ZÁPIS
z 2. jednání Rady města Černošice ze dne 19. 11. 2018
Přítomni:

Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD.,
Ing. Milena Paříková, Ing. Tomáš Kratochvíl (od bodu 2.2), Ing. Jan Fara, Ph.D.(od
bodu 2.3)

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

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Konzultační a koordinační činnost k některým plánovaným stavbám ve městě

2.2

"Pojištění majetku města Černošice a jím zřízených příspěvkových organizací" - výběr
dodavatele

2.3

Opravy výtluků podzim 2018 - cenová nabídka

2.4

Záměr prodeje pozemků parc.č. 4072/1 a parc.č. 4050/36 k.ú. Černošice, Na Klučku

2.5

Čištění jímky v ČOV

2.6

Žádost o vyjádření města k dělení pozemku parc.č. 2815/2 v ulici Pod Ptáčnicí (žadatel M.
M.)

2.7

Smlouva č. 634/2018 o zřízení věcného břemene - PREL Plynovodní přípojka na pozemku
parc.č. 396/1 a 396/29 k.ú. Černošice, ulice Komenského

2.8

Kupní smlouva č. 638/2018 na pozemek parc.č. 926/2 k.ú. Černošice, Jiráskova ulice

2.9

Žádost o vyjádření města ke kabelovému vedení NN v Kutnohorské ulici (žadatel ENGIE
Services, a.s.)

2.10

Žádost o odkup pozemků parc.č. 6180/1 a parc.č. 6192/44 k.ú. Černošice, lokalita Pod
Vechtrem

2.11

Žádost o vyjádření města k vybudování zpevněných ploch pro vjezd na pozemek parc.č.
2497 ve Střední ulici (žadatelé manželé B.)

2.12

Smlouva CES č. 628/2018 o připojení k distribuční soustavě - Domovní plynovod pro
nafukovací halu u ZŠ Černošice

2.13

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 632/2018 pro stavbu
"Kanalizační přípojka pro č.p. 118, k.ú. Černošice"

2.14

Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1682/264 v obci a k.ú. Černošice v Měsíční
ulici od Státního pozemkového úřadu
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2.15

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

3.

Z odborů - odbor vedení města

3.1

Žádost o schválení nákupu ochranný pomůcek - zásahových triček

3.2

Zajištění novoročního setkání zaměstnanců města Černošice

3.3

Program 2. zasedání zastupitelstva města

3.4

Žádost o poskytnutí záštity projektu „Adopce osamělých seniorů“,

4.

Finanční odbor

4.1

Nařízení odvodu příspěvkové organizaci - ZUŠ, IČ 75008165, Střední 403, 252 28
Černošice

4.2

Rozpočet 2019

5.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

5.1

Vyhodnocení - Veřejná zakázka Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro
město Černošice

6.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

6.1

Fotosoutěž - odměny pro výherce, a výroba a prodej fotokalendářů

6.2

Jmenování ředitelky MŠ Husova, Černošice

7.

Dodatečně zařazené body programu

7.1

Ustanovení Stavební komise

7.2

Obecně závazná vyhláška č. X/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o
ochraně veřejného pořádku

7.3

Smlouva o dílo na zpracování Studie Nádraží Černošice

8.

Různé

9.

Závěr

Zahájení:

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor investic a správy majetku

2.1

Konzultační a koordinační činnost k některým plánovaným stavbám ve městě
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Vedení města oslovilo pana ing. arch. Františka Štáfka s žádosti o
konzultační a koordinační činnost a o vypracování návrhů řešení některých plánovaných
staveb a úprav veřejných prostor. Jedná se o lávku pro pěší u Kamenného mostu, lávku mezi
Černošicemi a Lipenci, prostor po bývalé trafostanici u ZŠ Mokropsy, zahradu v ul. Ke
Švarcavě, prostor mezi sokolovnou a zimním stadionem a prostor u železniční tratě
v souvislosti s její optimalizací. Výkaz dosud provedených prací je v příloze.

Finanční nároky

lávka u Kam.mostu 37.800,- Kč bez DPH, 45.738,- Kč s DPH
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Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

ostatní 14.775,- Kč bez DPH, 17.878,- Kč s DPH
ne, ZRR bude v příloze
§ 3636, pol. 5166

Usnesení č. R/02/1/2018
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
informace o konzultační a koordinační činnosti Ing. Štáfka

II.

souhlasí
1.
s úhradou částky 37.800,- Kč + DPH za koordinaci jednání a zpracování návrhů řešení
lávky u Kamenného mostu
2.
s úhradou částky 14.775,- Kč + DPH za konzultační služby a návrhy řešení týkající se
lávky mezi Černošicemi a Lipenci, prostoru po bývalé trafostanici u ZŠ Mokropsy,
zahrady v ul. Ke Švarcavě, prostoru mezi sokolovnou a zimním stadionem a
optimalizace železniční tratě

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit proplacení prací uvedených v bodě II. tohoto usnesení
Termín: 30.11.2018
IV. ukládá
1. Finančnímu odboru
1. zapracovat ZRR č. 55 do rozpočtu města
Termín: 30.11.2018
přijato jednomyslně, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.2

"Pojištění majetku města Černošice a jím zřízených příspěvkových organizací" - výběr
dodavatele
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V návaznosti na rozhodnutí rady města č. 133 ze dne 8.10. 2018 bylo
zahájeno zadávací řízení pro výběr pojistitele ve VZ „Pojištění majetku města Černošice a
jím zřízených příspěvkových organizací“, a to elektronicky prostřednictvím elektronického
nástroje CENT. Vzhledem k průzkumu trhu a škodnímu průběhu za poslední dva roky, byla
stanovena předpokládaná hodnota zakázky 3 mil. na pojistné období dvou let. Ve stanovené
lhůtě do 25. 10. 2018 byly podány dvě nabídky a to nabídka společnosti Allianz pojištění, a.s.
ve výši 2 780 000,- Kč bez DPH a nabídka společnosti Pojišťovna VZP, a.s. ve výši
1 125 400,- Kč bez DPH. 2.11.2018 byla pojišťovna VZP, a.s. požádána o objasnění,
doplnění údajů dle § 46 zákona č. 134/2016 Sb, které následně doplnila.
Dne 15. 11. 2018 komise pro hodnocení nabídek ve složení Veronika Roubíčková, Petra
Hlavičková a Magdalena Košťáková provedla hodnocení podaných nabídek (viz zpráva o
hodnocení nabídek v příloze č. 1 k usnesení). Komise vzala v potaz i rozdílnost výše
nabídnuté ceny, ale vzhledem k tomu, že nabídka pojišťovny VZP, a.s. je na úrovni současné
ceny za pojištění, došla komise k závěru, že došlo k nesprávnému stanovení předpokládané
hodnoty, než k MNNC.
V důsledku výše uvedeného a vzhledem k tomu, že jediným hodnotícím kritériem byla výše
nabídnuté ceny, doporučila komise zadavateli uzavřít smlouvu o dílo se společností
Pojišťovna VZP, a.s.
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Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

1 125 400 Kč s DPH
Ano, bude hrazeno z rozpočtu roku 2019
§ 6320, pol. 5163

Usnesení č. R/02/2/2018
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
zprávu o hodnocení nabídek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

souhlasí
s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti Pojišťovna VZP, a.s., sídlem: Praha 8, Ke
Štvanici 656/3, 186 00, IČO:27116913 pro "Pojištění majetku města Černošice a jím zřízených
příspěvkových organizací" za celkovou cenu 1 125 400 Kč bez DPH

I I I . s c h va l u j e
uzavření pojistné smlouvy č. CES 639/2018 mezi městem Černošice a společností Pojišťovna
VZP, a.s., sídlo: Praha 8, Ke Štvanici 656/3, 186 00, IČO:27116913 dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat uzavření smlouvy č. 639/2018 dle bodu III. tohoto usnesení
Termín: 20.12.2018
2. informovat uchazeče o výsledcích veřejné zakázky
Termín: 30.11.2018
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.3

Opravy výtluků podzim 2018 - cenová nabídka
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V letošním roce před zimním období je nezbytné provést opravy výtluků,
povrchu kolem vodovodních šoupat a kanalizačních šachet a vpustí, opravy nerovností
v asfaltových místních komunikacích a zalití spár. Provedli jsme pasport jejich stavu a zajistili
seznam komunikací, které bude potřeba opravit. Celkem se opravy týkají cca 45 ulic města.
Jejich předpokládaný rozsah je uveden v příloze č. 1 k usnesení a opravy výtluků jsou
předběžně vyčísleny na 470 m2 a zalití spár je v rozsahu 1.130 metrů. Vzhledem k velmi
dobrým zkušenostem při provádění lokálních oprav komunikací se společností Šlehofer
z Radotína, která nám deklaruje dodržení cenové úrovně jednotlivých výkonů spojených
s opravami z minulých let, jsme se obrátili na tuto společnost. Společnost Šlehofer pro naše
město realizuje opravy komunikací od roku 2012, a to za velmi nízké ceny a v dobré kvalitě.
Následně jsme provedli společnou prohlídku místa plnění – všech místních komunikací,
kterých se opravy týkají a jejich orientační zaměření. Skutečný rozsah oprav se může od
orientačního zaměření lišit. Případné rozdíly budou řešeny uzavřením smluvního dodatku.
Společnost Stavební společnost Šlehofer, s. r. o., IČ 27146324, se sídlem Prvomájová č. ev.
2111, Praha 16 - Radotín předložila cenovou nabídku na provedení oprav místních
komunikací ve výši 912.019,31 Kč bez DPH.
OISM navrhuje schválit tuto cenovou nabídku a uzavřít s touto společností Smlouvu o dílo
CES č.637/2018.
Finanční nároky
912.019,31 Kč bez DPH, 1.093.054,15 s DPH
Kryto rozpočtem
ANO, v rozpočtu roku 2018 je vyčleněno 570 867,- Kč; zbývající
částka ve výši 522 187,15 Kč bude hrazena z rozpočtu roku
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Rozpočtová skladba

2019
§ 2212, pol. 5171

Usnesení č. R/02/3/2018
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
nutnost provedení oprav výtluků a nerovností na místních komunikací

II.

s c h va l u j e
1.
výjimku z vnitřního předpisu města č.5 o zadávání veřejných zakázek dle bodu 2.3.8.
písmena c) výjimky z postupu dle této směrnice
2.
uzavření smlouvy o dílo č. CES 637/2018 mezi městem Černošice a společností
Stavební společnost Šlehofer, s.r.o. dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

III. souhlasí
s cenovou nabídkou spol. Stavební společnost Šlehofer, s.r.o., IČ.: 27146324 se sídlem
Prvomájová č. ev. 2111, Praha 16 - Radotín za celkovou cenu 912 019,31 Kč bez DPH
IV. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit podpis smlouvy dle bodu II. 2
Termín: 30.11.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.4

Záměr prodeje pozemků parc.č. 4072/1 a parc.č. 4050/36 k.ú. Černošice, Na Klučku
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Dne 5.10.2018 byla na město doručena žádost pana M. Š., majitele chaty
č.e. xxx, o prodej pozemku parc.č. 4072/1 o výměře 322 m2. Jedná se o pozemek v obci a
k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice nacházející se v osadě Na Klučku. Dle
platného územního plánu se pozemek nachází v ploše IR - plochy rekreace – plochy staveb
pro rodinnou rekreaci. Druh pozemku dle katastru nemovitostí je zahrada. Pozemek se
nacházejí v zaplocené části zahrady, která je v soukromém vlastnictví pana a paní Š., jenž
mají zájem, z důvodu narovnání majetkových práv, pozemek odkoupit a tím si zachovat
současnou plotovou linii. Pod pozemkem parc.č. 4072/1, o který požádal pan Š., se nachází
ještě pozemek parc.č. 4050/36 o výměře 68 m2, který je také ve vlastnictví města, a který se
také nachází v zaplocené části zahrady. Bylo by dobré, kdyby byl záměr prodeje schválen
pouze za podmínky prodeje obou pozemků. Vzhledem k povaze a místu pozemků byla
navržena prodejní částka 1000,- Kč / m2. Výše uvedené projednala Rada na svém 134.
jednání a pod číslem usnesení R/134/8/2018 zadala ověřit tržní cenu pozemku v dané
lokalitě. V souvislosti s tímto byl zadán znalecký posudek pro určení ceny v místě a čase
obvyklé a ceny administrativní. Nyní je Radě města předkládán záměr prodeje pozemků
parc.č. 4072/1 a parc.č. 4050/36 za částku stanovenou znaleckým posudkem 1.250,-Kč/m2.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=444

Usnesení č. R/02/4/2018
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
znalecký posudek č. 176-66/2018 vypracovaný Ing. Martinem Bouzkem pro zjištění ceny dle
cenového předpisu a ceny obvyklé pozemků parc.č. 4072/1 a parc.č. 4050/36 oba v obci a
k.ú. Černošice dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

souhlasí
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s prodejem pozemku parc.č. 4072/1 k.ú. Černošice za předpokladu, že současně dojde i k
prodeji přilehlého pozemku parc.č. 4050/36 k.ú. Černošice, který je také součástí zaplocené
zahrady
I I I . s c h va l u j e
záměr prodeje pozemků parc.č. 4072/1 a parc.č. 4050/36 oba v obci a k.ú. Černošice, ve
vlastnictví města Černošice, v osadě Na Klučku za minimální nabídkovou cenu 1500,- Kč za
m2, dle přílohy č.2 a 3 tohoto usnesení
I V . d o p o r u č u j e za s t u p i t e l s t vu m ě s t a
projednat a schválit záměr prodeje pozemků dle bodu III
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.5

Čištění jímky v ČOV
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V ČOV bylo provedeno čištění jímky a lapáku písku tlakosacím vozem.
Cena za tyto práce a za odvoz a likvidaci sedimentů činí 24.150,- Kč bez DPH.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

24.150,- Kč bez DPH, 27.772,50 Kč s DPH
ano
§ 2321, pol. 5169

Usnesení č. R/02/5/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s proplacením faktury za vyčištění jímky v ČOV a likvidaci odpadu za 24.150,- Kč + DPH

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zajistit proplacení prací uvedených v bodu I. tohoto usnesení
Termín: 23.11.2018

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.6

Žádost o vyjádření města k dělení pozemku parc.č. 2815/2 v ulici Pod Ptáčnicí (žadatel M.
M.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Vlastník pozemku plánuje jeho rozdělení na dva stejně velké pozemky o
výměře 1159 a 1160 m². Navrhujeme, aby žadatel vybudoval část veřejně přístupné
komunikace v ulici Pod Ptáčnicí, na kterou bude moci být dopravně napojen i nově vzniklý
pozemek označený jako 2815/11.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=450

Usnesení č. R/02/6/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s dělením pozemku parc.č. 2815/2 v ulici Pod Ptáčnicí podle předloženého geometrického
plánu č. 5126-117/2018 vypracovaného společností AGs-plán, s.r.o., IČ 26514451,
Frýdlantská 1305/20, Praha 8

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku

Strana 6/19

1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 30.11.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.7

Smlouva č. 634/2018 o zřízení věcného břemene - PREL Plynovodní přípojka na pozemku
parc.č. 396/1 a 396/29 k.ú. Černošice, ulice Komenského
Předkladatel: 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. 634/2018 o
zřízení věcného břemene mezi společností GasNet, s.r.o. (oprávněný) a městem Černošice
(povinný). Uložení plynárenského zařízení „PREL plynovodní přípojka č. 8800087111“
zasahuje do pozemků parc.č. 396/1 a parc.č. 396/29 oba v obci a k.ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice v ulici Komenského. Finanční náhrada za zřízení věcného
břemene je stanovena na cenu ve výši 500,- Kč bez DPH.
Smlouva je doplněný vzor společnosti GasNet s.r.o.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=449

Usnesení č. R/02/7/2018
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
smlouvu č. 634/2018 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.8800087111 " do pozemků
parc.č. 396/1 a parc.č. 396/29 oba v obci a k.ú. Černošice, ve vlastnictví města Černošice, v
ul. Komenského za jednorázovou finanční úhradu ve výši 500,--Kč bez DPH dle přílohy k
tomuto usnesení

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. realizovat usnesení pod bodem č.I
Termín: 30.11.2018

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.8

Kupní smlouva č. 638/2018 na pozemek parc.č. 926/2 k.ú. Černošice, Jiráskova ulice
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Dlouhodobě se snaží město získávat pozemky pod komunikacemi od
soukromých majitelů. Dne 17.10.2016 podalo město žádost na ÚZSVM o
identifikaci pozemku parc. č. 926/2 k. ú. Černošice, zapsaného na LV č. 1478 pana J. B.,
který se nacházel pod komunikací Jiráskova. V září tohoto roku došlo k
dodatečnému dědickému řízení a pozemek byl přepsán na nynější majitele, p. L. B. a pana D.
B., s kterými se město dohodlo na odkupu. Pozemek má výměru 151 m2. Cena za pozemek
byla dohodnuta dle znaleckého posudku za částku 150,- Kč/m2.
Radě města je předkládána ke schválení Kupní smlouva č. 638/2018, kterou město odkoupí
do svého vlastnictví pozemek parc. č. 926/2 o výměře 151 m2 za částku 22.650,-Kč.
Následně bude smlouva předložena Zastupitelstvu.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=453
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky

22 650,- Kč bez DPH
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Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

ano
§ 3636, pol. 6130

Usnesení č. R/02/8/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy č. 638/2018 s panem D. B., r.č.: xxxxxxxxxxx, trvale bytem:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a L. B., r.č.: xxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
kterou město koupí pozemek parc.č. 926/2 v obci a k.ú. Černošice v Jiráskově ulici za částku
dle znaleckého posudku 150,- Kč/m2 dle přílohy tohoto usnesení

d o p o r u č u j e za s t u p i t e l s t vu m ě s t a
projednat a schválit kupní smlouvu č. 638/2018 dle bodu I
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

2.9

Žádost o vyjádření města ke kabelovému vedení NN v Kutnohorské ulici (žadatel ENGIE
Services, a.s.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V rámci obnovy a úprav rozvodů el. energie v Kladenské ulici a částech
některých přilehlých ulic má být položeno nové zemní kabelové vedení v délce cca 36 m.
Nově doručený návrh předpokládá položení kabelů na druhé straně komunikace, než bylo
navrženo v dubnu 2018.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=451

Usnesení č. R/02/9/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s upravenou trasou kabelového vedení NN v Kutnohorské ulici podle předložené situace
vypracované společností ENGIE Services, a.s., IČ 26121603, Lhotecká 793/3, Praha 4 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

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 30.11.2018

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.10 Žádost o odkup pozemků parc.č. 6180/1 a parc.č. 6192/44 k.ú. Černošice, lokalita Pod
Vechtrem
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Dne 22.10.2018 obdrželo město žádost od Správy železniční dopravní
cesty, s.o., jakožto investora veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „Optimalizace
trati Praha Smíchov – Černošice“ o prodej pozemků parc.č. 6180/1 o výměře 190 m2 a parc.č.
6192/44 o výměře 1144 m2 oba druhem pozemku: ostatní plocha. V územním plánu jsou
pozemky v plochách DZ : plochy dopravní infrastruktury – drážní a jsou těsně přilehlé
k drážnímu tělesu. Pozemky budou využity pro výstavbu veřejně prospěšné stavby dopravní
infrastruktury „Optimalizace trati Praha Smíchov – Černošice“. Cena za pozemky je určena na
základě znaleckého posudku č. 5339-12/2018, který si nechala vypracovat SŽDC. Radě
města a následně Zastupitelstvu, je předkládán adresný záměr prodeje výše uvedených
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pozemků.
Usnesení č. R/02/10/2018
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
žádost Správy železniční dopravní cesty, s.o. odkoupit od města Černošice pozemky potřebné
pro výstavbu veřejně prospěšné stavby "Optimalizace trati Praha Smíchov - Černošice" dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.

postupuje
zastupitelstva města k projednání
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.11 Žádost o vyjádření města k vybudování zpevněných ploch pro vjezd na pozemek parc.č.
2497 ve Střední ulici (žadatelé manželé B.)
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Na pozemku ve Střední ulici probíhá výstavba rodinného domu. Majitelé
plánují realizovat zpevněnou plochu z betonové dlažby jako nájezd na pozemek přes zelený
pás podle přiloženého návrhu.
https://cernosice.obce.gepro.cz/LINK?id=452

Usnesení č. R/02/11/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s vybudováním zpevněných ploch na pozemku města parc.č. 2522/8 pro vjezd a vstup na
pozemek parc.č. 2497 ve Střední ulici podle předložené situace zpracované společností Ehl &
Koumar architekti, s.r.o., IČ 27216217, Na Šafránce 25, Praha 10, v listopadu 2018 pod
podmínkou, že úprava obrubníku bude provedena podle vzorové úpravy vjezdu – varianty č. 1
zpracované společností CityPlan v březnu 2012

II.

ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 30.11.2018

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.12 Smlouva CES č. 628/2018 o připojení k distribuční soustavě - Domovní plynovod pro
nafukovací halu u ZŠ Černošice
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Z důvodu stavby „Stavební úpravy a přístavba ZŠ Černošice“ musel být
dočasně přerušen provoz nafukovací haly nacházející se v těsné blízkosti předmětné stavby
a s tímto došlo i k odpojení plynovodní přípojky. Probíhající stavební práce v současné době
již ale umožňují umístit nafukovací halu zpět na hřiště. Majitel nafukovací haly provedl úpravy,
které vyžadují přeložku stávající plynovodní přípojky. V souvislosti s tímto je třeba zajistit
opatření stavebního úřadu, kterému ale předchází uzavření smlouvy o připojení k distribuční
soustavě. Tato smlouva bude zřízena bezúplatně. Na základě výše uvedeného OISM
předkládá ke schválení smlouvu CES č. 628/2018 o připojení k distribuční soustavě.
Usnesení č. R/02/12/2018
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Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
nutnost provést přeložku plynovodní přípojky k nafukovací hale u ZŠ Černošice

II.

s c h va l u j e
uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě CES 628/2018 mezi společností GasNet,
s.r.o., IČ: 27295567 a městem Černošice, IČ: 00241121 z důvodu přeložky plynovodní
přípojky pro nafukovací halu u ZŠ Černošice

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku
1. zrealizovat uzavření smlouvy č. CES 628/2018 dle bodu II
Termín: 23.11.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.13 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 632/2018 pro
stavbu "Kanalizační přípojka pro č.p. 118, k.ú. Černošice"
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: V rámci rekonstrukce II/115 bylo potřeba dovybudovat chybějící
kanalizační a splaškové přípojky v trase rekonstrukce. V tomto případě se jedná o stavbu
„Kanalizační přípojka pro č.p. 118, k.ú. Černošice“, která je v současné době již vybudována,
neboť její stavba proběhla souběžně v rámci I. etapy rekonstrukce silnice II/115. Vzhledem ke
skutečnosti, že předmětná stavba zasahuje do pozemků, které jsou ve vlastnictví příspěvkové
organizace KSÚS (Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace), bylo potřeba pro vyřízení územního a stavebního řízení doložit stavebnímu
úřadu mimo jiné i situaci se souhlasem a razítkem příspěvkové organizace KSÚS. Dodání
takto podepsané situace bylo podmíněno uzavřením Dohody k provedení stavby na cizím
pozemku, která byla schválena usnesením rady města č. R/128/23/2018.
Výše zmíněná dohoda však nenahrazuje samotnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, proto ji ke schválení radě města předkládáme nyní. Časová
prodleva byla způsobena schvalovacím procesem Rady Středočeského kraje. Smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě je návrhem protistrany.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

2.500,- Kč bez DPH, 3.025,- s DPH
ano
§ 3612, pol. 6121, ORG 1054

Usnesení č. R/02/13/2018
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
informace týkající se uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě pro stavbu "Kanalizační přípojka pro č.p. 118, k.ú. Černošice"” mezi městem Černošice a
Středočeským krajem

II.

s c h va l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES č. 632/2018
pro stavbu "Kanalizační přípojka pro č.p. 118, k.ú. Černošice"”, mezi městem Černošice a
Středočeským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací KSÚS za jednorázovou úhradu
nájemného ve výši 2.500,- Kč bez DPH

III. ukládá
1. Odboru investic a správy majetku

Strana 10/19

1. zrealizovat uzavření smlouvy CES 632/2018 dle bodu II
Termín: 30.11.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
2.14 Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 1682/264 v obci a k.ú. Černošice v Měsíční
ulici od Státního pozemkového úřadu
Předkladatel: Odbor investic a správy majetku
Důvodová zpráva: Město Černošice požádalo Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod
pozemku parc.č. 1682/264 o výměře 45 m2 v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha,
ostatní komunikace. Pozemek se nachází pod komunikací Měsíční.
Z výše uvedeného důvodu podalo město u Státního pozemkového úřadu žádost o bezúplatný
převod pozemku parc.č. 1682/264 do svého vlastnictví, kterou předkládá Radě města k
projednání a odsouhlasení. Poté bude žádost schvalovat Zastupitelstvo.
Usnesení č. R/02/14/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1682/264 o výměře 45 m 2 v obci a
k. ú. Černošice v Měsíční ulici od Státního pozemkového úřadu, IČO: 01312774, sídlem:
Praha 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ: 13000 dle přílohy tohoto usnesení

d o p o r u č u j e za s t u p i t e l s t vu m ě s t a
projednat a schválit bezúplatný převod dle bodu I
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

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

Z odborů - odbor vedení města

3.1

Žádost o schválení nákupu ochranných pomůcek - zásahových triček
Předkladatel: Odbor vedení města,úsek krizového řízení a kontroly
Důvodová zpráva: SDH města Černošice žádá radu města Černošice o schválení nákupu
zásahových trik od firmy Sintex. Jedná se o trika českého výrobce, který tento produkt
dodává HZS ČR a šije ho pouze na zakázku. Záměr nákupu máme již dva roky, ale výrobce
nedodává maloodběratelům. Nyní bude firma PROBO-NB s.r.o., Nový Bor objednávat pro
více hasičských jednotek, tak jsme se připojili a máme konečně možnost nákupu. Trika Sintex
TRD modrá za cenu 875,- za kus, jsou srovnatelná s Devold Spirit v ceně 1.850,- za kus.
Konečná cena 40 kusů je 34.991,-Kč včetně DPH. Výběr dodavatele oslovením není možný,
protože trika Sintex nejsou v síti obchodů nabízena.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

34.991,- Kč s DPH
ano
§ 5512, pol. 5132

Usnesení č. R/02/15/2018
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Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
nákup ochranných pomůcek - zásahových třiček Sintex za celkovou cenu 34.991,- Kč včetně
DPH od firmy PROBO-NB s.r.o., Rumunských hrdinů 819, Nový Bor
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.2

Zajištění novoročního setkání zaměstnanců města Černošice
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
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. Restaurace Potrefená husa,
která pro tyto účely pronajímá společenský Passpův sál, splňuje nejen prostorové podmínky,
ale svým umístěním v Nádražní ulici v Praze 5 vyhovuje i dostupnosti jak pro pracovníky
z Černošic, tak i další dojíždějící (v přímém sousedství vlakové nádraží, stanice metra i
tramvaje, nedaleké autobusové nádraží). Akce bude probíhat v době 10.1.2019, od 17,00 hod
do cca 23,00 hod = 6 hodin.
Kompletní zajištění akce včetně pohoštění (teplý a studený raut, nápoje) je kalkulován na
maximální předpokládanou cenu 120 tis. Kč včetně DPH.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

120.000,- s DPH
ano
§ 6171, pol. 5175

Usnesení č. R/02/16/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s uzavřením smlouvy CES č. 640/2018 mezi městem Černošice a firmou F&B Centrum, s.r.o.,
IČ 27929736, na celkovou částku 120 000,- Kč včetně DPH, jejímž předmětem je pohoštění
na novoročním setkání zaměstnanců (240 osob) města Černošice

II.

r o zh o d u j e
o výjimce z počtu předložených nabídek a povinnosti zveřejnění veřejné zakázky dle vnitřního
předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek) a to z důvodu náročnosti
zajištění vhodných prostor

I I I . s c h va l u j e
změnu rozpisu rozpočtu č. 56 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
IV. ukládá
1. Mgr. Adéle Červenkové, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, Jitka Drahokoupilová,
DiS., asistentka vedení města
1. zajistit danou akci
Termín: 31.12.2018
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat výše uvedenou změnu rozpisu rozpočtu do rozpočtu města na rok 2018
Termín: 31.12.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.3

Program 2. zasedání zastupitelstva města
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Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
Program 2. zasedání zastupitelstva města dne 28. 11. 2018
Zahájení
1. Rozpočet 2019
2. Žádost SK Černošice o poskytnutí účelové podpory
3. Změna usnesení zastupitelstva (č. Z/08/4/2015 z 9.9.2015) o souběžném pořízení změny
územního plánu a regulačního plánu pro záměr Optimalizace trati Praha - Beroun na
pořízení změny územního plánu s prvky regulačního plánu (za podmínky, že SŽDC podá
žádost)
4. Vyhlášení programů pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Černošice na rok 2019 v
oblastech Práce s mládeží, Kultura a Sociální
5. Jmenování nového, pátého člena redakční rady, pana Igora Klajmona
6. Žádost o odkup pozemků, parc.č. 6180/1 a parc.č. 6192/44 k.ú. Černošice, lokalita Pod
Vechtrem
Různé: 30 minut pro dotazy občanů
Téma: Dešťová kanalizace a ochrana proti přívalovým dešťům (prezentace + diskuze)
7.
8.
9.
10.
11.

Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku
Darovací smlouvy M.G.
Záměr prodeje pozemků parc.č. 4072/1 a parc.č. 4050/36 k.ú. Černošice, Na Klučku
Kupní smlouva č. 638/2018 na pozemek parc.č. 926/2 k.ú. Černošice, Jiráskova ulice
Plánovací smlouva o podmínkách vybudování úseku vodovodního řadu na pozemcích
parc.č. 4320, 4271/22, 4271/41 a 6177/13

12. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1682/264 v obci a k.ú. Černošice v Měsíční ulici od
Státního pozemkového úřadu

13.
14.
15.
16.
17.

ZUŠ Černošice - navýšení příspěvku zřizovatele
Odměny neuvolněným funkcionářům II - komise
Rozpočtové opatření XX (?)
Jmenování p. Michala Strejčka oddávajícím
Na vědomí: stížnost na porušování vyhlášky o veřejném pořádku, (p. A. - noční hluk, ul.
Vrážská)

Závěr
Usnesení č. R/02/17/2018
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
program 2. zasedání zastupitelstva města
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.4

Žádost o poskytnutí záštity projektu „Adopce osamělých seniorů“,
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
Důvodová zpráva: Na starostu města se s představením projektu a žádostí o zapojení města
ve formě záštity, poskytnutím prostoru v Informačním listu a zajištěním tisku letáků obrátily
paní D. G. a paní J. Z. (schůzku zprostředkovala a původně se jí měla zúčastnit také paní
H.L.). Podrobnější informace o projektu od paní J. Z. a vyjádření podpory projektu
předsedkyně sociální komise od paní Martiny Řehořové jsou přílohami DZ.

Usnesení č. R/02/18/2018
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Rada města Černošice
I.

souhlasí
s poskytnutím záštity projektu „Adopce osamělých seniorů“, poskytnutím bezplatného
inzertního prostoru v Informačním listu 12/2018 a se zajištěním tisku 500 letáků formátu A5 k
jeho propagaci v rámci města Černošice.

II.

ukládá
1. Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města
1. informovat žadatele o přijatém usnesení
Termín: 03.12.2018

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.

Finanční odbor

4.1

Nařízení odvodu příspěvkové organizaci - ZUŠ, IČ 75008165, Střední 403, 252 28
Černošice
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva: Ředitelka ZUŠ žádá v souvislosti s dokončením rekonstrukce „domečku“
o přesun finančních prostředků z investičního fondu školy do rozpočtu města a jejich zpětné
poukázání jako provozní dotace. Zřizovatel proto ukládá příspěvkové organizaci odvod do
svého rozpočtu podle § 28, odst. 9), pís. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a to ve výši 100.000, Kč. Poukázané prostředky budou použity
na pořízení nového vybavení v hodnotách do 40 tis. za kus (nábytek, hudební nástroje,
elektronika).
Termín odvodu je stanoven na 7. 12. 2018.
V příloze č. 1 této důvodové zprávy je návrh rozpočtového opatření č. 57, kterým se odvod
z fondu ZUŠ realizuje do rozpočtu města (zřizovatele) a zároveň zpětně zapojuje do
provozního příspěvku ZUŠ. Toto RO je Radě dáváno na vědomí, protože jeho schválení
spadá do pravomoci zastupitelstva (příjmy a výdaje rozpočtu se tímto zvýší o 100.000,- Kč,
saldo rozpočtu se nemění). Vlastní navýšení příspěvku pro rok 2018 musí projednat a schválit
také zastupitelstvo města.
V příloze č. 2 je přiložena žádost ředitelky ZUŠ.

Usnesení č. R/02/19/2018
Rada města Černošice
I.

ukládá
1. Ředitelce Základní umělecké školy Černošice okres Praha-západ
1. odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 100.000,- Kč
Termín: 7.12.2018
2. Finančnímu odboru
1. informovat ředitelku Základní umělecké školy o rozhodnutí rady města
Termín: 27.11.2018
2. předložit rozpočtové opatření č. 57 k projednání zastupitelstvu města
Termín: 21.11.2018
3. předložit zastupitelstvu města navýšení příspěvku ZUŠ pro rok 2018
Termín: 21.11.2018

II.

b e r e s e s o u h l a s e m n a vě d o m í
rozpočtové opatření č. 57 dle přílohy
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přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.2

Rozpočet 2019
Předkladatel: Finanční odbor
Důvodová zpráva: Návrh rozpočtu je předkládán po projednání s jednotlivými příkazci
operací (zpravidla vedoucí odborů), tajemníkem úřadu, starostou a řediteli příspěvkových
organizací. Finanční výbor projednal zatím obecné principy tvorby rozpočtu, tento návrh
projednal na svém zasedání 7. 11. 2018. Rozpočet je i v letošním roce opět velkorysý,
zejména v oblasti investic – z roku 2018 jsou nedokončené investice ve velkém objemu, a to
jak financované z vlastních zdrojů (rekonstrukce a výstavba radnice), tak spolufinancované
z dotací (MŠ Husova, přístavba odborných učeben ZŠ). Větší jsou i provozní výdaje, a to
zejména z důvodu zapojení provozních výdajů na provoz nových investičních akcí (sportovní
hala, ovál), ale i zákonného nárůstu platů zaměstnanců města a s tím spojených odvodů (cca
5 mil. Kč). Celkový objem návrhu rozpočtu je 389.678,93 tis. Kč (v roce 2018 to bylo
406.559,596 tis. Kč). Na financování výdajů jsou zapojeny kromě zvýšených příjmů běžného
roku i všechny nečerpané výdaje (úspory minulých let zapojené v rozpočtu 2018) ve výši
93.402 tis. Kč. Stav peněz na účtech je k 31. 10. 2018 cca 104 mil. Kč – viz příloha důvodové
zprávy. Návrh rozpočtu předpokládá dočerpání úvěru na stavbu radnice v r. 2018, ačkoli
úvěrová smlouva umožňuje čerpání do 06/2019.
Návrh rozpočtu v závazných ukazatelích na úrovni ODPA dle příloha 1 k usnesení včetně
návrhů příspěvků jednotlivým školám byl zveřejněn 12. 11. na úřední desce jak v listinné, tak
elektronické podobě. Podrobnosti rozpočtu na detail položek jsou zveřejněny na webu na
stránce rozpočtu. Po schválení rozpočtu zastupitelstvem (schváleny příspěvky jednotlivým
PO) budou radě města předloženy ke schválení rozpočty jednotlivých škol – povinnost podle
novely zákona č. 250/2000 Sb.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba): finanční výbor po projednání doporučil
rozpočet ke schválení
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/02/20/2018
Rada města Černošice
I.

b e r e s e s o u h l a s e m n a vě d o m í
návrh rozpočtu na rok 2019

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. předložit návrh rozpočtu na rok 2019 zastupitelstvu k projednání
Termín: 21. 11. 2018

I I I . d o p o r u č u j e za s t u p i t e l s t vu m ě s t a
schválit předložený návrh rozpočtu na rok 2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.

Z odborů - odbor vnitřních věcí

5.1

Vyhodnocení - Veřejná zakázka Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro
město Černošice
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
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Důvodová zpráva:
V souvislosti s vyhlášením této veřejné zakázky malého rozsahu byli osloveni 3 dodavatelé emailem a informace vyvěšena na webu města a na profilu zadavatele. V požadovaném
termínu byly prostřednictvím elektronického nástroje CENT doručeny 2 nabídky. V souladu s
ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
nebyla tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána podle zákona o veřejných zakázkách.
Základním hodnotícím kritériem byla zvolena nejnižší nabídková cena (ekonomická
výhodnost nabídky). Po posouzení nabídek hodnotící komise dospěla k závěru, že obě
doručené nabídky splňují požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Dodavatelé byli
vyzváni k účasti v elektronické aukci, která proběhla dne 8. 11. 2018. V elektronické aukci
podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou dodavatel O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336,
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, a to 1.421.524,80 Kč bez DPH. Předpokládaná
hodnota této veřejné zakázky byla 1.900.000,- Kč bez DPH.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

1.421.524,80 Kč bez DPH, 1 720 045,01 Kč s DPH
ano
§ 6171 pol. 5162

Usnesení č. R/02/21/2018
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
protokol o hodnocení nabídek a výsledek elektronické aukce k veřejné zakázce "Poskytování
mobilních telekomunikačních služeb pro město Černošice"

II.

r o zh o d u j e
o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, Za
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 za celkovou nabídkovou cenu 1 421 524,80 Kč bez DPH,
za období 24 měsíců

III. ukládá
1. Právnímu odboru
1. odeslat oznámení o výběru dodavatele
Termín: 30.11.2018
2. Ondřeji Gerstendörferovi, vedoucímu odboru vnitřních věcí
1. zajistit podpis kupní smlouvy č. CES 630/2018 dle předmětu veřejné zakázky
"Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro město Černošice" mezi městem
Černošice a dodavatelem O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou
266/2, 140 22 Praha 4 dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 30.11.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
6.

Z odborů - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

6.1

Fotosoutěž - odměny pro výherce, a výroba a prodej fotokalendářů
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva: Začátkem tohoto roku byla vyhlášena výzva k zapojení všech místních
fotoamatérů a fotonadšenců do soutěže O fototalent Černošic. Soutěž byla ukončena
k poslednímu září. Přihlásilo se na padesát fotografů s téměř 250 fotografiemi. Odborná
komise složená ze šesti profesionálních nebo poloprofesionálních fotografů, místních nebo
s vazbou na Černošice – V. D., I. L.l, P. K., P. N., K. Č. a V. K. – vybrala vítěze a také dalších
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11 fotografií k prezentaci ve fotokalendáři na rok 2019.
Souběžně s porotou vybírala svého vítěze i veřejnost. Hlasování probíhalo na Facebooku
formou „likování“, případně zasíláním SMSek či emailů, a v neposlední řadě se dalo hlasovat
v knihovně. Vítězný snímek v hlasování veřejnosti získal přes 500 „To se mi líbí“ a dalších
několik emailových hlasů (pro srovnání - druhý snímek v pořadí získal o zhruba 350 hlasů
méně…).
Oběma vítězům byla v podmínkách soutěže přislíbena finanční odměna ve výši 3.000 Kč.
Finanční nároky na výrobu kalendáře:
(Obě vítězné fotografie spolu s dalšími jedenácti nejlépe hodnocenými byly zařazeny
do městského fotokalendáře na rok 2019.)
Grafické zpracování, DTP příprava, tisk a vazba nástěnného kalendáře Černošice 2019:
Technická specifikace:
1. formát: 314 x 350 mm (tzv. „podříznutá“ A3 - grafik se musí vypořádat s tím, že některé
fotografie jsou výškové, jiné na šířku)
rozsah: 13 listů
barevný tisk
papír: křída, mat, 200 g
vazba: twin spirála s 1 očkem na zavěšení
Nabídková
a) 150 ks: 33 700,--Kč bez DPH (40 777,--Kč včetně DPH 21%), tj. 271,85 Kč za kus
b) 200 ks: 38 200,--Kč bez DPH (46 222,--Kč včetně DPH 21%), tj. 231,11 Kč za kus

cena:

2. formát 210 x 235 mm (tzv. „podříznutá“ A4)
Dtto
200 ks: 30.400 Kč (36.784 Kč vč. DPH), tj. 183,92 Kč za kus
V případě schválení nabídky je potřeba na základě vybrané varianty zajistit u Finančního
odboru pokyn k přesunu peněz z rezervy.
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

38.200 Kč bez DPH, 46.222 s DPH + 6.000 Kč, tj. celkem
52.222 Kč
ne
§ 0000, pol. 0000, případně ORG

Usnesení č. R/02/22/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
1.
s udělením odměny pro dva vítěze (u odborné komise a v hlasování veřejnosti)
soutěže O fototalent Černošic, a to ve výši 3.000 Kč pro každého z nich
2.
se zajištěním výroby 250 ks fotokalendářů, složených z 12 fotografií vybraných
odbornou komisí a vítězné fotografie z hlasování veřejnosti, u firmy HQ Kontakt, spol. s
r. o., se sídlem T. G. Masaryka 98, Kladno 272 01, IČ: 47544023, za cenu 52.030,- Kč
+ DPH

II.

s c h va l u j e
prodej kalendářů za cenu á 200 Kč na pokladně MěÚ Černošice, Riegrova 1209, 252 28, a ve
vinotéce Cellarius, Mokropeská 2026, Černošice 252 28

III. ukládá
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1. Odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. zajistit výrobu a předání fotokalendářů na prodejní místa, vést jejich evidenci, a zajistit
předání finanční odměny autorům vítězných snímků
Termín: 30.11.2018
2. Finančnímu odboru
1. zajistit ZRR dle informací uvedených v důvodové zprávě
Termín: 30.11.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
6.2

Jmenování ředitelky MŠ Husova, Černošice
Předkladatel: Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
Důvodová zpráva:
Dne 16. 11. 2018 se na MěÚ Černošice, Riegrova 1209 konal konkurz na ředitele/ředitelku
MŠ Husova, Černošice. Konkurzu se zúčastnily 2 uchazečky.
Na základě výsledku konkursního řízení doporučuje komise jmenovat ředitelkou MŠ Husova
uchazečky v tomto pořadí:
1. Marcela Sitařová, DiS.
2. J. S., DiS.

Usnesení č. R/02/23/2018
Rada města Černošice
I.

b e r e n a vě d o m í
výsledek konkurzního řízení na funkci ředitelky Mateřské školy Husova, Černošice se sídlem
Husova ul., Černošice ze dne 16. 11. 2018

II.

j m e n uj e
na základě výsledku konkurzního řízení paní Marcelu Sitařovou, DiS. ředitelkou MŠ Husova,
p.o., Černošice s účinností od 1.2.2019
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
7.

Dodatečně zařazené body programu

7.1

Ustanovení Stavební komise
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta

Usnesení č. R/02/24/2018
Rada města Černošice
zř i zu j e
Stavební komisi. Předsedou stavební komise jmenuje Petra Wolfa, a dále členy komise Jana
Faru, Jiřího Kubáta, Zdeňku Kubištovou, Vladimíra Lešku, Aleše Voženílka a Helenu
Ušiakovou
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
7.2

Obecně závazná vyhláška č. X/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o
ochraně veřejného pořádku
Předkladatel: Právní odbor
Důvodová zpráva: V souvislosti s přetrvávajícím problémem parkování vozidel na místech
veřejné zeleně (travnaté pásy v okolí vozovek) a stále zhoršujícímu se stavu těchto míst,
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vyjeté koleje, zdevastované trávníky apod. je třeba přistoupit k doplnění vyhlášky č. 1/2005 o
ochraně veřejného pořádku.
Vyhláška se doplňuje o specifikaci pojmu veřejné prostranství a o zákaz vjíždění a parkování
vozidel na plochách veřejné zeleně. Zákaz se nevztahuje na vozidla a techniku údržby.
Usnesení č. R/02/25/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s návrhem Obecně závazná vyhláška č. X/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
1/2015 o ochraně veřejného pořádku

d o p o r u č u j e za s t u p i t e l s t vu m ě s t a
vydat obecně závaznou vyhlášku dle bodu I. tohoto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
II.

7.3

Smlouva o dílo na zpracování Studie Nádraží Černošice
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta

Usnesení č. R/02/26/2018
Rada města Černošice
I.

s c h va l u j e
smlouvu o dílo CES č. 644/2018 dle přílohy tohoto usnesení mezi městem Černošice a Ing.
Arch. Františkem Štáfkem, SUM. architekti, se sídlem Nikoly Tesly 1420/11, 160 00 Praha 6,
IČ: 457 37 622 na zpracování Studie Nádraží Černošice za cenu Cena celkem 139 150,- Kč
včetně DPH
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
8.

Různé

9.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek

Ing. Milena Paříková
radní
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