ZÁPIS
z 34. jednání Rady města Černošice ze dne 11. 11. 2019
Přítomni:

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

Hosté:
Omluveni:
Nepřítomni:
Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Jan Fara, Ph.D., radní
Zapsal:
Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města

Navržený program:
1.

Zahájení

1.1

Schválení programu 34. jednání rady města

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Žádost o vyjádření města k odstranění rekreační chaty č.e. xxx v Lidické ulici (žadatelky
paní K. a P.)

2.2

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 2115 v
Kutnohorské ulici (žadatelé manželé S.)

2.3

žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 2716 v
Chebské ulici (žadatelé manželé H.)

2.4

Smlouva č. 594/2019 o zřízení věcného břemene - služebnosti IE-12-6006830, ul. Srbská

2.5

Zápis ze 7. schůze dopravní a bezpečnostní komise v říjnu 2019

2.6

Výběr dodavatele ve veřejné zakázce malého rozsahu "Revize elektrických zařízení a
hromosvodů dle ČSN 331500, 332000-6, 341390 a ČSN 62305 v objektech ve vlastnictví
města Černošice"

2.7

Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 639/2018 o pojištění majetku města Černošice a jím
zřízených příspěvkových organizací

2.8

Závěrkový list pro dodávku zemního plynu pro rok 2020 a 2021 - potvrzení o uzavření
burzovního obchodu na trhu PXE pro konečné zákazníky

3.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

3.1

Ceník kopírovacích služeb poskytovaných městem Černošice pro coworkingové centrum
PUDA

4.

Z odborů - odbor vedení města

4.1

Spolupráce s partnerskými městy

5.

Z odborů - právní odbor

5.1

Darovací smlouva - fotografie do nové radnice

6.

Finanční odbor

6.1

Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města na období 2020 - 2024
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6.2

Rozpočtové opatření č. 91 a změna rozpisu rozpočtu č. 60

7.

Dodatečně zařazené body programu

7.1

Vyhodnocení - VZMR - Kompletní výměna linolea v ZŠ Černošice, budova C, 3. patro

7.2

Vánoční dekory do Karlštejnské ulice

8.

Různé

9.

Závěr

Zahájení:

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

1.1

Schválení programu 34. jednání rady města
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta

Usnesení č. R/34/1/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
program svého 34. jednání dne 11. 11. 2019 dle přílohy k tomuto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Žádost o vyjádření města k odstranění rekreační chaty č.e. xxx v Lidické ulici (žadatelky
paní K. a P.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Z pozemku v Lidické ulici má být odstraněna starší chata o zastavěné
ploše 57 m². Demolována bude nadzemní dřevěná část stavby i zděný suterén.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=576
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s odstraněním chaty.

Usnesení č. R/34/2/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s odstraněním rekreační chaty č.e. xxx v Lidické ulici podle předložené dokumentace
zpracované Ing. Tomášem Novákem, Slovanské údolí 488/3, Liberec-Ruprechtice v říjnu 2019

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 22.11.2019

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.2

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 2115 v
Kutnohorské ulici (žadatelé manželé S.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na nezastavěném pozemku v Kutnohorské ulici se připravuje výstavba
nového rodinného domu. Je navržen jako přízemní s jednou bytovou jednotkou a
integrovaným parkovacím stáním. Před domem bude terasa. Přípojky vody a kanalizace jsou
na pozemku, plynovodní přípojku majitelé neplánují. Nové bude připojení na el. distribuční
soustavu. Oplocení bude z pletiva, vysoké 1,8 m.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=577
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s novostavbou podle návrhu.

Usnesení č. R/34/3/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s novostavbou rodinného domu s terasou na pozemku parc.č. 2115 v Kutnohorské ulici
podle předložené dokumentace vypracované ing. arch. Lubošem Jírou, IČ 15322289,
U křížku 3, Praha 4, v srpnu 2019,
2.
s dopravním napojením pozemku parc.č. 2115 na komunikaci v Kutnohorské ulici,
3.
s uzavřením smlouvy CES 598/2019 o poskytnutí příspěvku 40.000,- Kč na veřejnou
technickou infrastrukturu vzhledem k tomu, že ve stavbě vznikne jedna nová bytová
jednotka

II.

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

Termín: 22.11.2019
2. zajistit uzavření smlouvy CES 598/2019 dle bodu I.3 tohoto usnesení
Termín: 31.12.2020
přijato jednomyslně: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.3

žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 2716 v
Chebské ulici (žadatelé manželé H.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na pozemku v Chebské ulici plánují majitelé výstavbu rodinného domu.
Stávající chatička (plocha 21 m²) bude odstraněna. Novostavba bude mít dvě nadzemní
podlaží a plochou střechu. D-m je vysoký 7,39 m. Součástí domu je garáž (další automobily je
možno parkovat na zpevněné ploše vedle domu) a před domem terasa do zahrady. Přípojky
inženýrských sítí jsou již na pozemek dovedeny. Zastavěnost respektuje limity ÚP.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=578
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s novostavbou podle návrhu.

Usnesení č. R/34/4/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s odstraněním chaty č.e. xxx
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2.

3.
4.

II.

s novostavbou rodinného domu s terasou na pozemku parc.č. 2716 v Chebské ulici
podle předložené dokumentace vypracované Ateliérem A2, Hellichova 1, Praha 1, v
říjnu 2019
s dopravním napojením pozemku parc.č. 2716 na komunikaci v Chebské ulici
s uzavřením smlouvy CES 599/2019 o poskytnutí příspěvku 40.000,- Kč na veřejnou
technickou infrastrukturu v souvislosti se vznikem nové bytové jednotky v novostavbě
rodinného domu

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 22.11.2019
2. zajistit uzavření smlouvy CES 599/2019 dle usnesení
Termín: 31.12.2020

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.4

Smlouva č. 594/2019 o zřízení věcného břemene - služebnosti IE-12-6006830, ul. Srbská
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Společnost Elektromontáže, s.r.o., IČ: 25741101, sídlem: Lety u
Dobřichovic, Polní 450, PSČ: 252 29 požádala o uzavření Smlouvy vedené jako č. 594/2019
o zřízení věcného břemene - služebnosti IE-12-6006830/1 mezi společností ČEZ Distribuce,
a.s., IČ:24729035 (oprávněný) a městem Černošice (povinný). Vymístění kabelového vedení
vv.NN zasahuje do pozemků parc. č. 5694/2, 5694/3, 5722/2, 5722/3, 5779/1, 6176/4
všechny v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v Srbské ulici. Finanční
náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena na cenu ve výši 68.000,- Kč bez DPH.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=575

Usnesení č. R/34/5/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
smlouvu č. 594/2019 o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IE-12-6006830/1 se
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ:24729035 se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02 vymístění vv.NN na pozemcích parc. č. 5694/2, 5694/3, 5722/2, 5722/3, 5779/1,
6176/4 všechny v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice v Srbské ulici za
jednorázovou úhradu ve výši 68.000,-Kč bez DPH dle přílohy tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem I
Termín: 19.11.2019

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.5 Zápis ze 7. schůze dopravní a bezpečnostní komise v říjnu 2019
STAŽEN
2.6

Výběr dodavatele ve veřejné zakázce malého rozsahu "Revize elektrických zařízení a
hromosvodů dle ČSN 331500, 332000-6, 341390 a ČSN 62305 v objektech ve vlastnictví
města Černošice"
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
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Na základě Záměru veřejné zakázky, odsouhlaseného dne 23.10.2019 byla vyhlášena
zakázka malého rozsahu na služby, jejímž cílem je uzavření smlouvy o dílo „Revize
elektrických zařízení a hromosvodů dle ČSN 331500, 332000-6,341390 a ČSN 62305 ve
všech objektech ve vlastnictví města Černošice. Doba poskytování těchto služeb jsou 4 roky.
Osloveny byly následující společnosti, které pro město poskytují služby obdobného rozsahu
již řadu let. U těchto firem neevidujeme žádné reklamační závady u zakázek, které pro město
v minulosti prováděly. Jedná se o solidní, prověřené, spolehlivé firmy s velkou odborností pro
předmět této zakázky.
1. Petr Majer – ELEKTRO – firma realizující řadu veřejných zakázek pro město již od
roku 2004. Jednalo se o zakázky menšího, ale i většího rozsahu. Od drobnějších
úprav vnitřní elektroinstalace, po stavby veřejného osvětlení a provádění revizí
v několika městských objektech.
2. ELEKTROŠTIKA – firma realizující pro město mnoho veřejných zakázek od roku
2000. Zakázky provedené touto firmou byly převážně významnější. Jednalo se o
výstavby veřejných osvětlení, přeložky vysokého a nízkého napětí, výstavbu
trafostanice a provedení revizních zpráv na rozvody VN, NN, VO, TRAFO a
technologických zařízení.
3. Elektromontáže s.r.o. - firma realizující pro město mnoho veřejných zakázek od roku
2000. Zakázky provedené touto firmou byly převážně významnější. Jednalo se o
výstavby veřejných osvětlení, přeložky vysokého a nízkého napětí, výstavbu
trafostanice a provedení revizních zpráv na rozvody VN, NN, VO, TRAFO a
technologických zařízení.
Do konečného termínu pro podání nabídek byly doručeny 3 nabídky. Zadavateli nebyla
doručena žádná nabídka po uplynutí lhůty pro jejich podání ve smyslu ustanovení § 71 odst.
6 zákona.
Následně byly nabídky č. 1 – č. 3 hodnoceny z hlediska ekonomické výhodnosti, a to podle
nejnižší nabídkové ceny
Pořadové
Cena
Datum
Čas
číslo
Název uchazeče
bez DPH
přijetí
přijetí
nabídky
1.

Elektroštika s.r.o.

2.

Petr
Majer
ELEKTRO

3.

ELEKTROMONTÁŽE
s.r.o.

-

5.11.2019

14.20

907 201,-

6.11.2019

13:20

881 000,-

7.11.2019

15:00

882 920,-

Nejlevnější nabídková cena činí 881 000,-Kč bez DPH od společnosti Petr Majer ELEKTRO. Dále komise přistoupila k hodnocení nabídky s nejnižší nabídkovou cenou
z hlediska splnění požadavků zadavatele stanovených v zadávacích podmínkách.
Vzhledem k tomu, že podmínky byly splněny, jak z hlediska ekonomické výhodnosti, tak i
z hlediska splnění požadavků zadavatele doporučuje komise Radě města uzavřít Smlouvu o
dílo se společností Petr Majer – ELEKTRO.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

881 000,- Kč bez DPH, 1 066 010,- s DPH na 4 roky
ano
Kapitoly jednotlivých správců rozpočtu kteří mají v kompetenci
správu jím svěřených objektů
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Usnesení č. R/34/6/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
vedené pod názvem " Revize elektrických zařízení a hromosvodů dle ČSN 331500, 3320006,341390 a ČSN 62305 v objektech ve vlastnictví města Černošice"

II.

souhlasí
s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti Petr Majer - ELEKTRO, IČO: 47566647, sídlem:
Panská Zahrada 477, 252 31 Všenory ve veřejné zakázce "Revize elektrických zařízení a
hromosvodů dle ČSN 331500, 332000-6, 341390 a ČSN 62305 v objektech ve vlastnictví
města Černošice" za částku 881 000,- Kč bez DPH dle přílohy č.1 tohoto usnesení

III. schvaluje
smlouvu o dílo č. 602/2019 mezi městem Černošice a společností Petr Majer - ELEKTRO,
IČO: 47566647, sídlem: Panská Zahrada 477, 252 31 Všenory jejímž předmětem je zhotovení
revizí elektrických zařízení a hromosvodů dle ČSN 331500, 332000-6, 341390 a ČSN 62305 v
objektech ve vlastnictví města Černošice dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení
Termín: 22.11.2019
2. realizovat uzavření smlouvy č. 602/2019 dle bodu III tohoto usnesení
Termín: 15.1.2016
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.7

Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 639/2018 o pojištění majetku města Černošice a jím
zřízených příspěvkových organizací
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Z důvodu změny sídla městského úřadu Černošice (pojistníka), zařazení
nových budov (Karlštejnská 259 a přístavba ZŠ Černošice-Mokropsy) a movitého majetku
(vybavení obou budov), zařazení nového pojištěného (MŠ Husova) a souvisejících ujednání u
odcizení majetku se pojistník a pojistitel dohodli na sjednání dodatku č. 2, který mění znění
pojistné smlouvy s platností od 7. 11. 2019. Nová výše ročního pojistného činní 711.144,-Kč
navýšení o 112.555,-Kč oproti loňskému roku.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

711.144,- Kč bez DPH celková výše pojistného po navýšení
ano
§ 6320, pol. 5163

Usnesení č. R/34/7/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 639/2018 o pojištění majetku města Černošice a jím
zřízených příspěvkových organizací mezi městem Černošice a Pojišťovnou VZP, a.s., IČO:
27116913, sídlem: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 z důvodu změny sídla MěÚ Černošice a
navýšení majetku o stavbu budovy Karlštejnská 259 a přístavbu ZŠ Černošice - Mokropsy dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
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1. realizovat usnesení pod bodem II
Termín: 15.11.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.8

Závěrkový list pro dodávku zemního plynu pro rok 2020 a 2021 - potvrzení o uzavření
burzovního obchodu na trhu PXE pro konečné zákazníky
Předkladatel: Pavla Hoppová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V návaznosti na uskutečněný a uzavřený burzovní obchod dne 4. 11.
2019 na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen PXE),
jehož předmětem je poskytování sdružených služeb dodávky zemního plynu pro rok 2020 a
2021, byl vydán tzv. Závěrkový list, který je zárukou o uzavření tohoto obchodu (nákup na
PXE schválen usnesením R/11/21/2019 dne 18. 3. 2019). Vysoutěženým dodavatelem je
společnost Pražská plynárenská, a.s., limitní cena byla stanovena ve výši 522 Kč/MWh,
výsledná cena je 508,- Kč/MWh.
OISM předkládá k odsouhlasení Závěrkový list, ke kterému doplňuje jako samostatnou
přílohu doložku dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky

Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

Za uskutečněný burzovní obchod celkem fakturováno:
302,50 Kč fixní poplatek za uskutečněnou aukci na burze
62 040,27 Kč za objem nakoupeného plynu na 2 roky; tato
úhrada bude následně rozdělena v poměru podílů nakoupených
jednotlivými podřazenými odběrateli k celkovému objemu
obchodu uskutečněnému na burze
(plyn celkem nakoupeno 7 324,707 MWh, z toho město xxxxxx
MWh
ne, součástí bodu je RO č. 92 ve výši 62 343,- Kč
§ 3636, pol. 5166

Usnesení č. R/34/8/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vydaným Závěrkovým listem pro dodávku zemního plynu pro rok 2020 a 2021 jako potvrzení
uskutečněného burzovního obchodu na burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,
a.s. dne 4. 11. 2019 mezi městem a společností Pražská plynárenská, a.s. IČO: 60193492, se
sídlem Národní 37, Praha 1 dle přílohy č. 1 a č. 2 k tomuto usnesení

II.

schvaluje
rozpočtové opatření č. 92 dle přílohy k tomuto usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
zajistit podpis doložky dle bodu I
Termín: 15.11.2019
2. Finančnímu odboru
zapracovat RO č. 92 do rozpočtu 2019
Termín: 15.11.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.

Z odborů - odbor vnitřních věcí
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3.1

Ceník kopírovacích služeb poskytovaných městem Černošice pro coworkingové centrum
PÛDA
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva: Odbor vnitřních věcí (OVV), předkládá radě města Ceník kopírovacích
služeb pro coworkingové centrum PŮDA, je součástí nové radnice, tj. od 11. 11. 2019.
Ceník byl vytvořen na základě stejných cen, které užívá samotné město prostřednictvím obou
pracovišť podatelen. Bylo však rozšířeno o pojem TISK, jelikož klienti PUDY budou moci
využívat jak své, tak i městské zařízení pro své potřeby, a tedy i tisku svých materiálů.
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/34/9/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
ceník kopírovacích služeb
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.

Z odborů - odbor vedení města

4.1 Spolupráce s partnerskými městy
ODLOŽEN
5.

Z odborů - právní odbor

5.1

Darovací smlouva - fotografie do nové radnice
Předkladatel: Právní odbor
Důvodová zpráva: Radě města je předkládán návrh Darovací smlouvy uzavírané za účelem
použití souboru fotografií pořízených nebo vlastněných Mgr. V.D. pro dekoraci interiéru nové
budovy radnice v Černošicích.
Fotografie jsou chráněny autorskými právy pana D., který je vlastníkem a který je ochoten
bezplatně poskytnout fotografie pouze k účelu výzdoby interiéru budovy nové radnice. Detaily
vzhledu a umístění jsou projednány s architektkou paní A. L.. Náhled poskytnutých fotografíí
je přílohou 1 – 3 smlouvy.
Návrh znění smlouvy je přílohou usnesení č. 1

Usnesení č. R/34/10/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
darovací smlouvu s panem D. na soubor fotografií do budovy nové radnice

pověřuje
asistentku vedení města zajištěním podpisu smlouvy dle bodu I. usnesení
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.
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6.

Finanční odbor

6.1

Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města na období 2020 - 2024
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva: Zákon 250/200 Sb. dává povinnost příspěvkovým organizacím města
zpracovat střednědobé výhledy rozpočtu (SVR) na období 2 - 5 let následujících po roce, na
který je sestavován rozpočet. SVR schvaluje zřizovatel, tedy rada města. Podle § 28a je
povinnost zveřejnit návrh SVR nejméně 15 dnů před projednáním a následně je nutné
zveřejnit schválený SVR do 30 dnů ode dne schválení. Návrhy byly zveřejněny 11. 10. 2019
na webu města na stránce Příspěvkové organizace, kde jsou všechny povinně zveřejňované
dokumenty za všechny příspěvkové organizace.
V přílohách usnesení jsou upravené návrhy tak, aby příspěvek zřizovatele v rámci SVR na
období 2020 nebyl navyšován, s výjimkou MŠ Husova, kde ještě není zřejmé, jaké budou
skutečné nároky na rozpočet města, protože škole ještě není svěřen majetek. V MŠ Topolská
již není díky změně financování škol potřeba financovat část úvazků, proto je příspěvek
zřizovatele snížen. U MŠ Karlická se počítá se zapojením rezervního fondu. U ZŠ a ZUŠ byly
aktualizovány mzdové výdaje.
SVR bude pravidelně ročně aktualizován, v tuto chvíli bude sloužit jako podklad pro
projednání rozpočtu příspěvkových organizací (škol) na rok 2019.

Usnesení č. R/34/11/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2024 příspěvkové organizace Základní
škola Černošice, IČ 61385158 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
2.
střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2024 příspěvkové organizace Základní
umělecká škola Černošice, IČ 75008165 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení
3.
střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2024 příspěvkové organizace Mateřské
škola Černošice, Karlická 1170, okres Praha - západ, IČ 75008190 dle přílohy č. 3 k
tomuto usnesení
4.
střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2024 příspěvkové organizace Mateřské
škola Černošice, Topolská 518, IČ 75008173 dle přílohy č. 4 k tomuto usnesení
5.
střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2024 příspěvkové organizace Mateřské
škola Barevný ostrov, IČ 72550929 dle přílohy č. 5 k tomuto usnesení
6.
střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2024 příspěvkové organizace Mateřské
škola Husova, Husova 2336, IČ 08084301 dle přílohy č. 6 k tomuto usnesení

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zveřejnit střednědobé výhledy rozpočtu dle zákona č. 250/2000 Sb
Termín: 30.11.2019
2. informovat ředitelky škol o přijatém usnesení
Termín: 20.11.2019

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
6.2

Rozpočtové opatření č. 91 a změna rozpisu rozpočtu č. 60
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva: Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č. 91 obsahující
následující změny:
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Změna č. 157 – OISM – platby za správu veřejného osvětlení firma Eltodo – 57.216,33,- Kč.
Změna č. 158 – OISM – platby za odvoz a likvidaci kalu z ČOV pro zbývající část roku
2019 – 163.000,- Kč.
Změna č. 159 – Základní škola – přijetí průtokové dotace na projekt šablony – 2.977.575,- Kč.
Změna č. 160 – SDH – přijetí pravidelné roční neinvestiční dotace pro hasiče od GŘ HZDS –
37.409,- Kč.
Radě města je dále předkládána změna rozpisu rozpočtu č. 60 obsahující následující změnu:
Změna č. 195 – OŽP – úhrada faktury za ustájení odebraných koz, čerpání ekologické
rezervy – 65.260,- Kč.
Změna č. 196 – OSVZ – proplacení odstupného (organizační změny) – 86.599,- Kč.
Změna č. 197 – OSVZ – pěstounská péče (organizační změny) – 157.599,- Kč.
Výše uvedené změny zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu po 3.014.984,- Kč, saldo rozpočtu se
nemění.
Usnesení č. R/34/12/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
rozpočtové opatření č. 91
2.
změnu rozpisu rozpočtu č. 60

II.

souhlasí
s přijetím účelové dotace na provoz JSDH

III. ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 91 a změnu rozpisu rozpočtu č. 60 do rozpočtu 2019
Termín: 18.11.2019
2. zveřejnit rozpočtové opatření č. 91 v souladu se zákonem
Termín: 06.12.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
7.

Dodatečně zařazené body programu

7.1

Vyhodnocení - VZMR - Kompletní výměna linolea v ZŠ Černošice, budova C, 3. patro
Předkladatel: Právní odbor
Důvodová zpráva: Veřejná zakázka malého rozsahu vedená pod názvem „Kompletní výměna
linolea v ZŠ Černošice, budova C, 3. patro“ (dále jen zakázka) byla vyhlášená dne
15.10.2019. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Předpokládaná hodnota této
veřejné zakázky byla 339.000,- Kč bez DPH.
V požadovaném termínu bylo doručeno sedm nabídek. Po posouzení nabídky s nejnižší
nabídkovou cenou komise shledala, že nabídka účastníka výběrového řízení není úplná,
protože neobsahuje podpis dodavatele na krycím listu nabídky a chybí také podrobné
zpracování nabídkové ceny. Z těchto důvodů komise rozhodla o vyloučení dodavatele Aleš
Sebastianides, IČO: 12584878, Praha 5 – Radotín 153 00, Karlická 834/10. Dále komise
přistoupila k posouzení nabídky druhé v pořadí - AREA STUDIO s.r.o., IČO: 07777787, U
Archivu 1972, 266 01 Beroun. V nabídce nebyla uvedena cena za vyklizení nábytku z
místností, jak požadoval zadavatel v zadávací dokumentaci. Účastník byl vyzván k objasnění.
Dále byl účastník vyzván k objasnění nesouladu mezi informací ohledně vícenákladů
uvedenou v cenové nabídce, která nebyla v souladu se smlouvou. Účastník objasnil, že
uvedený text se automaticky vyplňuje v účetním systému, ale že cena za dílo uvedená ve
smlouvě je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a neměnnou po celou dobu provádění díla.
Po kontrole zaslaných dokumentů komise konstatovala, že objasnění je dostačující a účastník
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splňuje podmínky požadované v zadávací dokumentaci a jeho nabídka je úplná. Hodnotící
komise se rozhodla doporučit zadavateli ZŠ Černošice, příspěvková organizace uzavřít
smlouvu s dodavatelem AREA STUDIO s.r.o., IČO: 07777787, U Archivu 1972, 266 01
Beroun za celkovou cenu 272.099,- Kč bez DPH,- Kč bez DPH (329.241,- Kč s DPH). Platba
bude provedena z rozpočtu ZŠ Černošice. Schválení výběru dodavatele radou města je
v souladu se směrnicí Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi.
Usnesení č. R/34/13/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
1.
zápis o posouzení a hodnocení nabídek a doporučení hodnotící komise dle přílohy č. 1
usnesení
2.
vyloučení dodavatele Aleš Sebastianides, IČO: 12584878, Praha 5 – Radotín 153 00,
Karlická 834/10

II.

rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele AREA STUDIO s.r.o., IČO: 07777787, se sídlem U
Archivu 1972, 266 01 Beroun za celkovou nabídkovou cenu 272.099,30 Kč bez DPH
(329.241,- Kč s DPH)

III. ukládá
1. Právnímu odboru
1. informovat ředitelku ZŠ Černošice o rozhodnutí rady města
Termín: 15.11.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
7.2

Vánoční dekory do Karlštejnské ulice
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V souvislosti s dokončením nové radnice, knihovny, služebny městské
policie a pobočky České pošty a nedávnou realizací nového veřejného osvětlení v centrální
části Černošic, je vhodné dokoupit vánoční dekory pro osvětlení ulice v době adventu. Dosud
byly dekory instalovány pouze v části Karlštejnské ulice od Vrážské po Riegrovu. Po otevření
nové radnice je vhodné veřejný prostor kolem ní v době adventu nasvítit. Vybrány byly
vánoční dekory shodné s těmi, které se na části Karlštejnské ulice každoročně instalují.
Cenová nabídka společnosti ELTODO Osvětlení, která je schopna zajistit jak dodání, tak
montáž vč. příslušných revizí činí 82 938,- Kč bez DPH, což je adekvátní požadovanému
rozsahu dodávky.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

82 938,- Kč bez DPH, 100 355,- Kč bez DPH
Ne, součástí bodu je RO
§ 3631, pol. 5139

Usnesení č. R/34/14/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s postupem dle bodu 2.3.8 písm. c) Směrnice města o zadávání veřejných zakázek zadání zakázky jednomu dodavateli
2.
s cenovou nabídkou společnosti ELTODO Osvětlení, s. r. o., IČO: 25751018 se sídlem
Novodvorská 1010/14, Praha 4 na dodávku a montáž nových vánočních dekorů v
Karlštejnské ulici za celkovou částku 82 938,- Kč bez DPH (100 355,- Kč bez DPH)

II.

schvaluje
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1.

2.

uzavření smlouvy o dílo č. CES 603/2019 mezi společností ELTODO Osvětlení, s. r. o.
a městem Černošice na dodávku a montáž vánočních dekorů dle bodu II tohoto
usnesení a podle přílohy č. 1 k tomuto usnesení
rozpočtové opatření č. 93 dle přílohy č. 2 k usnesení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 20.5.2019
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření dle bodu II. 2 do rozpočtu roku 2019
Termín: 20.5.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.

Různé

9.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek

Ing. Jan Fara, Ph.D.
radní
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