ZÁPIS
z 36. jednání Rady města Černošice ze dne 9. 12. 2019
Přítomni:

Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Ing. Jan Fara, Ph.D., Mgr. Šimon Hradilek,
Ing. Tomáš Kratochvíl (od bodu 2.5)

Hosté:
Omluveni:
PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Milena Paříková
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 36. jednání rady města

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Memorandum o spolupráci se Středočeským inovačním centrem k přezkoumání systému
provozování vodohospodářské infrastruktury

2.2

Správa, provozování, údržba a obnova veřejného osvětlení ve městě

2.3

Radnice - úpravy elektroinstalací

2.4

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2020

2.5

Právní služby při zastupování města v soudním sporu, který se týká zborcené opěrné zdi v
ul. V Horce

2.6

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 5125/23 v
Topolské ulici (žadatel pan V.)

2.7

Žádost o vyjádření města k přístavbě a stavebním úpravám rodinného domu č.p. xxx ve
Vrážské ulici (žadatelé pan M. a paní S.)

2.8

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

2.9

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.č. 1963 a 1964
v Lidické ulici (žadatelka paní P.)

2.10

Žádost o vyjádření města k vybudování nových rozvodů sítí elektronických komunikací
(žadatel CETIN, a.s.)

2.11

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí
vodního toku Berounky (žadatel Sweco Hydroprojekt, a.s.)

2.12

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.č. 5125/3 a
5125/67 v ul. Dr. Janského - upravená žádost (žadatel pan M.)

2.13

Žádost o vyjádření města k vybudování dvougaráže na pozemku parc.č. 3017 ve Slunečné
ulici (žadatelé manželé H.)
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2.14

Přiřazení nového odběrného místa el. energie v Poštovní 228 k seznamu odběrných míst
města

2.15

Žádost o schválení nájmu bistra PicNic třetí osobě, vyplývající z čl. V. Pachtovní smlouvy č.
210/2017 mezi městem Černošice a M. S. ze dne 12.5.2017

2.16

Smlouva č. 640/2019 o zřízení věcného břemene - PREL Plynovodní přípojka na pozemku
parc.č. 1840/1 k.ú. Černošice, ulice Táborská

3.

Z odborů - finanční odbor

3.1

Rozpočtové opatření č. 97 a změna rozpisu rozpočtu č. 69

3.2

MAS Karlštejnsko - žádost o prominutí sankcí

4.

Z odborů - odbor vedení města

4.1

Novoroční večírek MěÚ Černošice

4.2

Žádost o schválení nákupu papírových parkovacích hodin

4.3

Organizační řád MěÚ Černošice (účinnost 1. 1. 2020)

4.4

Nákup vánočních dárků pro zaměstnance města a úřadu a pro externí spolupracovníky

4.5

Spolupráce s partnerskými městy

4.6

Zápis ze 7. s 8. jednání Komise pro spolkovou činnost a komunitní život

5.

Z odborů - právní odbor

5.1

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení

5.2

Dohoda o užívání části pozemků u MŠ Barevný ostrov

6.

Z odborů - odbor obecní živnostenský úřad

6.1

Smlouva o výuce anglického jazyka - Jednotné kontaktní místo

7.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

7.1

vymalování bytu Řehořových po odstěhování finančního odboru

8.

Dodatečně zařazené body programu

8.1

Žádost o uzavření MŠ Barevný ostrov, Mokropeské školky, MŠ Karlická a MŠ Husova ve
dnech 23.12.2019 - 3.1.2020

8.2

Čištění veřejných čerpacích stanic odpadních vod a čističky odpadních vod tlakosacím
vozem včetně likvidace odpadů

8.3

Nabídka na prověření možností umístění nové stavby či přístavby na pozemku ZUŠ ve
Střední ulici

8.4

návrh na vyřazení nerentabilního, rozbitého a morálně opotřebeného majetku města

8.5

Změna rozpisu rozpočtu č. 73

8.6

kompletní ceník pro coworkingové centrum PUDA

8.7

k revokaci usnesení Rady č.R/30/30/2019 ze dne 14.10.2019 Žádost o výjimku při výběru
dodavatele na přesun, aktualizaci a montáž telefonní ústředny HiPATH 3800 do nové
radnice

8.8

Zpráva o stavu plnění projektu Otevřené město Černošice

9.

Závěr

Zahájení:
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K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

1.1

Schválení programu 36. jednání rady města
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta

Usnesení č. R/36/1/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
program svého 36. jednání dne 9. 12. 2019 dle přílohy k tomuto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Memorandum o spolupráci se Středočeským inovačním centrem k přezkoumání systému
provozování vodohospodářské infrastruktury
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Po několika letech provozování vodohospodářské infrastruktury se
ukázalo jako potřebné nechat nastavený systém přezkoumat nezávislými odborníky za
účelem ověření, zda je systém nastavený správně nebo zda je potřeba zefektivnit či změnit.
Obrátili jsme se proto na Středočeské inovační centrum (dále jen „SIC“), které je zřízené
Středočeským Krajem za účelem poskytování metodické a odborné pomoci městům a obcím
ve Středočeském Kraji. Jednou z oblastí, na kterou SIC cílí je provozování vodohospodářské
infrastruktury. Účastnili jsme se seminářů pořádaných SIC a násl. se setkali se zástupcem
tohoto spolku, který je garantem oblasti vodohospodářské infrastruktury. Při schůzce byli
vytyčeny cíle vzájemné spolupráce. Hlavním cílem je přezkoumání nastaveného systému
provozování vodohospodářské infrastruktury tak, abychom získané poznatky mohli zohlednit
při následném výběru dodavatele k poskytování odborné a technické pomoci při provozování
VaK. Smlouva se stávajícím dodavatelem těchto služeb končí za rok. Po schůzce se zástupci
města se konala schůzka se zástupcem společnosti Aquaconsult, s. r. o., která pro město
dosud poskytuje odbornou a technickou pomoci při provozování Vak. Zástupce SIC si vyžádal
při jednáních všechny potřebné dokumenty k provozování. Vzájemná spolupráce by měla být
stvrzena uzavřením memoranda, které přikládáme jako přílohu usnesení. Všechny služby
jsou SIC pro města poskytovány zdarma.

Usnesení č. R/36/2/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uzavřením memoranda se Středočeským inovačním centrem, jehož cílem bude
přezkoumání systému provozování vodohospodářské infrastruktury

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit podepsání memoranda
Termín: 20.12.2019

přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.2

Správa, provozování, údržba a obnova veřejného osvětlení ve městě
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
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Důvodová zpráva:Na konci letošního roku končí platnost stávající smlouvy na správu,
provozování, údržbu a obnovu veřejného osvětlení ve městě se společností ELTODO
Osvětlení, s. r. o. Dosavadní spolupráce s uvedeným dodavatelem byla na velmi dobré a
profesionální úrovni. Posledních 5 let nám společnost ELTODO poskytuje činnosti související
se správou, provozováním, údržbou a obnovou veřejného osvětlení za bezkonkurenčí ceny.
Celková cena se odvíjí od počtu spravovaných zařízení a každoroční inflace. Celková roční
cena spravovaného zařízení k roku 2015 činila 440 397,58 Kč bez DPH. K 1. 12. 2019 je roční
cena ve výši 644 687,16 Kč bez DPH. Počet spravovaných zařízení se zvýšil od roku 2015 o
170 ks.Současná cena za poskytované služby se zohledněním každoročního navýšení počtu
spravovaných zařízení a míry inflace činí 53 738,93 bez DPH měsíčně, což je 644 867,16 Kč
bez DPH ročně. Nově nabízená cena je 48 817,- Kč bez DPH měsíčně, což je 585 800,70,- Kč
bez DPH ročně. Níže je uveden přehled zařízení a nabídková cena rozložená po jednotlivých
položkách:
položky

počet zařízení

Nabídková cena

počet zařízení

Nabídková cena

k 1.1.2015

k 1.1.2015

k 1.1.2020

od 1.1.2020

Správa a údržba
VO
Správa a údržba
přisvětlení
přechodů
Správa a údržba
Slavnostního
osvětlení
Správa a údržba
Vánočních dekorů
+Dosavadní
nabídková cena
celkem za 1 rok

1289

412 338,98

1 436

543 382,40

39

16 892,92

52

26 582,40

5

2 406,40

5

2 846,00

39

8 759,29

49

12 989,90

1372

440 397,58

1 542

585 800,70

Vzhledem k tomu, že ekonomicky je pro město stávající cena za poskytované služby
velmi výhodná (v předešlém období byla cena trojnásobná) a lze předpokládat, že
v případě vyhlášení podlimitní veřejné zakázky by došlo ke značnému navýšení ceny
s ohledem na současné zvyšující se ceny na trhu, oslovili jsme dosavadního dodavatele
s žádostí o předložení cenové nabídky na všechny dosud prováděné činnosti.
Dodavatel, společnost ELTODO Osvětlení, předložila cenovou nabídku, ve které nabízí
za všechny činnosti dle stávající smlouvy cenu ještě nižší, než v posledních 5 letech.
Nově nabízená cena je 48 817,- Kč bez DPH měsíčně, což je 585 800,70,- Kč bez DPH
ročně. Současná cena je 644 687,16 Kč bez DPH ročně (53 738,93 bez DPH měsíčně).
Ze shora uvedených důvodů doporučujeme využít výjimkového ustanovení ve směrnici o
veřejných zakázkách a v rámci zakázky malého rozsahu využít nabídky společnosti
ELTODO Citelum, která je pro město velmi výhodná a uzavřít s touto společností
smlouvu shodnou s tou dosavadní na období 3 let, tj. do 31. 12. 2022. Hodnota této
zakázky malého rozsahu tedy bude za celé období 3 let činit 1 757 402,- Kč bez DPH.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

585 800,70,- Kč bez DPH, 708 819,- s DPH
ano
§ 3631, pol. 5171

Usnesení č. R/36/3/2019
Rada města Černošice
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I.

bere na vědomí
informace o blížící se exspirací smlouvy na správu, provozování, údržbu a obnovu veřejného
osvětlení ve městě

II.

schvaluje
výjimku dle čl. 2.3.8 písm. c) vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek pro
oslovení pouze jednoho - dosavadního dodavatele, jehož cenové podmínky jsou pro město
ekonomicky velmi výhodné

III. souhlasí
1.
s cenovou nabídkou společnosti ELTODO Osvětlení, s. r. o., IČ.: 25751018 se sídlem
Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 pro správu, provozování, údržbu a obnovu
veřejného osvětlení ve městě Černošice po dobu 3 let za cenu 48 817,- Kč bez
DPH/měsíc, tj. 585 800,70 Kč za rok
2.
s uzavřením smlouvy CES č. 649/2019 se společností ELTODO Osvětlení, s.r. o. na
správu, provozování, údržbu a obnovu veřejného osvětlení ve městě po dobu 3 let, tj.
do 31. 12. 2022 za 585 800,70- Kč bez DPH/rok
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit podepsání smlouvy č. 649/2019 dle bodu III. 2
Termín: 16.12.2019
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.3

Radnice - úpravy elektroinstalací
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Po zahájení užívání nové radnice se ukázalo jako potřebné řešit některé
úpravy elektroinstalací plynoucí ze zjištěných provozních požadavků. Jako nezbytné se
ukázalo přemístění přepínače na hlavním rozvaděči v chodbě u zasedací místnosti, kterým
lze nyní celý objekt zcela odstavit od přívodu elektrické energie nebo zapnout diesel agregát.
Tento přepínač navrhujeme přemístit dovnitř rozvaděče a ten zabezpečit zámkem. Jako
potřebné se ukázalo i přemístění zvonkového tabla, jak u služebního vchodu, tak na recepci.
Projekt, podle kterého byla tabla realizována, počítal s jiným provozním režimem radnice.
Ten se ale zřízením coworkingového centra změnil. Za současného provozu je vhodnější
přemístit zvonkové tablo z prostoru recepce do prostoru spojovací chodby mezi poštou a
radnicí a tablo umístěné u druhých dveří do radnice od služebního vchodu přemístit ven,
před služební vchod. Poté bude možné zazvonit vyťukáním telefonní linky na jakéhokoliv
zaměstnance v době mimo úřední hodiny. Jako potřebné se také ukázalo jiné řešení HDMI
zásuvek v zasedací místnosti. Nyní jsou svedeny do sloupků pod stolem. Nově je
navrhováno jejich přímé propojení do zásuvky přímo ve stole, kam se půjde napojit.
V souvislosti s touto navrhovanou úpravou bude provedeno doplnění kabelových tras,
zednické práce spojené se začištěním dotčených povrchů a celková konfigurace zvonkového
systému.
Nabídku na tyto úpravy 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 22 450,- Kč bez DPH.
Z výše uvedených důvodů navrhuje OISM tyto práce u firmy Elektro-Pokorný objednat.
Příloha: cenová nabídka firmy Elektro-Pokorný
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Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

22 450,- Kč bez DPH, 27 165,- s DPH
Ne, bude řešeno rozpočtovým opatřením v roce 2020, kdy bude
placeno, a to z rezerv
§ 6171, pol. 6121

Usnesení č. R/36/4/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o potřebnosti provedení elektroinstalačních prací 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 elektroinstalací v nové radnici v souvislosti s novými potřebami plynoucími
ze zahájení užívání objektu za cenu 22 450,- Kč bez DPH

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit objednání prací dle bodu II
Termín: 29.10.2019
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.4

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2020
Předkladatel: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na základě požadavku SFŽP s ohledem na plnění závazků příjemce
dotace na akci „ČOV 7500 EO Černošice„ byla vypracována kalkulace VaS pro rok 2020 se
zapracováním dorovnání výše Stočného na monitorovacím nástrojem požadovanou výši.
K prognóze SFŽP v rámci monitorovacího nástroje bylo nutné zohlednit i inflaci od roku 2012.
Navýšení ceny Stočného je s ohledem na plnění podmínek dotace navrženo o 6,85,- Kč/m3
bez DPH od 1. 1. 2020.
Takovéto navýšení ceny je nutné z toho důvodu, že v předchozích letech 2016 – 2017, kdy
byla cena vodného 34,33 bez DPH a cena stočného 35,90 bez DPH, nedošlo k jejich úpravě.
Ceny se nijak nezvyšovaly. V roce 2018 byla cena stočného zvýšena o 1,-.Kč /m3. V roce
2019 byla dále navýšena o 2,10 Kč/m3.
Tato problematika byla se SFŽP řešena koncem roku 2018 při jednání za účasti pana
starosty a zástupce společnosti AQUACONSULT p. Černého. Na základě uskutečněných
schůzek byla podána žádost na snížení ziskovosti projektu a SFŽP bylo přislíbeno, že
bude naší žádosti vyhověno a Stočné na požadovanou závaznou úroveň dorovnáme
postupně. Na naši žádost ze dne 19.11.2018 však nepřišla odpověď. Navýšení ceny
Stočného tedy proběhlo dle závěru z jednání se SFŽP. Dopis s reakcí na naší žádost nebyl
nikdy ze SFŽP odeslán, obdrželi jsme ho až po urgencích dne 4. 12. 2019, a to jen jeho
nepodepsaný návrh. Pracovníky SFŽP nám bylo důrazně doporučeno dodržet požadovanou
výši Stočného pro rok 2020, a to podle jejich návrhu se započtením inflace, tedy v částce
45,85 Kč/m3 bez DPH.
Výhodou roku 2020 nesporně je, že od 1. 5. 2020 dochází k snížení DPH u Vodného a
Stočného na 10% z dosavadních 15%. Tím bude dopad zvýšení ceny částečně eliminován.
Reálné navýšení VaS pro rok 2020, tedy od 1. 5. 2020 bude pouze 3,80 Kč/m3 s DPH.
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Cena vodného zůstává pro rok 2020 na stejné úrovni. Řízením provozu úpravny a zdrojů
eliminujeme navýšení ceny vody nakupované o 0,44,- Kč/m3 bez DPH.
V součtu činí stávající Vodné a Stočné v současné době (v roce 2019) 86,02 Kč/m3 s DPH.
Po akceptaci podmínek SFŽP a sestavení kalkulací se započtením podmínek cenového trhu
a v souladu s přílohou č. 19,19a vyhlášky č. 428 / 2001 Sb., v platném znění a cenového
věstníku MF č. 04/2019 ze 27.06.2019, bude součet Vodného a Stočného od 1. 1. 2020:
93,90,- Kč s DPH, ovšem od 1.5. 2020 klesne na 89,82 Kč/m3 s DPH. Rozdíl mezi rokem
2019 a 2020 bude činit 3,80 Kč/m3 s DPH.
Pro srovnání uvádíme ceny vodného a stočného stanovovaného jednotlivými provozovateli
v okolí:
PVK, a.s. zatím rok 2019 - Vodné : 48,96 Kč/m3 s DPH Stočné 40,70 Kč/m3 s DPH
SV, a.s. pro rok 2020 - Vodné: 60,15 Kč/m3 s DPH Stočné 44,85 Kč/m3 s DPH.
VaK Beroun zatím rok 2019 - Vodné : 54,39 Kč/m3 s DPH Stočné 43,93 Kč/m3 s DPH.
TS Rudná zatím rok 2019 Vodné - 57,63 Kč/m3 s DPH Stočné 52,69 Kč/m3 s DPH.
Předpokladem provozovatelů VaK, kteří ještě nezveřejnili ceny na rok 2020 je, že jejich ceny
pro koncové odběratele budou upraveny směrem nahoru. Podle posledního rozhovoru
s projektovým manažerem, který má náš projekt na starosti, budeme v následujícím období
komunikovat
ohledně
vysvětlení
původně
vyplněných prognóz FEA projektu a
předpokládáme, že budeme schopni doložit provozování VHI jako efektivní a následně
bychom mohli dospět například na podkladě vyšších objemů fakturace Stočného a efektivitě
provozování stokové sítě a ČOV k případné úpravě ceny, resp. jejímu snížení.
Závěr stanovení cen Vodného a Stočného pro rok 2020 dle předložené kalkulace:
vodné: 35,80 Kč bez DPH, 41,17 Kč s DPH, od 1.5.2020 39,38 Kč s DPH
stočné: 45,85 Kč bez DPH, 52,73 Kč s DPH, od 1.5.2020 50,44 Kč s DPH
Přílohou této důvodové zprávy je výpočet ceny vodného a stočného pro rok 2020.
Usnesení č. R/36/5/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informace o nákladech na vodné a stočné a o kalkulaci ceny na další období

II.

stanoví
cenu vodného a stočného od 1.1.2020 následovně: vodné 35,80 Kč bez DPH, stočné 45,85
Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH 15%, od 1.5.2020 DPH 10%. Ceny jsou jednotné
pro všechny odběratele. Cena za vodné se oproti r. 2019 nemění, cena stočného je vyšší o
6,85 Kč, a to na základě předložené kalkulace cen pro vodné a stočné na rok 2020, která
zohledňuje nárůst ceny stočného, predikovaný finanční a ekonomickou analýzou související s
podmínkami dotace pro intenzifikaci ČOV

III. ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zohlednit stanovené ceny ve fakturaci vodného a stočného od 1.1.2020
Termín: 30.5.2020
přijato jednomyslně, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.5

Právní služby při zastupování města v soudním sporu, který se týká zborcené opěrné zdi
v ul. V Horce
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Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Společnost Havel & Partners zastupuje město v soudním sporu, který se
týká zborcené opěrné zdi v ulici V Horce. Za služby poskytnuté od února do října t.r. vystavila
fakturu. Přehled služeb je přílohou.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

39.398,- Kč bez DPH, 47.671,58 Kč s DPH
ne, přiloženo RO
§ 2212, pol. 5166

Usnesení č. R/36/6/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uhrazením právních služeb a souvisejících nákladů ve výši 39.398,- Kč + DPH společnosti
Havel & Partners při zastupování města v soudním sporu, který se týká zborcené opěrné zdi v
ul. V Horce, za období od února do října 2019

II.

schvaluje
RO č. 98 dle přílohy k tomuto usnesení

III. ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat RO č. 98 do aktuálního rozpočtu města
Termín: 20.12.2019
2. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uhrazení faktury
Termín: 20.12.2019
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
2.6

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 5125/23 v
Topolské ulici (žadatel pan V.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na pozemku přístupném z Topolské ulice je navrhována novostavba
přízemního rodinného domu (výška 4,7m) s integrovanou garáží. V domě bude jedna bytová
jednotka. Zpevněná příjezdová a přístupová plocha ze zatravňovací dlažby k domu je dlouhá
asi 80 m. K domu jsou dvě parkovací místa (1 v garáži, 1 před domem). Zastavěnost
pozemku respektuje limity ÚP. Projektantka v souvislosti s vyjádřením ke stavbě žádá o
možnost přístupu požární techniky k budoucímu domu přes pozemky města v ulici Zdeňka
Lhoty.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=592
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí se stavbou domu, nesouhlasí s použitím
(zatížením) městského pozemku pro případný požární zásah.

Usnesení č. R/36/7/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s novostavbou rodinného domu na pozemku parc.č. 5125/23 v Topolské ulici podle
předložené dokumentace zpracované MgA. Petrou Novotnou, IČ 78110971, Strojnická
997/15, Praha 7, revidované v listopadu 2019
2.
s dopravním napojením pozemku parc.č. 5125/23 na komunikaci v Topolské ulici
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3.
II.

s uzavřením smlouvy CES 641/2019 o poskytnutí příspěvku 40.000,- Kč na veřejnou
technickou infrastrukturu v souvislosti se vznikem nové bytové jednotky

nesouhlasí
s přístupem požární techniky k domu při případném hasebním zásahu po pozemcích města
parc.č. 6192/7 a 5125/27

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 20.12.2019
2. zajistit uzavření smlouvy CES 641/2019
Termín: 31.12.2020
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.7

Žádost o vyjádření města k přístavbě a stavebním úpravám rodinného domu č.p. xxx ve
Vrážské ulici (žadatelé pan M.a paní S.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Majitelé domu plánují (jednopodlažní) přístavbu 1.PP obdélníkového
půdorysu (13,5 x 6,4 m) s rovnou ozeleněnou střechou, ve které bude situován obývací pokoj
s kuchyní, hala a pracovna se zázemím. Související pokoje a koupelny ve vile jsou přístupné
po propojovacím schodišti. Zastavěnost domem po provedení přístavby bude 14,4 %.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=593
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s přístavbou RD.

Usnesení č. R/36/8/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s přístavbou a stavebními úpravami rodinného domu č.p. xxx ve Vrážské ulici podle
předložené dokumentace zpracované společností HICONCEPT, s.r.o., Střední 55, Brno, v
červenci 2019

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 20.12.2019

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.8

Žádost o vyjádření města k odvádění dešťových vod ze střech budov na pozemcích
parc.č. 5798/3 a 5798/4 ve Slunečné ulici - upravený návrh (žadatelé manželé T.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Předložená dokumentace představuje novou variantu řešení svádění
dešťových vod ze střech dvou původních budov statku. Vzhledem k majetkoprávním
poměrům se jako možné nabízí umístit sudy a případně vsakovací objekt na městském
pozemku.https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=560
Vyjádření komise: Stavební komise navrhuje souhlasit s umístěním sudů na pozemku
města.
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Usnesení č. R/36/9/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
se svedením dešťových vod ze střech budov na pozemcích parc.č. 5798/3 a 5798/4 ve
Slunečné ulici do sudů umístěných na pozemku města parc.č. 5794 podle předloženého
návrhu z 29.11.2019

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 20.12.2019

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.9

Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.č. 1963 a
1964 v Lidické ulici (žadatelka paní P.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na pozemku, z něhož se bude odstraňovat chata, se plánuje výstavba
rodinného domu. Dům bude mít dvě části spojené proskleným obývacím pokojem, část
rovnoběžná s ulicí bude dvoupodlažní. Před pokojem jsou navrženy terasy, mezi domem a
vjezdem na pozemek zpevněné plochy umožňující parkování dvou automobilů (další jedno
parkovací místo je v garáži). Podíl zeleně na pozemku je téměř 70%. K domu bude nutné
přivést rozvody vody, kanalizace a plynu.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=594
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s návrhem novostavby rodinného domu.

Usnesení č. R/36/10/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s novostavbou rodinného domu na pozemcích parc.č. 1963 a 1964 v Lidické ulici podle
předložené dokumentace zpracované Ing. arch. Magdou Srpovou, IČ 10197524,
Komornická 16, Praha 6, v listopadu 2019,
2.
s vybudováním vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky k pozemku parc.č. 1964
podle předložené dokumentace za předpokladu, že budou dodrženy podmínky pro
užívání veřejného prostranství stanovené v usnesení rady města č. 2.1.11 ze 74.
schůze konané dne 9.11.2009 a doplněné usnesením č. R/68/29/2012 ze dne
26.11.2012, a pod podmínkou, že přípojky budou vybudovány v jednom výkopu a po
jejich realizaci bude nový asfaltový povrch v komunikaci položen vcelku nad všemi
přípojkami,
3.
s dopravním napojením pozemku parc.č. 1964 na komunikaci v Lidické ulici
4.
s uzavřením smlouvy CES 645/2019 o poskytnutí příspěvku 40.000,- Kč na veřejnou
technickou infrastrukturu v souvislosti se vznikem nové bytové jednotky v novostavbě

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 20.12.2019
2. zajistit uzavření smlouvy CES 645/2019
Termín: 31.12.2020

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.10 Žádost o vyjádření města k vybudování nových rozvodů sítí elektronických komunikací
(žadatel CETIN, a.s.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., plánuje nové vedení optických
kabelů z ulice Slunečná ulicí Dobřichovickou k mobilnímu vysílači. Výkopové práce by
probíhaly v chodnících podél komunikací s přechody pod asfaltovými povrchy – jejich
provedení v ul. Slunečná a Modřínová se plánuje protlakem.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=595
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s návrhem za předpokladu, že do výkopu
budou přiloženy dvě prázdné chráničky pro budoucí využití městem podle schválených
pravidel.
Usnesení č. R/36/11/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s položením nových rozvodů sítě elektronických komunikací v ulicích Slunečná a
Dobřichovická podle předložené situace zpracované společností Vegacom, a.s., 29.11.2019
za těchto předpokladů:
1/ budou dodrženy podmínky pro užívání veřejného prostranství stanovené v usnesení rady
města č. 2.1.11 ze 74. schůze konané dne 9.11.2009,
2/ budou dodržena pravidla pro budování nových rozvodů sítí elektronických komunikací,
schválené radou města na 118. schůzi konané dne 12.3.2018 (přiložit 2 prázdné chráničky
pro budou potřebu města),
3/ přechody pod komunikacemi budou provedeny výhradně bez výkopovou technologií

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 20.12.2019

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.11 Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí
vodního toku Berounky (žadatel Sweco Hydroprojekt, a.s.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Společnost Sweco Hydroprojekt zpracovává pro Středočeský kraj návrh
možných protipovodňových opatření v povodí Berounky na území kraje. Studii je možno si
prohlédnout na www.vrv.cz/sopberounka/gisportal. Společnost žádá o předběžný souhlas
vlastníků pozemků dotčených navrhovanými opatřeními, který bude využit pro další
rozhodování.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=596
Vyjádření komise: Stavební komise nemá k záměru námitky.
Usnesení č. R/36/12/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
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předběžně s využitím pozemků města parc.č. 465/1, 474/2, 474/4, 3789/5, 3789/20 a 3789/21
v k.ú. Černošice pro uvažovaná protipovodňová opatření a doporučuje rozšířit protipovodňová
opatření na pozemcích Povodí Vltavy s.p. v ploše původního koryta řeky
II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 20.12.2019

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.12 Žádost o vyjádření města k novostavbě rodinného domu na pozemcích parc.č. 5125/3 a
5125/67 v ul. Dr. Janského - upravená žádost (žadatel pan M.)
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na dvou sousedních, dosud nezastavěných pozemcích v ul. Dr.
Janského připravuje jejich majitel výstavbu rodinného domu typu bungalov s integrovanou
garáží. Návrh respektuje regulativy ÚP. Současně bude nutné přivést na pozemek přípojky
vody a kanalizace. Po vyslovení nesouhlasu radou města k prvotnímu návrhu, podle něhož
by měla být zaplocena cesta pro pěší, žadatel návrh upravil (příloha č. 3).
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=584
Usnesení č. R/36/13/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s novostavbou rodinného domu na pozemcích parc.č. 5125/3 a 5125/67 v ulici Dr.
Janského podle předložené dokumentace vypracované společností G SERVIS CZ,
s.r.o., IČ 26226367, Tiskařská 10/257, Praha 10, v červnu 2019
2.
s vybudováním vodovodní a kanalizační přípojky k pozemkům parc.č. 5125/3 a
5125/67 podle předložené dokumentace za předpokladu, že budou dodrženy podmínky
pro užívání veřejného prostranství stanovené v usnesení rady města č. 2.1.11 ze 74.
schůze konané dne 9.11.2009 a doplněné usnesením č. R/68/29/2012 ze dne
26.11.2012 (přípojky budou vybudovány v jednom výkopu a po jejich realizaci bude
nový asfaltový povrch v komunikaci položen v celé šířce komunikace a 1 m na obě
strany výkopu)
3.
s dopravním napojením pozemku parc.č. 5125/3 na komunikaci v ul. Dr. Janského
4.
s uzavřením smlouvy CES 648/2019 o poskytnutí příspěvku 40.000,- Kč na veřejnou
technickou infrastrukturu vzhledem ke vzniku nové bytové jednotky ve stavbě RD

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 20.12.2019
2. zajistit uzavření smlouvy CES 648/2019
Termín: 31.12.2020

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.13 Žádost o vyjádření města k vybudování dvougaráže na pozemku parc.č. 3017 ve
Slunečné ulici (žadatelé manželé H.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na pozemku s domem přiléhajícím k ulici Slunečná plánují jeho majitelé
postavit garáž pro dva osobní automobily. Garáž bude částečně zapuštěná do svahu. Od
hranice veřejného prostranství je dodržen odstup 0,6 m. Současně bude upraven chodník a
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obrubník před garáží pro nájezd do garáže podle zpřesněné dokumentace.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=572
Vyjádření komise: Stavební komise souhlasí s výstavbou garáže a úpravou chodníku podle
upraveného návrhu.
Usnesení č. R/36/14/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s vybudováním dvougaráže na pozemku parc.č. 3017 a s úpravou chodník ve
Slunečné ulici podle předložené dokumentace zpracované Ing. arch. Zdeňkem
Hanušem v září a v říjnu 2019,
2.
s dopravním napojením pozemku parc.č. 3017 na komunikaci v ulici Slunečná

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 20.12.2019

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.14 Přiřazení nového odběrného místa el. energie v Poštovní 228 k seznamu odběrných míst
města
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Město převzalo dne 29.11.2019 vyklizené prostory v domě Poštovní 228,
bývalou provozovnu pošty. Odběrné místo elektrické energie bude převedeno na město, a to
formou dodatku ke smlouvě o dodávkách el. energie od 1.1.2020 se společností Amper
Market, a.s. (rozšíření seznamu odběrných míst).
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

podle odběru
ne, bude řešeno v rozpočtu r. 2020
§ 3613, pol. 5154

Usnesení č. R/36/15/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
informaci o převzetí nebytových prostor - bývalé provozovny pošty v Poštovní 228

II.

souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě CES 593/2019 o sdružených službách dodávky elektřiny
se společností Amper Market, a.s., IČ: 241 28 376, Na Poříčí 1046/24, Praha 1, uzavřené
formou burzovního obchodu na trhu POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., s
obsahem uvedeným v Závěrkovém listu ze dne 18.09.2019; předmětem dodatku je rošíření
seznamu o odběrné místo v Poštovní 228 (prostory bývalé pošty)

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 593/2019 dle přílohy k tomuto usnesení
Termín: 31.12.2019
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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2.15 Žádost o schválení nájmu bistra PicNic třetí osobě, vyplývající z čl. V. Pachtovní smlouvy
č. 210/2017 mezi městem Černošice a M. S. ze dne 12.5.2017
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva:
Dne 2.12.2019 požádal pan S. o souhlas k přenechání nájmu provozu bistra PicNic na
sezónu 2020 třetí osobě v souladu s článkem V. „Povinnosti pachtýře“ Pachtovní smlouvy č.
210/2017 ze dne 12.5.2017 uzavřené mezi městem Černošice a panem M. S.. Povinnosti
vyplývající z Pachtovní smlouvy nebudou jakkoliv dotčeny. Provozovatelem bistra bude, jako
v letošní sezóně, pan J. H.
Usnesení č. R/36/16/2019
Rada města Černošice
I.

bere se souhlasem na vědomí
přenechání nájmu provozu bistra PicNic ve Sportparku Berounka na sezónu 2020 panu J.H.,
IČO: 74270800, sídlem: U Smaltovny 1419/30, 170 00 Praha 7

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 31.12.2019

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1 (FK), mimo místnost: 0
2.16 Smlouva č. 640/2019 o zřízení věcného břemene - PREL Plynovodní přípojka na pozemku
parc.č. 1840/1 k.ú. Černošice, ulice Táborská
Předkladatel: Veronika Roubíčková, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Společnost GridServices, s.r.o., IČO: 27935311, sídlem: Brno Zábrdovice, Plynárenská 499/1, PSČ: 602 00 požádala o uzavření Smlouvy č. 640/2019 o
zřízení věcného břemene mezi společností GasNet, s.r.o. (oprávněný) a městem Černošice
(povinný). Uložení plynárenského zařízení „PREL plynovodní přípojka č. 8800088481“
zasahuje do pozemku parc.č. 1840/1 v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice
v Táborské ulici. Finanční náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena na cenu ve výši
300,- Kč bez DPH.
Smlouva je doplněný vzor společnosti GasNet s.r.o.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=591
Usnesení č. R/36/17/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
smlouvu č. 640/2019 o zřízení věcného břemene mezi městem Černošice a společností
GasNet s.r.o., IČ: 27295567, sídlem: Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, PSČ: 400 01 pro
uložení plynárenského zařízení "PREL Plynovodní přípojka č.8800088481 " do pozemku
parc.č. 1840/1 v obci a k.ú. Černošice, ve vlastnictví města Černošice, v Táborské ulici za
jednorázovou finanční úhradu ve výši 300,--Kč bez DPH dle přílohy k tomuto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem č.I
Termín: 31.12.2019

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.

Z odborů - finanční odbor
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3.1

Rozpočtové opatření č. 97 a změna rozpisu rozpočtu č. 69
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva: Radě města je předkládáno rozpočtové opatření č. 97 obsahující
následující změny:
Změna č. 167 – TS – proplacení faktury za dodávku kameniva– 4.500,- Kč
Změna č. 169 – FO - ZUŠ – přijetí dotace projektu Šablony dle Avíza v příloze důvodové
zprávy – 364.666,- Kč
Změna č. 171 – OISM – úhrada nákladů za vypracování projektové dokumentace pro
stanovení úpravy provozu a bezpečnosti chodců u zastávky autobusu Černošice, žel.
Zastávka Mokropsy – 14.520,- Kč
Radě města je dále předkládána změna rozpisu rozpočtu č. 69 obsahující následující změny:
Změna č. 243 – OSVZ / PP – přesuny v zákonných odvodech – sociální a zdravotní pojištění
- ODPA náhradní rodinné péče – přesun mezi položkami (v rámci dotace kryto) – 286.280,Kč
Změna č. 245 – OISM – VaK – přesun mezi položkami – platy za 10/2019 – 36.820,- Kč.
Změna č. 259 – OISM – nákup vybavení radnice – hygienické prostory, dle usnesení
R/30/3/2019 – 56.701,- Kč.
Změna č. 264 – OŽP – přijetí úhrady nákladů na činnost odborného lesního hospodáře od
KÚSK – 269.170,- Kč.
Změna č. 265 – zastupitelstvo – poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky pořádané
Karlovarským krajem ve prospěch obce Bublava – dle usnesení ZM ze dne 4. 12. 2019 –
7.401,- Kč – přesun z prostředků na reklamní předměny
Výše uvedené změny zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu po 364.666,- Kč, saldo rozpočtu se
nemění.

Usnesení č. R/36/18/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
1.
rozpočtové opatření č. 97
2.
změnu rozpisu rozpočtu č. 69

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat rozpočtové opatření č. 97 a změnu rozpisu rozpočtu č. 69 do rozpočtu 2019
Termín: 18.12.2019
2. zveřejnit rozpočtové opatření č. 97 v souladu se zákonem
Termín: 8.1.2020
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

3.2

MAS Karlštejnsko - žádost o prominutí sankcí
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva: Na základě smlouvy o zápůjčce č. 25/2019 ze dne 11. 3. 2019 byla
poskytnuta MAS Karlštejnsko, z.ú. bezúročná zápůjčka ve výši 200.000 Kč, které měla být
vrácena městu Černošice do 30. 6. 2019.
Zápůjčka byla avšak vrácena až 25. 10. 2019. Na základě smlouvy o zápůjčce má město
Černošice za prodlení s vrácením zápůjčky nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 %
denně z dlužné částky a zákonné úroky z prodlení. Celková výše smluvní pokuty činí 7.020
Kč a celkové zákonné úroky činí 6.250,68 Kč. Celkový dluh je tedy ve výši 13.270,68 Kč.
MAS Karlštejnsko perem p. Hanačíka požádala o odpuštění penále a smluvní pokuty
dopisem ze dne 4. 12. 2019, žádost v příloze.

Usnesení č. R/36/19/2019
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Rada města Černošice
I.

souhlasí
s prominutím smluvní pokuty ve výši 7.020,- Kč MAS Karlštejnsko, z. ú, Všeradice 18, 267 26
Všeradice, IČ 22689001

nesouhlasí
s prominutím zákonných úroků z prodlení ve výši 6.250,68 Kč
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
II.

4.

Z odborů - odbor vedení města

4.1

Novoroční večírek MěÚ Černošice
Předkladatel: Marie Konrádová, asistentka tajemníka MěÚ,Mgr. Radek Haugvic, vedoucí
správního odboru
Důvodová zpráva: Radě města je předkládána ke schválení objednávka na zajištění večírku
pro zaměstnance města Černošic. Tato tradiční akce má být poděkováním města
zaměstnancům za celoroční práci a společným setkáním pro úspěšné vykročení k plnění
dalších pracovních úkolů v novém roce.
Předpokládaná účast z celkového počtu zaměstnanců a strážníků městské policie je cca 180
– 200 osob. Tento počet znesnadňuje výběr vhodného zařízení. Prostory P. M. Club &
Cocktail Baru jsou původním dvou patrovým kinem se vhodným posezením a ozvučením,
zároveň je možné využít vnitřní vybavení (šatna, fotbálek, mixážní pult, mikrofon a podium).
Klub pro tyto účely pořádá uzavřené firemní nebo společenské akce, splňuje nejen prostorové
podmínky, ale svým umístěním vyhovuje i dostupnosti jak pro pracovníky z Černošic, tak i
další dojíždějící (v přímém sousedství stanice metra i tramvaje.
Akce bude probíhat v době 9. 1. 2020, od 16,00 hod do zájmu zaměstnanců.
Kompletní zajištění akce včetně pohoštění (teplý a studený raut, nápoje) je kalkulován na
maximální předpokládanou cenu 120 tis. Kč včetně DPH.
Rozložení plateb proběhne ve dvou krocích, a to 70 000,- Kč závěrem roku 2019 jako záloha
na raut a doplatek do 50 000,- Kč na nápoje hrazené po konání akce.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

120.000,- s DPH
ano
§ 6171, pol. 5169

Usnesení č. R/36/20/2019
Rada města Černošice
souhlasí
s objednávkou večírku pro zaměstnance do celkové částky 120 000,- Kč včetně DPH podle
přílohy č. 1 tohoto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

4.2

Žádost o schválení nákupu papírových parkovacích hodin
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
Důvodová zpráva:
V souvislosti s vytvořením parkovacích ploch s časově omezenou dobou parkování v okolí
nové radnice je radě města předložen návrh na zakoupení 50 ks papírových parkovacích
hodin (např. http://www.remauh.cz/parkovaci-hodiny-mfp-P119767/#top), které by byly
k dispozici na prodej v pokladně MÚ.
Nákupní cena 1 ks parkovacích hodin je 15,-Kč, doporučená prodejní cena je 20,-Kč.
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Usnesení č. R/36/21/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
nákup maximálního počtu 50 ks papírových parkovacích hodin za účelem prodeje v pokladně
MÚ za cenu 20,-Kč
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.3 Organizační řád MěÚ Černošice (účinnost 1. 1. 2020)
STAŽEN
4.4

Nákup vánočních dárků pro zaměstnance města a úřadu a pro externí spolupracovníky
Předkladatel: Odbor vedení města
Důvodová zpráva: Radě města je předkládána objednávka vánočních předmětů, která byla
předem konzultována s F. Kořínkem a P. Wolfem.
Za cenu 25.900 Kč bylo doručeno 294 x 0,5l lahví a 54 x sada 0,33l lahví.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

29.500 Kč (dodavatel není plátce DPH)
ano
§ 6112, pol. 5139

Usnesení č. R/36/22/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s nákupem dárkových předmětů od firmy Pivovar Kokeš s.r.o., IČ 06736904 se sídlem
Mánesova 1955, Černošice 252 28 v ceně 25.900 Kč

II.

ukládá
1. Mgr. Adéle Červenkové, Personalista
1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
Termín: 22.12.2019

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.5

Spolupráce s partnerskými městy
Předkladatel: Komise pro spolkovou činnost a komunitní život
Důvodová zpráva: Město Černošice má uzavřeny tři smlouvy o partnerství, a to se dvěma
německými městy (Gerbrunn a Themar) a polskou Lesnicí. Spolupráce s městem Molsheim
je na základě „Manifestu“. Dosud byla tato přeshraniční spolupráce řešena jen nárazově,
většinou přes komunikaci se zástupci černošického Spolku pro partnerství evropských měst
(dále jen Spolek). Financování bylo řešeno vícezdrojově a nekoncepčně. Spolek se většinou
obrátil na odboru kultury, a P. Blaženín buď poskytoval finanční prostředky z rozpočtu kultury,
případně byla žádána rada města, která přispívala ze svého fondu.
Komise pro spolkovou činnost a komunitní život ve spolupráci s p. Blaženínem a Ingrid
Behenskou, která v současné době stojí v čele Spolku, předkládá radě města návrh na
koncepční financování této přeshraniční spolupráce, aby město Černošice plnilo své závazky
vyplývající z jednotlivých smluv. Navrhuje se uzavřít dotační smlouvu mezi městem Černošice
a Spolkem, která by upravovala mj. výši finanční částky, kterou se město bude podílet na
plánovaných akcích (viz níže a také viz příloha) a také formu spolupráce mezi úsekem kultury
(případně i vedením města) a Spolkem, tj. nefinanční podporu.
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Akce plánované na rok 2020:
1) výměna žáků škol Themar - Černošice
- jaro a podzim
- max. 20 našich lidí a 20 z Themaru
- akce je již domluvená
- předpokládané náklady: doprava naších do Themaru Flix busem a vlakem 14.000 Kč;
ubytování pedagogů z Themaru u nás na týden 3000 Kč; návštěva Karlštejna s výkladem v
NJ, ZOO, bowling, doprava MHD, obědy, pohoštění na uvítání, dárky 18.000 Kč
2) výjezd do Gerbrunnu (na doladění žádosti o grant z EU)
- 16. leden 2020
- max. 4 lidé, nutno někoho z úřadu na psaní žádosti o grant (prosíme o Moniku
Formáčkovou)
- akce je již domluvená
- předpokládané náklady: příspěvek na dopravu 1500 Kč
3) výjezd na roční setkání všech měst Jour Fix v Themaru (dělá se plán na rok 2021)
- 2.-4. 10. 2020
- 4 lidé
- domluveno
- předpokládané náklady: doprava 1500 Kč; dary od radnice pro starostu Themaru max. 800
Kč
4) účast na dožínkách v Lesnici
- září
- min. 4 lidé (někdo ze zastupitelstva nutné) max. 20 - dostat tam třeba Pramínek, nebo ženy
s českou besedou,
- domluvena pouze delegace 4-8lidí /dvě auta/
- předpokládané náklady: doprava 2000 Kč; dary - slavnostní chléb (upéci na zakázku), piva,
dary pro Lesnici max. 1000 Kč; rezerva na dopravu pro nějaký soubor 26.000 Kč
5) setkání na Wanderungu v Molsheimu
- podzim
- min. 4-8 lidí - dvě auta (zastupitel města)
- domluveno
- předpokládané náklady: doprava 3500 Kč; dary radnice do Molsheimu max. 800 Kč
- zapojit více lidí z Černošic na poznání kraje Molsheimu, bude exkurze do Bugatti,
pamětihodnosti. V tomto případě si náklady hradí každý sám.
6) slavnostní setkání měst u příležitosti Průvodu Karla IV.
- 5.-7. 6.
- 70 lidí
- domluveno
- předpokládané náklady: občerstvení 12.000 Kč; ubytování 3000 Kč; půjčení kostýmů pro
město 1000 Kč; povoz do průvodu pro cizince 10.000 Kč
7) fotbalové utkání s Themarem
- červen pátek-neděle
- 30 dětí z Themaru
- skoro domluveno
- předpokládané náklady: občerstvení 5.000 Kč; ubytování řidiče 900 Kč
8) Stadtfest Themar
- 28.-30. 8.
- výjezd jednoho uměleckého tělesa
- požadováno Themarem od nás, již proběhlo jednání u nich na radnici a my tedy máme
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vybrat soubor tanečníky, zpěváky, Pramínek by byl ideální, ale je to ještě o prázdninách.
- předpokládané náklady: doprava 27.000 Kč
9) mezinárodní fotbalové setkání v Lesnici
- 25.-27. 9.
- 1-2 družstva fotbalistů dětí
- roky požadována naše účast – v jednání
- předpokládané náklady: doprava 26.000 Kč bus, možná auty s rodiči
10) Vánoční slavnosti v Molsheimu
- 11.-14. 12.
- výjezd jednoho uměleckého tělesa + delegace z města, autobus
- domluveno
- předpokládané náklady: doprava 42.000 Kč, na tuto akci žádáme o dotace z fondů EU pro
partnerství měst. V případě, že dotace nevyjde, vyšleme jen delegaci za město a menší
hudební soubor (Second band?)
I. Behenská:
„Měli bychom vyslat příští rok fotbalisty SK Kazín do Themaru a nějaké fotbalisty na
mezinárodní turnaj do Lesnice, kam nás roky zvou, je to i těžké domluvit u nás s SK Kazín,
často se zahraniční turnaje kryjí s jejich ligou, nebo u nás se státním svátkem, uvidíme.
Náklady na ubytování uměleckých souborů /zpěváci, tanečníci/ u nás na akci buď Průvod
Karla IV., nebo třeba na Mariánskou pouť rezerva 12.000 Kč.
Výjezd jednoho uměleckého, sportovního tělesa do Themaru - náklady na dopravu autobusu
cca 27.000 Kč.
Výjezd jednoho uměleckého, sportovního tělesa do Molsheimu - náklady na dopravu
autobusu cca 42.000 Kč.
Výjezd jednoho uměleckého, sportovního tělesa do Gerbrunnu - náklady na dopravu
autobusu cca 30.000 Kč.
Výjezd jednoho uměleckého, sportovního tělesa do Lesnice - náklady na dopravu cca 26.000
Kč.
Zbytek jsou pouze vize, které se budeme snažit splnit a zapojit více spolků. Budeme žádat
jako 4 země o dotace na akce partnerských měst, uvidíme, co se stane.“
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

110.000 s DPH
Ne – potřeba zapracovat do rozpočtu na rok 2020
§ 0000, pol. 0000, případně ORG

Usnesení č. R/36/23/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s návrhem Komise pro spolkovou činnost a komunitní život poskytnout černošickému Spolku
pro partnerství evropských měst finanční a technickou podporu na zajištění spolupráce s
partnerskými městy Černošic (tj. Gerbrunn, Themar, Molsheim a Lesnice) dle harmonogramu
jednotlivých akcí na rok 2020 uvedených v důvodové zprávě a příloze tohoto usnesení, a to
na základě smlouvy mezi městem Černošice a Spolkem pro partnerství evropských měst o.s.
s finanční podporou ve výši 110.000 Kč

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat částku ve výši 110.000 Kč za účelem dle bodu I. tohoto usnesení do
rozpočtu města na rok 2020
Termín: 31.12.2019
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2. Právnímu odboru, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
1. zajistit adekvátní formu smlouvy za účelem dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 31.12.2019
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.6

Zápis ze 7. s 8. jednání Komise pro spolkovou činnost a komunitní život
Předkladatel: Komise pro spolkovou činnost a komunitní život
Důvodová zpráva: Komise pro spolkovou činnost a komunitní život předkládá radě města
zápis ze svého 7. a 8. jednání.
Komise mj. žádá radu města, aby pověřila kompetentního pracovníka zpracováním přehledu
výdajů úseku kultury za rok 2019, zároveň žádá o předání těchto podkladů. Tomuto je
uzpůsobeno usnesení.

Usnesení č. R/36/24/2019
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
zápis ze 7. a 8. jednání Komise pro spolkovou činnost a komunitní život dle příloh tohoto
usnesení

ukládá
1. Mgr. Pavlu Blaženínovi, referent kultury
1. zpracovat přehled výdajů úseku kultury za rok 2019, a následně předat M. Jeřichovi,
předsedovi Komise pro spolkovou činnost komunitní život
Termín: 31.1.2020
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

5.

Z odborů - právní odbor

5.1

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení
Předkladatel: Mgr. Matěj Rychlý, právník,Pavla Hoppová, Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Smluvní strany uzavřely dne 11.03.2019 smlouvu o dílo č. 41/2019 (dále
jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo –
zhotovení dokumentace pro stavební povolení ke stavbě „chodníku v ulici Pod Ptáčnicí a
doplnění chodníku v Říční a Husově ulici“.
Smlouva byla smlouvou, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru
smluv. Bohužel Smlouva nebyla z důvodu opomenutí uveřejněna prostřednictvím registru
smluv v souladu se zákonem o registru smluv, a tím došlo k nedodržení zákonné lhůty pro její
uveřejnění nejpozději do 3 měsíců ode dne její uzavření. V důsledku toho je Smlouva
neplatná od počátku. Jelikož smluvní strany ode dne uzavření Smlouvy plnily svá práva a
povinnosti došlo na obou stranách k bezdůvodnému obohacení, které se řeší předkládanou
dohodou o vypořádání bezdůvodného obohacení. Dohodou smluvní strany vypořádají svá
práva a povinnosti z bezdůvodného obohacení tak, že si navzájem jednotlivá plnění
ponechají.
Smlouva je přiložena jako příloha důvodové zprávy.

Usnesení č. R/36/25/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
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dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení CES č. 639/2019 mezi Městem Černošice,
IČ: 00241121, sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice a společností PPU, spol. s.r.o. IČ:
49613481, sídlem Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
realizovat usnesení dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 31.12.2019

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.2

Dohoda o užívání části pozemků u MŠ Barevný ostrov
Předkladatel: Právní odbor
Důvodová zpráva: Obyvatelé Černošic užívají pozemky parc.č. 2815/2 a parc. č. 2815/11
v k.ú. Černošice, které jsou ve vlastnictví pana M.M., jako zkratku při cestě od školky Barevný
ostrov v ulici Pod Ptáčnicí směrem na železniční zastávku v Mokropsech.
Radě města je předkládána dohoda o užívání těchto pozemku po dobu následujících tří let
včetně vymezení práv a povinností města s tím spojených.

Usnesení č. R/36/26/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
dohodu o užívání pozemků č. 650/2019 mezi městem Černošice a panem M. M., nar.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení

ukládá
1. Právnímu odboru
1. realizovat usnesení dle bodu I. tohoto usnesení (zajistit podpisy smluvních stran)
Termín: 31.12.2019
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

6.

Z odborů - odbor obecní živnostenský úřad

6.1

Smlouva o výuce anglického jazyka - Jednotné kontaktní místo
Předkladatel: Odbor obecní živnostenský úřad
Důvodová zpráva:
Odbor obecní živnostenský úřad plní podle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských
úřadech a zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, funkci jednotného kontaktního
místa (JKM). Tuto funkci vykonávají dvě zaměstnankyně živnostenského úřadu, které si po
celou dobu výkonu této funkce zvyšují svoji jazykovou kvalifikaci v angličtině, kterou ke své
práci potřebují k vyhledávání informací i ke komunikaci s klienty. Své jazykové znalosti
využívají i mimo funkci JKM ke komunikaci s anglicky hovořícími klienty živnostenského
úřadu, občas i jiných odborů městského úřadu. Z důvodu návaznosti výuky a s ohledem na
spokojenost se stávající lektorkou Mgr. Marií Čuchalovou, která poskytuje výuku angličtiny od
září 2019, kdy po 10 letech skončil předchozí lektor, byla tato lektorka opět oslovena,
smlouva byla předjednána za stejnou cenu a stejných podmínek jako doposud. Ve srovnání
s cenami jazykových škol uveřejněnými na internetu je nabídnutá cena výhodnější, i z tohoto
důvodu nebyly osloveny jiné jazykové školy. Náklady jsou zahrnuty do rozpočtu v položce na
vzdělávání.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem

24.600,- Kč bez DPH
ano

Strana 21/26

Rozpočtová skladba

§ 6171, pol. 5167

Usnesení č. R/36/27/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uzavřením smlouvy č. CES 642/2019 o výuce anglického jazyka podle přílohy č. 1 tohoto
usnesení, jejímž předmětem je výuka anglického jazyka dvou zaměstnankyň města, odboru
obecní živnostenský úřad, které vykonávají funkci jednotného kontaktního místa (JKM)

II.

ukládá
1. Ing. Haně Vyhnalové, vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu
1. zajistit podpis smlouvy podle bodu I usnesení
Termín: 31.12.2019

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
7.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

7.1

Vymalování bytu Řehořových po odstěhování finančního odboru
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva: Odbor vnitřních věcí objednalo malování bytu Řehořových dle dohody o
ukončení nájmu prostor pro finanční odbor (CES 176/2016). Předání bytových prostor a klíčů
proběhlo dle smluvených podmínek k 30. 11. 2019 se spokojeností na obou stranách.
Oslovenou firmou dle cenové nabídky je firma Aleš Sebastianides, IČ: 12584878 Karlická
834/10, 15300 Praha 5.
OVV žádá o dodatečné schválení objednávky č. O/02/20190133 dle cenové nabídky (dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení).
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

41.296,- Kč bez DPH, 49.968,30 s DPH
ano
§ 6171, pol. 5169, případně ORG

Usnesení č. R/36/28/2019
Rada města Černošice
souhlasí
s výběrem dodavatele a uzavřením objednávky O/02/20190133
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
I.

8.

Dodatečně zařazené body programu

8.1

Žádost o uzavření MŠ Barevný ostrov, Mokropeské školky, MŠ Karlická a MŠ Husova ve
dnech 23.12.2019 - 3.1.2020
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu (Město Černošice)
Důvodová zpráva: Radě města jsou předkládány žádosti ředitelek MŠ Barevný ostrov,
Mokropeské školky a MŠ Husova o schválení uzavření školek ve dnech 23.12.2019 3.1.2020 z důvodu nízké účasti dětí ve školkách v době vánočních prázdnin.
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Žádosti jsou přílohami DZ.
Usnesení č. R/36/29/2019
Rada města Černošice
I.

bere se souhlasem na vědomí
žádosti ředitelek MŠ Barevný ostrov, Mokropeské školky, MŠ Karlická a MŠ Husova ve dnech
23.12.2019 - 3.1.2020 z důvodu nízké návštěvnosti v době vánočních prázdnin

II.

ukládá
1. Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 11.12.2019

přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.2

Čištění veřejných čerpacích stanic odpadních vod a čističky odpadních vod tlakosacím
vozem včetně likvidace odpadů
Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku,Veronika Roubíčková,
Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Pravidelné čištění jímek přečerpávacích stanic splaškové kanalizace v ulicích
Ukrajinská, Topolská, Olbrachtova a Radotínská a jímky v ČOV vč. odsátí sedimentů tlakosacím vozem,
vyčištění armatur tlakovou vodou a odvezení vytěženého kalu k likvidaci bylo vyčísleno na částku
62.858,- Kč bez DPH.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

62.858,- Kč bez DPH, 72.286,70 Kč s DPH
část ano, na zbytek ZRR přílohou
§ 2321, pol. 5169

Usnesení č. R/36/30/2019
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s cenovu nabídkou společnosti AQUACONSULT, spol. s.r.o., IČO.: 47536209 se sídlem Dr.
Janského 953, 252 28 Černošice na provedení čištění čtyř čerpacích stanic splaškových vod,
čističky odpadních vod tlakosacím vozem včetně likvidace odpadů za částku 62.858,- Kč bez
DPH dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

schvaluje
1.
smlouvu o dílo č. 651/2019 mezi městem Černošice a společností AQUACONSULT
spol. s.r.o. na provedení čiětění veřejných čerpacích stanic odpadních vod a ČOV
tlakosacím vozem včetně likvidace odpadů za čásku 62.858,-Kč bez DPH dle přílohy č.
2 tohoto usnesení
2.
změnu rozpisu rozpočtu č. 72 dle přílohy č. 3 tohoto usensení

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit uzavření smlouvy č. 651/2019 dle bodu II.1 tohoto usnesení
Termín: 10.12.2019
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat ZRR č. 72 do aktuálního rozpočtu r. 2019
Termín: 13.12.2019
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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Nabídka na prověření možností umístění nové stavby či přístavby na pozemku ZUŠ ve
Střední ulici
STAŽEN
8.3

8.4

Návrh na vyřazení nerentabilního, rozbitého a morálně opotřebeného majetku města
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva: Veškerý evidovaný majetek určený na likvidaci se nachází na
pracovištích městského úřadu v Černošicích (sbor dobrovolných hasičů, odbor technických
služeb, odbor kultury, školství a cestovního ruchu). Jedná se o majetek, který je mechanicky
opotřebený, majetek šetřený ve škodní komisi a majetek nerentabilní/neopravitelný z důvodu
jeho stáří a morálního opotřebení. Proto, likvidační komise navrhuje odkup některých částí
majetku těm uživatelům, kteří projevili zájem o tomto víkendu (7. - 8. 12. 2019) při akci
Vánoční dům
https://www.mestocernosice.cz/mesto/kalendar-akci/vanocni-dum-901_305cs.html
Ceny jsou uvedeny dle návrhů likvidační komise, takto:
200,- Kč za 1 ks nábytku (stůl, židle, police, kontejnery apod.)
100,- Kč za 1 ks drobného majetku (lampičky, ventilátor, ohřívač apod.)
Zároveň RM ukládá těmto zájemců nejpozději do 13. 12. 2019 k úhradě, a nejpozději k
odvozu majetku do 15. 12. 2019.
Likvidační komise rozhodla ostatní majetek ekologicky zlikvidovat odborem technických
služeb (viz. Příloha č. 1).

Usnesení č. R/36/31/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
návrh likvidační komise jmenovat nového člena této komise pana Vlastimilem Krčmářem,
který zastupuje odbor informatiky

II.

souhlasí
1.
s vyřazením a následnou likvidací rozbitého a nerentabilního majetku města
projednané likvidační komise dle přílohy č. 1 k důvodové zprávě
2.
s prodejem a odvozem zbylých věcí za jednotnou cenu 200,- Kč, v případě drobnějších
věcí - lampičky apod. za jednotnou cenu 100,- Kč,
skříň vyřezávaná - v hodnotě 1.500,- Kč
3.
s ekologickou likvidací zbylých věcí, které nebudou odvezeny do 15. 12. 2019

III. ukládá
1. Odboru vnitřních věcí
1. vyřazení majetku z evidence
Termín: 31.12.2019
2. Odboru vnitřních věcí, Odboru technických služeb
1. zajištění odvozu a ekologické likvidace majetku z adresy Riegrova 1209
Termín: 16.12.2019
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.5

Změna rozpisu rozpočtu č. 73
Předkladatel: Odbor vedení města
Důvodová zpráva: Koncem roku došly peníze na naplánované kulturní akce jako je Bluesový
festival a tradiční Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby. Změna rozpisu rozpočtu č. 73
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přesouvá volné finanční prostředky v rámci paragrafu 3399 náležejícího kultuře.
Usnesení č. R/36/32/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. 73 dle přílohy tohoto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.6

kompletní ceník pro coworkingové centrum PUDA
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva: Odbor vnitřních věcí předkládá radě města kompletní ceník služeb pro
coworkingové centrum PUDA.
V průběhu listopadu a prosince probíhal zkušební provoz tohoto centra, a nebyly tak účtovány
veškeré služby (pouze kopírování). V tomto ceníku jsou tak zahrnuty všechny služby (ceny
jsou včetně DPH, kdy tisk je v 15% a nájemné v 21%), které se budou od klientů vybírat od 1.
1. 2020.

Usnesení č. R/36/33/2019
Rada města Černošice
I.

schvaluje
kompletní ceník pro coworkingové centrum PUDA platný od 1. 1. 2020
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.7

K revokaci usnesení Rady č.R/30/30/2019 ze dne 14.10.2019 Žádost o výjimku při výběru
dodavatele na přesun, aktualizaci a montáž telefonní ústředny HiPATH 3800 do nové
radnice
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva: Odbor vnitřních věcí (OVV), předložil radě města dne 14. 10. 2019, na její
30. jednání smlouvu č. CES 574/2019 k upgrade ústředny HiPath3800. Revizí bylo zjištěno,
že jde o neúmyslnou duplicitu návrhu smlouvy ze strany města, jelikož cena upgradu je již
zahrnuta ve smlouvě č. CES 573/2019.
Radě města je předložen návrh na revokaci části přijetého usnesení č. R 30/30/2019.

Usnesení č. R/36/34/2019
Rada města Černošice
I.

revokuje
část usnesení ke schválené smlouvě o dílo CES č. 574/2019 na upgrade telefonní ústředny
HiPATH 3800 za cenu 120.971,- Kč bez DPH
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.8

Zpráva o stavu plnění projektu Otevřené město Černošice
Předkladatel: Úsek projektového řízení a komunikace

Usnesení č. R/36/35/2019
Rada města Černošice
bere na vědomí
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předloženou zprávu o realizaci projektu Otevřené město Černošice
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
9.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek

Ing. Jan Fara, Ph.D.
radní
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