ZÁPIS
z 4. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 11. 12. 2018
Přítomni:

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

Hosté:
Omluveni:
Nepřítomni:
Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek, , Ing. Petr Wolf, místostarosta
Zapsal:
Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města
Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor vedení města

2.1

Vyhodnocení - veřejná zakázka malého rozsahu - Hybridní automobil

3.

Finanční odbor

3.1

MŠ Topolská - souhlas s použitím fondu odměn a rezervního fondu a použití rezervy

3.2

Návrh odměny za vedení MŠ Barevný ostrov na základě pověření výkonem funkce ředitelky
pro p. Kubáňovou - oprava usnesení

4.

Z odborů - odbor informatiky

4.1

Nákup licence 3-Heights

5.

Různé

6.

Závěr

Zahájení:

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Z odborů - odbor vedení města

2.1

Vyhodnocení - veřejná zakázka malého rozsahu - Hybridní automobil
Předkladatel: Odbor vnitřních věcí
Důvodová zpráva:
V souvislosti s vyhlášením této veřejné zakázky malého rozsahu bylo osloveno 10 dodavatelů
e-mailem a informace vyvěšena na webu města a na profilu zadavatele. V požadovaném
termínu byly do podatelny doručeny 4 nabídky. V souladu s ustanovením § 31 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), nebyla tato
veřejná zakázka malého rozsahu zadávána podle zákona o veřejných zakázkách.
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Základním hodnotícím kritériem byla zvolena nejnižší nabídková cena (ekonomická
výhodnost nabídky). Proběhlo posouzení nabídek, ale dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou
doručil informaci, že v nabídkové ceně nebyly zahrnuty všechny požadované parametry, a
tudíž je jeho nabídková cena vyšší. Tento dodavatel byl z výběrového řízení vyloučen (postup
tohoto dodavatele se neslučuje s požadavky ZZVZ, a to zejména se zásadou rovného
zacházení a transparentnosti dle § 6 ZZVZ a zákazem změny nabídky po lhůtě pro podání
nabídek dle § 46 ZZVZ). Byla hodnocena nabídka druhá v pořadí a po doplnění nabídky se
hodnotící komise se rozhodla doporučit zadavateli uzavřít kupní smlouvu na 2 ks hybridních
automobilů s dodavatelem Emil Frey ČR, s.r.o., IČ 45805270, se sídlem 155 00, Praha 5,
Jinonice, Pekařská 638/5, za celkovou nabídkovou cenu 743.999.98 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla 756.860,- Kč bez DPH.
Bude-li úspěšná žádost o dotaci, mohli bychom obdržel příspěvek 50 tis. Kč.
Hybridní automobil je určen pro odbor technických služeb a pro odbor stavební úřad.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
743.999.98 Kč bez DPH, 900.239,98 Kč s DPH
Kryto rozpočtem
1 vozidlo ano, 2. ne – změna rozpisu rozpočtu
Rozpočtová skladba
§ 6171, pol. 6123 stavební odbor
§ 3639, pol. 6123 technické služby

Usnesení č. R/04/1/2018
Rada města Černošice
I.

bere na vědomí
protokoly a doporučení hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu "Hybridní
automobil"

II.

schvaluje
změnu rozpisu rozpočtu č. 61

III. rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele Emil Frey ČR, s.r.o., IČ 45805270, se sídlem 155
00, Praha 5, Jinonice, Pekařská 638/5, za celkovou nabídkovou cenu 743.999.98 Kč bez DPH
(900.239,98,- Kč s DPH)
IV. ukládá
1. Ondřeji Gerstendörferovi, vedoucímu odboru vnitřních věcí
1. zajistit podpis kupní smlouvy č. CES 687/2018 dle předmětu veřejné zakázky „Hybridní
automobil“ mezi městem Černošice a dodavatelem Emil Frey ČR, s.r.o., IČ 45805270,
se sídlem 155 00, Praha 5, Jinonice, Pekařská 638/5, dle bodu III. tohoto usnesení
Termín: 17.12.2018
2. Mgr. Magdaleně Košťákové, Právní odbor
1. odeslat oznámení o výběru dodavatele
Termín: 17.12.2018
3. Finančnímu odboru
1. zapracovat změnu rozpisu rozpočtu č. 61
Termín: 17.12.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.

Finanční odbor

3.1

MŠ Topolská - souhlas s použitím fondu odměn a rezervního fondu a použití rezervy
Předkladatel: Finanční odbor
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Důvodová zpráva:
Městu byla doručena žádost ředitelky MŠ Topolská o čerpání rezervy na platy a žádost o
souhlas s čerpáním fondu odměn - viz příloha. Tuto rezervu čerpá každým rokem pro
doplacení platů, které nehradí stát (snížená kapacita školky) s výjimkou roku 2017, kdy byly
na krytí rozdílu použity plně fondy školky, které pro letošní rok nestačí.
K 30. 11. 2018 byl stav fondu odměn 143.495,- Kč. Stav rezervního fondu 232.697,55.
Doporučujeme čerpat rezervu ve schválené výši, fond odměn ve výši 63.605,- Kč a rezervní
fond ve výši 150.000,- Kč. Příští rok je rozpočtovaná rezerva na doplatek platů ve výši
450.000,- Kč.
Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

300.000,Ano (schválený provozní příspěvek)
§ 3111, pol. 5331, případně ORG 3111302000001

Usnesení č. R/04/2/2018
Rada města Černošice
I.

souhlasí
s čerpáním fondů MŠ Topolská Černošice, a to fondu odměn ve výši 63.605,- Kč a rezervního
fondu ve výši 150.000,- Kč na úhradu platů

II.

bere na vědomí
čerpání schválené rezervy na platy (300 tis. Kč)

III. ukládá
1. Finančnímu odboru
1. informovat ředitelku MŠ Topolská o přijatém usnesení
Termín: 20.12.2018
2. poslat MŠ Topolská prostředky na platy ve výši schválené rezervy v rozpočtu
Termín: 20.12.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
3.2

Návrh odměny za vedení MŠ Barevný ostrov na základě pověření výkonem funkce
ředitelky pro p. Kubáňovou - oprava usnesení
Předkladatel: starosta
Důvodová zpráva:
V souladu s ustanovením Zákoníku práce bylo možné paní Kubáňové rozhodnutím
rady přiznat příplatek za vedení a osobní příplatek i době pověření vedením školy.
Tyto složky platu je však potřeba přiznat dopředu, a k tomu nedošlo, proto se
navrhuje vyřešit pověření řízením mateřské školy mimořádnou odměnou, kterou lze
také nárokovat z rozpočtu kraje. V tomto smyslu byla paní ředitelka informována
dopisem pana starosty (viz příloha č. 1) na základě usnesení RM č. R/133/19/2018 a
mimořádná odměna 20 tis. Kč jí byla vyplacena ve výplatě za říjen 2018. Dále
starosta dopisem ze dne 10. 12. 2018 informoval p. Kubáňovou o tom, že schválená
odměna byla ve výši xxx,- Kč a tudíž jí má být vyplacena ještě částka xxx,- Kč (viz
příloha č. 2). Opravou usnesení se nesoulad mezi původním usnesením, odeslanými
dopisy a skutečností napravuje.

Usnesení č. R/04/3/2018
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Rada města Černošice
I.

mění
usnesení č. R/133/19/2018 ze dne 8. 10. 2018 na znění dle následujících odstavců

II.

schvaluje
paní Aleně Kubáňové, pověřené vedením Mateřské školy Barevný ostrov mimořádnou
odměnu ve výši dle přílohy k usnesení za zvládnutí činností v rámci pověření

III. ukládá
1. Odboru školství, kultury a cestovního ruchu
1. informovat p. Kubáňovou o schválené výši odměny
Termín: 20.12.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
4.

Z odborů - odbor informatiky

4.1

Nákup licence 3-Heights
Předkladatel: Odbor informatiky
Důvodová zpráva:
Jedná se o nákup a zavedení další komponenty proto, aby mohlo proběhnout řádně
elektronické skartační řízení, tedy předání el. dokumentů z našeho archivu v takovém stavu,
aby je archiv přijal. Tzn. všechny el. přílohy musí být ve správném formátu pro daný typ
přílohy (typicky dokument pdf musí být ve formátu min. PDF 2A, pokud budou přiloženy
podpisy či razítka, tak i ta musí být validní). Validátor (sw, který kontroluje typy el. příloh tak,
aby odpovídala archivnímu formátu, který je stanoven dle anglické normy) v kombinaci s
napojením na nové komponenty v rámci spisové služby toto zajistí; v případě že formát
nebude odpovídat, zavolá si nově pořízenou konverzní službu, která formát převede do
požadovaného formátu. Pořízení je nutné co nejdříve, bude implementováno v rámci právě
probíhající konfigurace celého el. skartačního řízení.
Získáme tím další dílek do skládačky elektronické skartace, kvůli které jsme pořizovali nové
moduly z výzvy.
Součástí usnesení je ZRR, tedy přesun prostředků s pol. 5168 na 5172, jelikož se jedná o
licenci.
Při úvahách, jak vyřešit povinnost kontrolovat formáty el. dokumentů jsme zvažovali i další
způsoby jejího splnění. K jejímu naplnění se každopádně zvýší náklady - buď bude potřebova
více našich "archivářů" pro přípravu pro archiv nebo je nutné pořídit komponenty, které
některé procesy zautomatizují. Zatím vychází levněji automatizace, jelikož jsou nástroje, jak
vyhodnocovat a případně napravovat.

Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):
Finanční nároky
Kryto rozpočtem
Rozpočtová skladba

41.120,- Kč bez DPH, 50.965,20 s DPH
ano
§ 6171, pol. 5172

Usnesení č. R/04/4/2018
Rada města Černošice
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I.

souhlasí
s pořízením licence sw 3-Heights od firmy Gordic spol. s. r. o.,, Erbenova 4, 586 01 Jihlava,
IČ: 47903783, a to za celkovou cenu 42.120,- Kč bez DPH (50.965,20 Kč s DPH)

II.

schvaluje
změnu rozpisu rozpočtu č. 60 dle přílohy tohoto usnesení

III. ukládá
1. Odboru informatiky
1. zajistit objednávku dle bodu I
Termín: 14.12.2018
2. Finančnímu odboru
1. zapracovat změnu rozpisu rozpočtu č. 60 do rozpočtu 2018
Termín: 14.12.2018
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
5.

Různé

6.

Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek

Ing. Petr Wolf
místostarosta
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