ZÁPIS

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 13. 3. 2019
Přítomni:

Hosté:
Omluveni:
Nepřítomni:
Zasedání zahájeno:
Zasedání ukončeno:
Ověřovatelé:
Zapsal:

Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Mgr. Martina Řehořová, Ph.D., Mgr. Marek
Jeřicha, Michal Trešl, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD.,
Ing. Tomáš Hlaváček, Ing. Jan Fara, Ph.D., Ing. Milena Paříková, Mgr. Tomáš
Jandura, Ing Jakub Špetlák, Ing, Ondřej Pařík, Mgr. et MgA. Simona Kysilková
Šnajperková, Mgr. Michal Strejček, Ing. David Otava, Ing. Petr Ullrich, Ing.
Tomáš Kratochvíl, MUDr. Josef Kraus
Mgr. Terezie Jenisová, tajemnice MěÚ
Doc. PhDr. Karel Müller, PhD., Dr. Ing. Jiří Pergl
v 19:08 hod.
v 21:21 hod.
Mgr. Filip Kořínek, starosta, Ing. David Otava, zastupitel, Ing. Petr Ullrich,
zastupitel
Mgr. Magdalena Košťáková, Právní odbor

Navržený program:
1.

Zahájení

2.

Rozdělení finančních prostředků v rámci Programu pro poskytnutí dotace z rozpočtu města
Černošice na rok 2019

3.

Rozpočtové opatření č. 19 a 20 a přijetí investičních dotací do rozpočtu města

4.

Plánovací smlouva o podmínkách vybudování úseku vodovodního a kanalizačního řadu v
osadě Zátoka radosti

5.

Informace o Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města
Černošice

6.

Pověření člena zastupitelstva města prováděním sňatečného obřadu

7.

Různé

8.

30 minut pro dotazy občanů

9.

Navýšení příspěvku Základní umělecké škole Černošice okres Praha-západ, IČ 75008165 na
rok 2019

10.

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

11.

Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti k projednávání
přestupků - Roblín

12.

Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti k projednávání
přestupků - Kosoř

13.

Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti k projednávání
přestupků - Choteč

14.

Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti k projednávání
přestupků - Řitka

15.

Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti k projednávání
přestupků - Třebotov
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16.

Závěr

Zahájení:
Zasedání bylo zahájeno v 19:08 hod. úvodním slovem pana starosty, který konstatoval, že zasedání
bylo řádně svoláno a vyhlášeno, je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Volba ověřovatelů zápisu z 4. zasedání zastupitelstva města:
Pan starosta doporučil pana Petra Ullricha a pana Davida Otavu jako ověřovatele zápisu z
4. zasedání zastupitelstva města.
Přijato - pro: 14, proti: 0, zdržel se: 2
Hlasování o doplnění programu o bod Pověření člena zastupitelstva města prováděním sňatečného
obřadu a o celém programu
Přijato - pro: 16 proti: 0 zdržel se:0
Příchod p. Trešl a pan Pařík 19:09
Hlasový záznam o průběhu a obsahu diskuzí k projednávaným bodům je k dispozici na
<http://www.mestocernosice.cz/mesto/mesto-cernosice/vedeni-mesta/zastupitelstvo-mesta/>.
Čas uvedený v závorce u jednotlivých bodů odkazuje na počátek projednání daného bodu, resp. na
počátek diskuze na zvukovém záznamu.
K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Rozdělení finančních prostředků v rámci Programu pro poskytnutí dotace z rozpočtu
města Černošice na rok 2019 (00:02:00)
Předkladatel: PhDr. Lenka Kalousková, PhD., radní, Grantový výbor
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Města Černošice vyhlásilo na svém 2. zasedání konaném
28. 11. 2018 Programy pro poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2019.

dne

O poskytnutí dotace z rozpočtu Města Černošice bylo možné žádat v těchto oblastech:
Kultura (pouze jednotlivé projekty) - 400.000 Kč
Práce s mládeží (činnost i jednotlivé projekty) - 650.000 Kč
Sociální - 50.000 Kč
Termín pro podání žádostí o granty na rok 2019 ve všech třech oblastech byl 8. února 2019.
Grantový výbor projednal na své schůzi konané dne 20. února 2019 celkem 15 žádostí o
dotaci na kulturní činnost (tj. o 4 více než v loňském roce), v oblasti práce s mládeží
16 žádostí na činnost (tj. o 3 více než v loňském roce) a 14 žádostí na jednotlivé projekty (tj. o
4 více než v loňském roce), a 7 žádostí v oblasti sociální (tj. o 2 více než v loňském roce).
Z toho byla jedna žádost v oblasti práce s mládeží dodána po termínu, nebyla tedy z důvodu
porušení podmínek pro získání dotace akceptována.
Byla zkontrolována vyúčtování dotací poskytnutých z Programu pro poskytnutí dotace
z rozpočtu města Černošice v oblastech „kultura“, „práce s mládeží“ a „sociální“ v roce 2018.
Nejzazší termín pro podání vyúčtování byl 30. 1. 2019. Grantový výbor konstatuje, že
všechna vyúčtování byla dodána včas. Jeden subjekt byl vyzván k doplnění informací, dva
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subjekty na základě výzvy vrátily nevyužité prostředky v řádu stokorun.
Rozdělení finančních prostředků v sociální oblasti bylo konzultováno se Sociální komisí – viz
zápis z 2. zasedání komise ze dne 18. 2. 2019.
Na základě kritérií hodnocení žádostí stanovených v podmínkách pro poskytnutí dotace
navrhuje Grantový výbor rozdělení finančních prostředků na rok 2019 dle příloh k usnesení.
Tyto návrhy počítají s vyčerpáním rozpočtovaných finančních prostředků ve všech třech
oblastech.
Diskuse (00:10:00)
Usnesení č. Z/04/1/2019
Zastupitelstvo města Černošice
I.

bere na vědomí
zápis z 1. jednání Grantového výboru konaného dne 20. února 2019, dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení

II.

schvaluje
1.
rozdělení finančních prostředků v rámci programu pro poskytnutí dotace na rok 2019 v
oblasti kultury dle předloženého návrhu Grantového výboru (příloha tohoto usnesení č.
2)
2.
rozdělení finančních prostředků v rámci programu pro poskytnutí dotace na rok 2019 v
oblasti práce s mládeží dle předloženého návrhu Grantového výboru (příloha tohoto
usnesení č. 3)
3.
rozdělení finančních prostředků v rámci programu pro poskytnutí dotace na rok 2019 v
sociální oblasti dle předloženého návrhu Grantového výboru (příloha tohoto usnesení
č. 4)

III. pověřuje
1. Mgr. Adélu Červenkovou, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu
1. informovat žadatele o poskytnutí dotace z rozpočtu města v oblasti sociální, kultury a
práce s mládeží o důvodech přidělení či nepřidělení požadovaných finančních
prostředků
Termín: 22.3.2019
2. zajistit podepsání smluv o poskytnutí dotace v oblasti kultury a práce s mládeží a
následné zaslání dotace na bankovní účty žadatelů uvedené v žádostech
Termín: 15.5.2019
2. Miroslav a Strejčka, vedoucí odboru Dům s pečovatelskou službou
1. zajistit podepsání smluv o poskytnutí dotace v sociální oblasti a následné zaslání
dotace na bankovní účty žadatelů uvedené v žádostech
Termín: 15.5.2019
přijato, pro: 16, proti: 0, zdržel se: 2, mimo místnost: 0
jmenovitě: pro: Mgr. Filip Kořínek, Ph.D., Mgr. Marek Jeřicha, Michal Trešl, Mgr. Šimon
Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Tomáš Hlaváček, Ing. Jan Fara,
Ph.D., Ing. Milena Paříková, Ing, Ondřej Pařík, Mgr. Martina Řehořová, Mgr.
Tomáš Jandura, Ing Jakub Špetlák, Mgr. et MgA. Simona Kysilková Šnajperková,
Ing. David Otava, MUDr. Josef Kraus, Ing. Petr Ullrich
proti: 0
zdržel se: Ing. Petr Wolf, Mgr. Michal Strejček
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3.

Rozpočtové opatření č. 19 a 20 a přijetí investičních dotací do rozpočtu města (00:49:00)
Předkladatel: starosta
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu města je předkládáno k projednání rozpočtové opatření č. 19, které obsahuje
následující změnu:
Změna č. 37 - OISM - zapojení výnosu z prodeje pozemku SŽDC (lokalita Pod Vechtrem) a
jeho alokace na výdajovou položku - nákup pozemků v okolí vrtů podzemní vody 1.170.516,- Kč.
Dále je zastupitelstvu města předkládáno k projednání rozpočtové opatření č. 20, které
obsahuje následující změny:
Změna č. 40 - OISM - vyhlášení zakázky na nákup vodoměrů II - RM dne 4. 3. 2019 schválila
veřejnou zakázku na dodávku nových vodoměrů. V roce 2019 bylo původně na tuto akci v
rozpočtu 400 tis. Kč, rada rozhodla o dalších výměnách v objemu nad 1 mil. Kč. Přesun ze
všeobecné rezervy.
Změna č. 41 - OVV / OISM zapojení investiční i neinvestiční dotace na projekt "Stavební
úpravy v budovách ZŠ Černošice - bezbariérové řešení pro zvýšení dostupnosti a kvality
vzdělávání" identifikační číslo EIS CZ.06.2.670/0.0/0.0/16_066/0006016 z programu 11703
IROP (infrastruktura ZŠ - ORG 1020) od poskytovatele MMR ČR celkem ve výši 8.922.987 z
celkových nákladů projektu ve výši 9.914.430,- Kč. Vlastní podíl města (10%) je v rozpočtu
2019 zahrnut.
Změna č. 42 - OVV / OISM zapojení investiční i neinvestiční dotace na projekt "Zvýšení
kapacity ZŽ Černošice a zřízení dílen ve vazbě na klíčové kompetence v technických a
řemeslných oborech" identifikační číslo EIS CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010131 z programu
11703 IROP (vybavení přístavby - ORG 1057) od poskytovatele MMR ČR celkem ve výši
4.433.670,- z celkových nákladů projektu ve výši 4.926.300,- Kč. Vlastní podíl města (10%) je
v rozpočtu 2019 zahrnut.
Výše uvedené změny zvyšují příjmy i výdaje rozpočtu o 14.527.173,- Kč, saldo rozpočtu se
nemění.
Bez diskuze.
Usnesení č. Z/04/2/2019
Zastupitelstvo města Černošice
I.

schvaluje
1.
přijetí investiční dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 8
922 987,00 Kč (tj. 90% podíl způsobilých nákladů) na projekt "„Stavební úpravy v
budovách ZŠ Černošice - bezbariérové řešení pro zvýšení dostupnosti a kvality
vzdělávání"”
2.
přijetí investiční dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 4
433 670,00 Kč (tj. 90% podíl způsobilých nákladů) na projekt "Zvýšení kapacity ZŠ
Černošice a zřízení dílen ve vazbě na klíčové kompetence v technických a řemeslných
oborech”
3.
rozpočtová opatření č. 19 a 20 dle přílohy k tomuto usnesení

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. realizovat rozpočtová opatření č. 19 a 20 do rozpočtu 2019
Termín: 31.03.2019
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2. zveřejnit schválená rozpočtová opatření v souladu se zákonem
Termín: 12.04.2019
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 4, mimo místnost: 0
4.

Plánovací smlouva o podmínkách vybudování úseku vodovodního a kanalizačního řadu
v osadě Zátoka radosti (00:53:00)
Předkladatel: Ing. Petr Wolf, místostarosta
Důvodová zpráva: Majitelé chat v osadě Zátoka radosti připravují napojení svých
nemovitostí na vodovod a kanalizaci. Na vlastní náklady proto plánují vybudovat úseky
vodovodního a kanalizačního řadu, každý v celkové délce 311 m. Výstavbu podle projektové
dokumentace vypracované Ing. Alešem Voženílkem rada města odsouhlasila na svém 121.
jednání dne 23.4.2018. Právní odbor připravil plánovací smlouvu, která stanovuje práva a
povinnosti města a investorů při výstavbě. Město se smlouvou mimo jiné zavazuje, že na své
náklady vybuduje přečerpávací stanici za cca 650.000,- Kč, která zajistí dostatečný tlak pro
čerpání splaškových vod z nižších poloh a která bude dimenzovaná i pro event. připojení
další lokality na kanalizační soustavu. Investoři se mimo jiné zavazují vybudovat uvedené
stavby za cca 960.000,- Kč a po kolaudaci je bezúplatně převést do majetku města. Součástí
smlouvy je ujednání o budoucí darovací smlouvě, proto schválení spadá do kompetence
zastupitelstva města. Uzavření plánovací smlouvy projednala rada města na svém 3. jednání
dne 3.12.2018.
Diskuze (00:56:00)
Usnesení č. Z/04/3/2019
Zastupitelstvo města Černošice
I.

5.

schvaluje
uzavření plánovací smlouvy (CES 664/2018) mezi městem Černošice a vlastníky nemovitostí
v osadě Zátoka radosti o podmínkách výstavby úseků vodovodu a kanalizace v osadě podle
přílohy k tomuto usnesení v termínu do 31.3.2019
přijato jednomyslně, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

Informace o Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům
města Černošice (01:06:00)
Předkladatel: starosta
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu města Černošice se předkládá informace o Protokolu o kontrole výkonu
samostatné působnosti svěřené orgánům města Černošice, provedené Ministerstvem vnitra
ČR dne 30. 1. 2019. Předmětem kontroly bylo dodržování § 12, § 16, § 31a, § 39, § 41, § 43,
§ 84–85, § 87, § 92–96, § 99–102 a § 117–119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, § 5, § 6 a § 14–18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, § 6, § 26 a § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů a případně dalších souvisejících oblastí samostatné
působnosti svěřené orgánům města.
Protokol bude projednán podrobněji na příštím Zastupitelstvu města Černošice (25. 4. 2019).
Usnesení č. Z/04/4/2019
Bez hlasování - informace

6.

Pověření člena zastupitelstva města prováděním sňatečného obřadu (01:12:00)
Předkladatel: Mgr. Tomáš Jandura, Zastupitelstvo města Černošice
Důvodová zpráva:
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Pan zastupitel Mgr. Tomáš Jandura požádal o předložení návrhu zastupitelstvu k pověření
prováděním sňatečného obřadu.
Podle § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, lze uzavřít manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným
zastupitelem města.
Usnesení č. Z/04/5/2019
Zastupitelstvo města Černošice
I.

7.

pověřuje
člena Zastupitelstva města Černošice pana Mgr. Tomáše Janduru prováděním sňatečného
obřadu
přijato jednomyslně, pro: 18, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

Různé (01:13:00)

- Informace starosty o vyjmutí Berounky z generelu řek určených ke splavnění.
Příchod p. Kratochvíl 20:24
- žádost paní Vlasákové na radu o opětovném projednání již projednané žádosti
- kulatý stůl k připravované novele stavebního zákona – účast starosty na schůzce – nesouhlas
s připravovanou novelou
- rekonstrukce II/115 – informace o rozsahu a délce
- pozemky kolem vrtů – informace o momentální situaci
20:35 diskuse – p. Hlaváček, p. Špetlák, p. starosta, p. Otava, p. Jandura
- návrhy témat na další zastupitelstva
8.

30 minut pro dotazy občanů (01:42:00)

p. Hulík – dotaz na betonárnu – odpověď p. starosta
pí Voldřichová – připomínka k místu konání zastupitelstva – reakce p. Hlaváček, p. starosta, p.
Strejček, p. Jeřicha, p. Špetlák
p. Jandura – dotaz na dohodu o narovnání – vila Tišnovských - reakce p. Jiránek, pí B. Ullrichová –
žádost p. Jandury o zaslání dohody s výší částky
p. Jandura – stará radnice – kolik se platí pronájem – reakce p. starosta
9.

Navýšení příspěvku Základní umělecké škole Černošice okres Praha-západ, IČ 75008165
na rok 2019 (02:03:00)
Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta
Důvodová zpráva:
V kompetenci zastupitelstva města je rozhodování o výši příspěvku příspěvkovým
organizacím města.
ZUŠ byl nově v roce 2019 svěřen majetek - rekonstruovaná vedlejší budova (domeček). Na
základě toho škola předložila zřizovateli nový odpisový plán na rok 2019 a ředitelka ZUŠ
požádala město o poskytnutí příspěvku ve výši odpisů do FI dle odpisového plánu.
Rada města na zasedání 18. 2. 2019 pod číslem usnesení R/09/17/2019 schválila nový
odpisový plán ZUŠ i rozpočtové opatření na dorovnání skutečné potřeby příspěvku do FI ZUŠ
(příspěvek "na odpisy") ve výši 27.325,- Kč. O navýšení příspěvku musí rozhodnout
zastupitelstvo.
Příspěvek "na odpisy" do FI po úpravách: 282.195 (schváleno v rozpočtu 2019) + 27.325 =
309.520 Kč.
Schválený rozpočet 2019 předpokládá nařízení odvodu z FI do rozpočtu zřizovatele ve výši
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500 tis. Kč. Stav FI k 31. 12. 2018 je 375.468,- Kč.
Usnesení č. Z/04/6/2019
Zastupitelstvo města Černošice
I.

schvaluje
navýšení příspěvku zřizovatele "na odpisy" Základní umělecké škole Černošice okres Prahazápad, IČ 75008165, Střední 403, Černošice na rok 2019 o 27.325,- Kč na částku 309.520,Kč dle schváleného odpisového plánu

II.

ukládá
1. Finančnímu odboru
1. informovat ředitelku školy o přijatém usnesení
Termín: 31.3.2019
přijato jednomyslně, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Návrh pana starosty na spojení hlasování u všech následujících bodů do jediného:
(02:05:00)
přijato jednomyslně, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
(02:11:00)
Hlasování proběhlo po přečtení všech usnesení (02:11:00)
Všechna usnesení přijata jednomyslně, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

10.

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
Předkladatel: starosta
Důvodová zpráva:
Na základě žádosti starostky obce Karlík paní Jany Svobodové, se město Černošice a obec
Karlík dohodly na uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání
občansko-správních přestupků. Obec Karlík požádala o uzavření smlouvy z toho důvodu,
neboť není schopna svými orgány svěřený výkon státní správy na úseku přestupků
vykonávat. Město Černošice vyhodnotilo, že je schopno převzít a vykonávat předmětnou
agendu.
Uzavření smlouvy schvalují zastupitelstva smluvních stran.
Smlouva bude uzavřena dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich. Dle §105 citovaného zákona se smlouvou přenáší na město Černošice veškerá
příslušnost k projednávání přestupků.
Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Obec Karlík bude
platit roční příspěvek ve výši 23 000 Kč, a to ve dvou pololetních splátkách. Částka bude
placena ve dvou splátkách ve výši 11 500 Kč jako paušální, tedy bez ohledu na počet
projednaných přestupků.
Město Černošice je dle smlouvy oprávněno v následujících letech jednostranně navýšit
částku ročního příspěvku, a to až do výše 20% státního příspěvku na základní působnost
úřadu obce Karlík podle rozpisu státního rozpočtu.
Každá ze stran bude moci smlouvu ukončit písemnou výpovědí bez uvedení důvodu
s výpovědní dobou 6 měsíců.
Správní poplatky a náklady řízení vybírané orgány města Černošice při plnění smlouvy budou
příjmem rozpočtu města Černošice, stejně tak jako výnos pokut uložených orgány města
Černošice.
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Po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami bude smlouva předložena ke schválení
Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Usnesení č. Z/04/7/2019
Zastupitelstvo města Černošice
I.

schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků č. CES
100/2019, kterou se přenáší na město Černošice z obce Karlík, IČ: 44684967, sídlem
Karlická 1, 252 29 Karlík veškerá příslušnost k projednávání přestupků, a která je přílohou č.
1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Právnímu odboru
1. zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 29.3.2019
přijato jednomyslně, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

11.

Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti k projednávání
přestupků - Roblín
Předkladatel: starosta
Důvodová zpráva:
Město Černošice provedlo revizi v minulosti uzavřených veřejnoprávních smluv o přenosu
příslušnosti k projednávání přestupků. Revizí bylo zjištěno, že je potřeba upravit výši ročního
příspěvku jednotlivých obcí.
Proto jsou zastupitelstvu předkládány jednotlivé dodatky veřejnoprávních smluv, kterými je
upravena výše ročního příspěvku obce, a to tak, aby byla tvořena částkou odpovídající 20%
státního příspěvku na základní působnost úřadu obce podle rozpisu státního rozpočtu.
Zároveň je dodatkem do veřejnoprávních smluv vtěleno ustanovení o oprávnění města
Černošice jednostranně navýšit částku ročního příspěvku, a to v případě že dojde ke zvýšení
státního příspěvku na základní působnost obce.
Dodatky smluv byly předjednány se zástupci jednotlivých obcí, které vyslovili s navýšením
ročního příspěvku souhlas.

Třebotov
Řitka
Roblín
Kosoř
Choteč

současný příspěvek
3 750
44 000
1 000
2 125
1 000

Navrhovaná výše
61 500
57 600
13 000
38 700
16 600

Dodatky veřejnoprávních smluv schvalují zastupitelstva smluvních stran.
Po podpisu dodatků smluv oběma smluvními stranami budou dodatky předloženy ke
schválení Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Usnesení č. Z/04/8/2019
Zastupitelstvo města Černošice

Strana 8/12

12.

I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání
přestupků č. CES VP4/1/2007, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Právnímu odboru
1. zajistit uzavření dodatku smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení
přijato jednomyslně, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti k projednávání
přestupků - Kosoř
Předkladatel: starosta
Důvodová zpráva:
Město Černošice provedlo revizi v minulosti uzavřených veřejnoprávních smluv o přenosu
příslušnosti k projednávání přestupků. Revizí bylo zjištěno, že je potřeba upravit výši ročního
příspěvku jednotlivých obcí.
Proto jsou zastupitelstvu předkládány jednotlivé dodatky veřejnoprávních smluv, kterými je
upravena výše ročního příspěvku obce, a to tak, aby byla tvořena částkou odpovídající 20%
státního příspěvku na základní působnost úřadu obce podle rozpisu státního rozpočtu.
Zároveň je dodatkem do veřejnoprávních smluv vtěleno ustanovení o oprávnění města
Černošice jednostranně navýšit částku ročního příspěvku, a to v případě že dojde ke zvýšení
státního příspěvku na základní působnost obce.
Dodatky smluv byly předjednány se zástupci jednotlivých obcí, které vyslovili s navýšením
ročního příspěvku souhlas.

Třebotov
Řitka
Roblín
Kosoř
Choteč

současný příspěvek
3 750
44 000
1 000
2 125
1 000

Navrhovaná výše
61 500
57 600
13 000
38 700
16 600

Dodatky veřejnoprávních smluv schvalují zastupitelstva smluvních stran.
Po podpisu dodatků smluv oběma smluvními stranami budou dodatky předloženy ke
schválení Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Usnesení č. Z/04/9/2019
Zastupitelstvo města Černošice
I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání
přestupků č. CES VP3/1/2007, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Právnímu odboru
1. zajistit uzavření dodatku smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 29.03.2019
přijato jednomyslně, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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13.

Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti k projednávání
přestupků - Choteč
Předkladatel: starosta
Důvodová zpráva:
Město Černošice provedlo revizi v minulosti uzavřených veřejnoprávních smluv o přenosu
příslušnosti k projednávání přestupků. Revizí bylo zjištěno, že je potřeba upravit výši ročního
příspěvku jednotlivých obcí.
Proto jsou zastupitelstvu předkládány jednotlivé dodatky veřejnoprávních smluv, kterými je
upravena výše ročního příspěvku obce, a to tak, aby byla tvořena částkou odpovídající 20%
státního příspěvku na základní působnost úřadu obce podle rozpisu státního rozpočtu.
Zároveň je dodatkem do veřejnoprávních smluv vtěleno ustanovení o oprávnění města
Černošice jednostranně navýšit částku ročního příspěvku, a to v případě že dojde ke zvýšení
státního příspěvku na základní působnost obce.
Dodatky smluv byly předjednány se zástupci jednotlivých obcí, které vyslovili s navýšením
ročního příspěvku souhlas.

Třebotov
Řitka
Roblín
Kosoř
Choteč

současný příspěvek
3 750
44 000
1 000
2 125
1 000

Navrhovaná výše
61 500
57 600
13 000
38 700
16 600

Dodatky veřejnoprávních smluv schvalují zastupitelstva smluvních stran.
Po podpisu dodatků smluv oběma smluvními stranami budou dodatky předloženy ke
schválení Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Usnesení č. Z/04/10/2019
Zastupitelstvo města Černošice
I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání
přestupků č. CES VP1/1/2007, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Právnímu odboru
1. zajistit uzavření dodatku smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 29.03.2019
přijato jednomyslně, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

14.

Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti k projednávání
přestupků - Řitka
Předkladatel: starosta
Důvodová zpráva:
Město Černošice provedlo revizi v minulosti uzavřených veřejnoprávních smluv o přenosu
příslušnosti k projednávání přestupků. Revizí bylo zjištěno, že je potřeba upravit výši ročního
příspěvku jednotlivých obcí.
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Proto jsou zastupitelstvu předkládány jednotlivé dodatky veřejnoprávních smluv, kterými je
upravena výše ročního příspěvku obce, a to tak, aby byla tvořena částkou odpovídající 20%
státního příspěvku na základní působnost úřadu obce podle rozpisu státního rozpočtu.
Zároveň je dodatkem do veřejnoprávních smluv vtěleno ustanovení o oprávnění města
Černošice jednostranně navýšit částku ročního příspěvku, a to v případě že dojde ke zvýšení
státního příspěvku na základní působnost obce.
Dodatky smluv byly předjednány se zástupci jednotlivých obcí, které vyslovili s navýšením
ročního příspěvku souhlas.

Třebotov
Řitka
Roblín
Kosoř
Choteč

současný příspěvek
3 750
44 000
1 000
2 125
1 000

Navrhovaná výše
61 500
57 600
13 000
38 700
16 600

Dodatky veřejnoprávních smluv schvalují zastupitelstva smluvních stran.
Po podpisu dodatků smluv oběma smluvními stranami budou dodatky předloženy ke
schválení Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Usnesení č. Z/04/11/2019
Zastupitelstvo města Černošice
I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání
přestupků č. CES 375/2017, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Právnímu odboru
1. zajistit uzavření dodatku smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 29.03.2019
přijato jednomyslně, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

15.

Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti k projednávání
přestupků - Třebotov
Předkladatel: starosta
Důvodová zpráva:
Město Černošice provedlo revizi v minulosti uzavřených veřejnoprávních smluv o přenosu
příslušnosti k projednávání přestupků. Revizí bylo zjištěno, že je potřeba upravit výši ročního
příspěvku jednotlivých obcí.
Proto jsou zastupitelstvu předkládány jednotlivé dodatky veřejnoprávních smluv, kterými je
upravena výše ročního příspěvku obce, a to tak, aby byla tvořena částkou odpovídající 20%
státního příspěvku na základní působnost úřadu obce podle rozpisu státního rozpočtu.
Zároveň je dodatkem do veřejnoprávních smluv vtěleno ustanovení o oprávnění města
Černošice jednostranně navýšit částku ročního příspěvku, a to v případě že dojde ke zvýšení
státního příspěvku na základní působnost obce.
Dodatky smluv byly předjednány se zástupci jednotlivých obcí, které vyslovili s navýšením
ročního příspěvku souhlas.
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současný příspěvek
3 750
44 000
1 000
2 125
1 000

Třebotov
Řitka
Roblín
Kosoř
Choteč

Navrhovaná výše
61 500
57 600
13 000
38 700
16 600

Dodatky veřejnoprávních smluv schvalují zastupitelstva smluvních stran.
Po podpisu dodatků smluv oběma smluvními stranami budou dodatky předloženy ke
schválení Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Usnesení č. Z/04/12/2019
Zastupitelstvo města Černošice
I.

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání
přestupků č. CES VP2/1/2007, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení

II.

ukládá
1. Právnímu odboru
1. zajistit uzavření dodatku smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 29.03.2019
přijato jednomyslně, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

- komentář p. Jandura – požadavek na doplnění smlouvy s Metall Quatro
16.

Závěr
(02:12:00)
Příští zasedání zastupitelstva se koná 25. 4. 2019

Závěr:
Ing. David Otava

…………………………………………………………

zastupitel
Ing. Petr Ullrich
zastupitel

…………………………………………………………

Mgr. Filip Kořínek
starosta

…………………………………………………………
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