou cenou komise shledala, že nabídka
není úplná a vyzvala účastníka k doplnění. Po posouzení doručených dokumentů komise
konstatovala, že údaje předložené účastníkem výběrového řízení nesplňují zadávací
podmínky a jeho nabídka není úplná. Vzhledem k tomu, že do této části č. 4 veřejné zakázky
byla doručena pouze jediná nabídka a tato nabídka je neúplná, doporučuje komise zadavateli
zrušit výběrové řízení pro část 4 zakázky.
ČÁST 5: V požadovaném termínu byly prostřednictvím elektronického nástroje doručeny 2
nabídky. Po posouzení nabídky s nejnižší nabídkovou cenou komise shledala, že nabídka
není úplná a vyzvala účastníka k doplnění. Po posouzení doručených dokumentů komise
konstatovala, že údaje předložené účastníkem výběrového řízení nesplňují zadávací
podmínky a jeho nabídka byla vyloučena. Po posouzení nabídky druhé v pořadí, u které
komise shledala, že splňuje zadávací podmínky, se hodnotící komise rozhodla doporučit
zadavateli uzavřít smlouvu s dodavatelem Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR,
o.p.s., se sídlem Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8, IČO 26187639, za celkovou nabídkovou
cenu 56.700,- Kč bez DPH (56.700,- Kč s DPH).
ČÁST 6: V požadovaném termínu byly prostřednictvím elektronického nástroje doručeny 2
nabídky. Po posouzení nabídky s nejnižší nabídkovou cenou komise shledala, že nabídka
není úplná a vyzvala účastníka k doplnění. Po posouzení doručených dokumentů komise
konstatovala, že údaje předložené účastníkem výběrového řízení nesplňují zadávací
podmínky a jeho nabídka byla vyloučena. Po posouzení nabídky druhé v pořadí, u které
komise shledala, že splňuje zadávací podmínky, se hodnotící komise rozhodla doporučit
zadavateli uzavřít smlouvu s dodavatelem Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR,
o.p.s., se sídlem Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8, IČO 26187639, za celkovou nabídkovou
cenu 18.900,- Kč bez DPH (18.900,- Kč s DPH).
ČÁST 7: V požadovaném termínu byly prostřednictvím elektronického nástroje doručeny 2
nabídky. Po posouzení nabídky s nejnižší nabídkovou cenou komise shledala, že nabídka
není úplná a vyzvala účastníka k doplnění a k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny.

Strana 3/7

Komise po posouzení doručených dokumentů dospěla k závěru, že nabídkovou cenu
účastník objasnil a že nabídka splňuje zadávací podmínky. Při přípravě materiálu k
projednání radou města byla zjištěna nesrovnalost s uvedením výše DPH. Komise se
rozhodla poslat výzvu k objasnění. Účastník opravil výši DPH, a proto se komise rozhodla
doporučit zadavateli uzavřít smlouvu s dodavatelem ACCON human resources management,
s.r.o. se sídlem Šmeralova 170/31, 170 00, Bubeneč, Praha 7, IČO 27208371, za celkovou
nabídkovou cenu 95.000,- Kč bez DPH (95.000,- Kč s DPH).
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

184.600,- Kč bez DPH,- Kč bez DPH (184.600,- Kč s DPH)
ano (dotační záloha ex-ante)
§ 6171, pol. 5169, ORG 80, ORJ 100

Usnesení č. R/31/3/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
zápis o posouzení a hodnocení nabídek a doporučení hodnotící komise dle přílohy č. 1
usnesení

II.

rozhoduje
1.
o zrušení 1. části veřejné zakázky Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice z důvodu
toho, že ve výběrovém řízení zůstala pouze jediná nabídka, která byla shledána
neúplnou
o zrušení 2. části veřejné zakázky Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice z důvodu toho,
že ve stanovené lhůtě byla doručena pouze jediná nabídka, která byla shledána
neúplnou
o zrušení 4. části veřejné zakázky Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice z důvodu toho,
že ve stanovené lhůtě byla doručena pouze jediná nabídka, která byla shledána
neúplnou
2.
pro část 3 (Evidence majetku) o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele ACCON
human resources management, s.r.o. se sídlem Šmeralova 170/31, 170 00, Bubeneč,
Praha 7, IČO 27208371, za celkovou nabídkovou cenu 14.000,- Kč bez DPH (14.000,Kč s DPH)
pro část 5 (Řízení a kontrola hospodaření PO) o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., se sídlem Vítkova 10/241, 186 00
Praha 8, IČO 26187639, za celkovou nabídkovou cenu 56.700,- Kč bez DPH (56.700,Kč s DPH)
pro část 6 (Granty a dotace města) o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele Vzdělávací
centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., se sídlem Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8,
IČO 26187639, za celkovou nabídkovou cenu 18.900,- Kč bez DPH (18.900,- s DPH)
pro část 7 (Výkon činností v přenesené a samostatné působnosti) o výběru nejvhodnější
nabídky dodavatele ACCON human resources management, s.r.o. se sídlem
Šmeralova 170/31, 170 00, Bubeneč, Praha 7, IČO 27208371, za celkovou nabídkovou
cenu 95.000,- Kč bez DPH (95.000,- Kč s DPH)

III. schvaluje
1.
uzavření smlouvy CES č. 583/2019 dle předmětu veřejné zakázky „Vzdělávání
zaměstnanců MěÚ Černošice“ mezi městem Černošice a dodavatelem ACCON human
resources management, s.r.o. se sídlem Šmeralova 170/31, 170 00, Bubeneč, Praha
7, IČO 27208371 dle přílohy č. 2
2.
uzavření smlouvy CES č. 585/2019 dle předmětu veřejné zakázky „Vzdělávání
zaměstnanců MěÚ Černošice“ mezi městem Černošice a dodavatelem Vzdělávací
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3.

4.

centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., se sídlem Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8,
IČO 26187639 dle přílohy č. 3
uzavření smlouvy CES č. 586/2019 dle předmětu veřejné zakázky „Vzdělávání
zaměstnanců MěÚ Černošice“ mezi městem Černošice a dodavatelem Vzdělávací
centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., se sídlem Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8,
IČO 26187639 dle přílohy č. 4
uzavření smlouvy CES č. 587/2019 dle předmětu veřejné zakázky „Vzdělávání
zaměstnanců MěÚ Černošice“ mezi městem Černošice a dodavatelem ACCON human
resources management, s.r.o. se sídlem Šmeralova 170/31, 170 00, Bubeneč, Praha
7, IČO 27208371 dle přílohy č. 5

IV. ukládá
1. Odbor vedení města
1. zajistit podepsání smluv CES č. 583/2019, 585/2019, 586/2019 a 587/2019, dle bodu
III tohoto usnesení
Termín: 31.10.2019
2. Právnímu odboru
1. zajistit administrativní úkony k dokončení veřejné zakázky
Termín: 31.10.2019
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.3

Licenční smlouva s NADACÍ LANGHANS PRAHA na poskytnutí fotografie Františky
Plamínkové v elektronické podobě
Předkladatel: Právní odbor
Důvodová zpráva:
Radě města je předkládán návrh Licenční smlouvy uzavírané za účelem použití fotografie
senátorky Františky Plamínkové pro dekoraci interiéru nové knihovny v Černošicích,
v rozměru A4.
Fotografie je chráněna autorskými právy Langhans Archiv Praha, který je vlastníkem
exkluzivní sbírky portrétů Ateliéru Langhans z let 1890 až 1948 a je nadačním jměním
Nadace Langhans Praha financované ze soukromých zdrojů. Peníze získané postoupením
skenů k publikačním a dalším účelům tvoří příspěvek na restaurátorské práce a provoz
klimatizovaného prostoru, ve kterém jsou skleněné negativy uloženy. Nadace všechny
znovuobjevené skleněné negativy postupně restauruje a skenuje ve vysokém rozlišení pro
další využití. Nedílnou součástí při prodeji skenů je Licenční smlouva, jejíž znění je
předloženo Radě města ke schválení
Výše uvedené skutečnosti jsou zohledněny při jednání o ceně poskytované služby /viz. Ceník
- příloha DZ č.1/
Návrh znění smlouvy je přílohou usnesení č. 1

Usnesení č. R/31/4/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
licenční smlouvu na dodání fotografie Františky Plamínkové v elektronické podobě s NADACÍ
LANGHANS PRAHA, se sídlem: Praha 1, Vodičkova 37, PSČ 110 00
IČ: 267 79 056, č. smlouvy CES 596/2019

pověřuje
asistentku vedení města zajištěním podpisu smlouvy dle bodu I. usnesení
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.
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2.4

Radnice - úpravy stávajícího systému EZS
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Na základě zjištěných provozních požadavků vedení města a jednotlivých odborů došlo ke
konkretizaci a upřesnění aktuálních požadavků na rozdělení a ovládání jednotlivých zón
systému EZS oproti rozsahu a koncepci realizované dle projektové dokumentace.
Jedná se o doplnění dvou pomocných klávesnic umístěných v prostoru schodiště ve 2. a 3.
nadzemním podlaží a dále o doplnění přehledného kótovacího tabla ve služebním vstupu vily,
na kterém budou přehledně viditelné názvy jednotlivých zón a aktuální stav zabezpečení.
V souvislosti s touto navrhovanou úpravou bude provedeno doplnění kabelových tras,
zednické práce spojené se začištěním dotčených povrchů a celková konfigurace a oživení
systému EZS.
Nabídku na tuto úpravu stávajícího systému EZS vypracovala firma Elektro-Pokorný, která
v objektu radnice Karlštejnská č.p. 259 realizovala všechny slaboproudé i silnoproudé
rozvody elektro a z toho důvodu (s ohledem na záruční podmínky) je jediným možným
dodavatelem těchto požadovaných úprav.
Cenová nabídka firmy Elekro-Pokorný činí 49 640,- Kč bez DPH.
Z výše uvedených důvodů navrhuje OISM tyto práce u firmy Elektro-Pokorný urychleně
objednat.
Příloha: cenová nabídka firmy Elektro-Pokorný
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

49 640,- Kč bez DPH, 60 064,- s DPH
Ne, součástí je RO
§ 6171, pol. 6121, případně 776

Usnesení č. R/31/5/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o nutné úpravě EZS v nové radnici

II.

souhlasí
s cenovou nabídkou firmy Martin Pokorný, s. r. o., IČ.: 28705491 se sídlem Žandov 90, 403 39
Chlumec na úpravu stávajícího systému EZS v nové radnici tak, aby splňoval nové požadavky
na zabezpečení objektu za cenu 49 640,- Kč bez DPH

III. schvaluje
rozpočtové opatření č. 85 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
IV. ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření dle bodu III. do rozpočtu roku 2019
Termín: 29.10.2019
2. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit objednání prací dle bodu II
Termín: 29.10.2019
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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3.

Různé

4.

Závěr

Závěr:

Ing. Milena Paříková
radní

Ing. Petr Wolf
místostarosta
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