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NÁKUP VÝPOČETNÍ TECHNIKY PRO MĚSTSKÉ ÚŘEDNÍKY Daniela Göttelová

Od roku 2004 má město uzavřenu smlouvu na 
údržbu, správu a opravy počítačové sítě s fi rmou 
Polysoft, s.r.o. V roce 2006, těsně před koncem 
volebního období, podepsala tehdejší starost-
ka Langšádlová k této smlouvě dodatek, který 
z Polysoftu udělal výhradního dodavatele výpo-
četní techniky pro městské úředníky, a to bez 
jakéhokoliv výběrového řízení. 

Negativní důsledky, které z uvedeného kroku 
vyplývají, jsou podle mého názoru následující:

1. Finančně nevýhodné - zbytečný 
mezičlánek
Obvykle je výhodnější nakupovat výpočetní 
techniku přímo u autorizovaných prodejců. Jest-
liže mezi dodavatele a odběratele vstupuje další 
zbytečný mezičlánek (v tomto případě Polysoft), 
bývá konečná cena navýšena o rabat, který si ten-
to mezičlánek připočítá. Porovnáme-li ceny počí-
tačů nakoupených v posledních dvou letech, lze 
konstatovat, že rozdíly mezi cenami, za které jsme 
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To jsou tvrzení, na nichž se pravděpodobně shod-
neme. Prioritní funkcí školy je vzdělávání a výcho-
va dětí, jejímž základem je kvalitní pedagogický 
personál. Myslím, že ten v Černošicích máme, a já 
si práce našich učitelů nesmírně vážím. Nelze však 
opomenout ani vliv prostředí, v němž se děti pod-
statnou část dne pohybují. A o tom je můj příspě-
vek. Protože se opravdu nedá říct, že mokropeská 
škola je vlídným místem s funkčním prostorovým 
uspořádáním a upraveným okolím.

Postupné dostavování školy a život 
v provizoriu
Kvůli setrvalému nárůstu počtu dětí v našem 
městě je škola průběžně přistavována. Nejnovější 
budova není v současnosti dokončena a některé 
její prvky jsou proto nefunkční. Budova byla pro-

jektována i s tělocvičnou, ale městu se nepodařilo 
získat dostatečně velkou dotaci a výstavba tělo-
cvičny byla odložena na neurčito. Děti, učitelé 
i rodiče jsou tak nuceni fungovat v provizoriu, 
které může trvat ještě několik let. Problémy, které 
z toho plynou, jsou mimo jiné tyto:

• Škola nemá centrální vchod, ale vchodů něko-
lik. Požadavek na celodenní uzamčení školy 
z důvodu bezpečnosti je zcela oprávněný. 
Současně by měl být například rodičům umož-
něn bezproblémový, ale kontrolovaný přístup 
v průběhu dne. V praxi se často stává, že něk-
terý ze vstupů do školy je otevřený a dovnitř se 
tedy může dostat kdokoliv, anebo naopak se 
rodiče čekající přede dveřmi nemohou dozvo-
nit. V budově prvňáčků nejen musí rodiče zvo-
nit, chtějí-li dovnitř, ale i při opouštění budovy 

musí požádat některou z družinářek či učitelek 
(které mají v tu chvíli na starosti dvě desítky 
dětí) o odemčení dveří.

• Neprakticky úzký, zřejmě také provizorní, beto-
nový chodníček, který vede ke vstupu do nej-
novější budovy a který je podivnou kombinací 
šikmé plochy a schodů, je plný děr.

• Třídy určené pro družinu jsou umístěny tak, že 
se děti z družiny pohybují v domácí obuvi po 
chodbě, kterou současně chodí děti a rodiče 
v obuvi venkovní (a víme, jak vypadají naše 
černošické boty v době deště).

• Šatny prvňáčků jsou umístěny v úzké průchozí 
chodbě a děti se tam při převlékání stěží ve-
jdou. 

• Z neznámých důvodů je uzavřen vstup na 
novou velkou terasu, kterou by mohly děti 
za hezkého počasí využívat v době přestávek 
i vyučování. Je pravda, že na terase je několik 
poškozených a nedodělaných míst (chybí část 
zábradlí, je zkřivený kryt na odtokový kanálek, 
z budovy trčí železné pruty), ale tyto závady by 
jistě nebylo složité odstranit. Otázkou je, zda 
neměly být řešeny v rámci reklamačního řízení 
se stavební fi rmou. 

Prostor mezi starou a novou budovou čeká na dostavbu tělocvičny
pokračování na straně 2

Chceme pro naše děti to nejlepší. 
Děti tráví ve škole značnou část svého dne.
Škola je jednou z vizitek města.
Prostředí, v němž se pohybujeme, nás ovlivňuje

Hodiny ve vstupní chodbě k 1. třídám.

kupovali od Polysoftu, a cenami přímých distribu-
torů se pohybovaly mezi 5 – 20 %.

2. Netransparentnost
Při výběru dodavatele není fi rma Polysoft povinna 
dodržovat zásady transparentního výběrového 
řízení jako správce veřejných fi nancí (tj. město). 
Nevíme, z jakých nabídek vybírala, zda nakupova-
la výhodně a jaký je rozdíl mezi cenou, za kterou 
nakoupila a následně dodala městu. 
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3. Různorodost počítačů
Z nepochopitelných důvodů zásobuje Polysoft 
náš úřad směsicí počítačů různých značek (Umax, 
Acer, HP/Compaq, Fujitsu Siemens a další). To má 
celkem logicky vliv na cenu (množstevní slevy 
při nákupu většího množství od stejné značky), 
servisní služby, záruční lhůty (delší záruční lhů-
ty bývají součástí balíčku při větších odběrech), 
kompatibilitu jednotlivých komponentů (mož-
nost výměny jednotlivých prvků v případě poru-
chy) a v neposlední řadě i uživatelský komfort pro 
konečného uživatele (střídání úředníků u jedno-
ho počítače v případě absence, apod.). 

Proč vedení města volí při nákupu výpočetní 
techniky tento postup, i když je pro město evi-
dentně nevýhodný? Je za tím protěžování jedné 
fi rmy, která má úzké osobní vazby na představi-
tele města nebo se jedná o pohodlnost úředníků, 
kteří se nechtějí výhodnějšími možnostmi náku-
pu zabývat?
Proč si vedoucí funkcionáři města pořizují počíta-
če v ceně téměř 50 tisíc korun (cca dvojnásobek 
ceny plně vybaveného běžného notebooku), 
když obecně platí, že ti nejvýše postavení ke své 
práci nepotřebují složité a výkonné, a tím pádem 
drahé počítače? Zjednodušeně řečeno jim stačí 
internet, email a excel. Veškeré podklady jim totiž 

připravují jejich podřízení, jejichž počítače jsou 
potřebným softwarem zcela logicky a oprávněně 
vybaveny. Je snad tím důvodem ošklivý zvyk čes-
kého úředníka či politika vybírat si typ, kapacitu 
a programovou náplň svého služebního počíta-
če nikoli podle toho, co potřebuje k výkonu své 
funkce, ale podle svých privátních potřeb?

V této souvislosti předkládám radě 
města tento podnět:

1. Ze smlouvy s fi rmou Polysoft vypustit pasáž, 
která tuto fi rmu pověřuje nákupem výpočetní 
techniky. Nákupy realizovat přímo prostřed-
nictvím odboru informatiky. Firma Polysoft 
může být pověřena přípravou technických 
podkladů pro výběrové řízení, případně může 
fungovat jako konzultant.

2. Při nákupu výpočetní techniky postupovat 
co nejefektivněji, tj. využívat množstevních 
slev a s tím souvisejících rozšířených nabídek 
(delší záruční lhůty apod.) Před nákupem 
nových PC přesně specifi kovat konkrétní 
uživatelské potřeby úředníků, jimž mají být 
počítače určeny

Vybrané služební počítače
Rádl starosta Umax Vision Book 4400WXN 45.160 Kč 2007

Jirout místostarosta Umax Vision Book 4400WXN 45.160 Kč 2007

Langšádlová místostarostka Fujitsu Siemens LIfebook 49.956 Kč 2004

Dvořák tajemník Fujitsu Siemens LIfebook 51.640 Kč 2006

Voldřich vedoucí stav. odb. Umax Vision Book 6200WXN 42.928 Kč 2007

Juřica vedoucí dopr. odb. Umax Vision Book 6200WXN 42.928 Kč 2007

Ullrichová vedoucí kanc. starosty HP Compaq 251p 39.342 Kč 2008

Součková asistentka tajemníka Notebook VFY 33.913 Kč 2008

Skalický vedoucí odb.investic Vision Book 73 32.192 Kč 2007

VTIP MĚSÍCE Filip Kořínek

Vedení města loni nechalo předělat grafi ku měst-
ského webu (vzhled se změnil, ale ke znatelnému 
zlepšení obsahu a struktury bohužel nedošlo). Asi 
chvályhodný záměr je, že se nyní chtělo občanů 
zeptat, jak se jim vlastně nová stránka líbí a jestli 
je pro ně užitečná... No, udělalo to přinejmenším 
nešikovně. Posuďte sami. Tady je těžké nebýt 
extrémistou ;-))

Anketa byla na městském webu více než měsíc. 
Bohužel mám pocit, že tahle úsměvná drobnost 
vypovídá o mnohém...

Obnovení diskusního fóra
Rada města podpořila návrh na znovuzřízení dis-
kusního fóra na ofi ciálním webu města (tzv. úřední 
část pro registrované) a současně přijala usnesení, 
že bude na tomto webu umístěn odkaz na soukro-
mé webové stránky zastupitele Michala Strejčka, 
kde probíhá neřízená diskuse. Přijaté usnesení ale 
nebylo dosud realizováno a my se na příštím zase-
dání zastupitelstva budeme ptát proč.

Pyrotechnická vyhláška
Rada města odmítla vypracovat tzv. pyrotechnic-
kou vyhlášku, která by místně a časově omezova-
la používání pyrotechniky (jako to má hl. m. Praha 
a další města).

Úprava havarijního stavu povrchu 
Karlické ulice
Na náš podnět, aby byla alespoň provizorně oprave-
na Karlická ulice v úseku před bytovým družstvem, 
reagovala rada města pouze tím, že nechala prově-
řit majetkové poměry. Opětovně tedy žádáme radu 

Jak dopadly naše návrhy a podněty, které jsme 
předložili radě a zastupitelstvu

o urychlené řešení havarijního stavu této komunika-
ce. Jedná se o část, která je podle katastrální mapy 
(parcelní číslo 877/4) majetkem města. V této části 
je velké množství hlubokých děr a uprostřed nad 
povrch výrazně vyčnívají dva poklopy od kanálů, 
další kanál se propadá. Úsek je velmi obtížně sjízdný 
a nebezpečný jak pro motoristy, tak pro chodce. 

Jízdenky za 16 a 32 Kč
v předprodejní síti PID
Jízdenky za 16 a 32 Kč jsou konečně k dostání 
nejen v automatech. Zakoupit je můžete v před-
prodejní síti PID (ve stanicích metra) a u externích 
smluvních prodejců (trafi ky). Někteří provozova-
telé však s  možností  volného prodeje ještě nebyli 
obeznámeni, a tak chvíli potrvá, než se lístky na 
jejich pultech objeví. Získat je můžete rovněž 
u řidičů příměstských autobusových linek. 
Do nedávné doby byly zmíněné jízdní doklady 
k dostání pouze v automatech. Na problém jsme 
upozornili vedení města, které ve spolupráci 
s dopravním odborem zajistilo nápravu. 

Zasedání zastupitelstva na téma rozpočet 2009
se uskuteční

23. března 2009
MÍSTO A ČAS KONÁNÍ (PŘEDBĚŽNĚ CLUB KINO, 19:00)

BUDE POTVRZENO NA VÝVĚSKÁCH MĚSTA A NAŠEM WEBU, KDE NAJDETE ROVNĚŽ 

BLIŽŠÍ INFORMACE O CHYSTANÉM ROZPOČTU.
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• V místě, kde má v budoucnu stát tělocvična, 
je obrovská díra a když zaprší, vytvoří se veli-
ká kaluž (mimochodem plná odpadků), kolem 
které nebo skrze kterou děti chodí.

• Neutěšené, zanedbané a dá se říct i nebezpeč-
né jsou prostory v suterénu nejnovější budovy, 
které „čekají“ na dostavbu tělocvičny. 

• Kromě toho je ve škole umístěna dočasně 
jedna třída mateřské školy a přitom chybí pro-
story pro družinu, aby bylo možno uspokojit 
požadavky rodičů na rozšíření kapacity družiny 
i pro čtvrťáky. 

Nepořádek kolem školy nelze 
přehlédnout
Nepořádek okolo školy je nepřehlédnutelný a trva-
lý. Některé odpadky setrvávají na svých místech 
i několik týdnů. Počet cigaretových oharků na metr 
čtverečný před budovou prvňáčků je odpuzující. Za 
školou je neuhrabané listí, kyblík plný plastových 
kelímků a vajglů, vedle nafukovací haly leží několik 
týdnů jakási dosti odporná plachta, hřiště u školy 

je rovněž plné odpadků. Prvňáčky už od prvního 
dne vítají hned za vchodem nefungující hodiny 
s upadnutou ručičkou. Obejdete-li školu ze všech 
stran, objevíte mnohá nevábná zákoutí, pomalo-
vané zdi, rozbité okapy, rozbité světlo a čouhající 
dráty. Veřejné osvětlení před školou často nesvítí 
a děti chodí v zimě z odpoledního vyučování nebo 
kroužků po tmě v nepřehledném terénu.

Vedení školy o většině uvedených problémů ví 
a některé se řešit snaží. Je však limitováno nejen 
fi nančními, ale i technickými možnostmi, které 
má k dispozici. Ředitel školy musí zajišťovat pro-

voz a pořádek ve třech velkých budovách v Mok-
ropsích a jedné v Černošicích, včetně okolních 
pozemků, kde se denně pohybuje více než 700 
dětí (nepočítaje v to další desítky dětí, které zde 
navštěvují zájmové kroužky v odpoledních hodi-
nách). Je pravda, že vandalismus a lhostejnost 
některých dětí je větší, než tomu bývalo dříve, 
a také je pravda, že rozloha pozemku kolem školy 

několikrát převyšuje normu pro jednoho školníka. 
Jako zastupitelka bych se sice mohla odmítnout 
popsanou situací zabývat se slovy, že škola je 
samostatný subjekt a jako takový by si měl s těmi-
to problémy v rámci svého rozpočtu poradit. Ale 
do školy chodí naše černošické děti a já nechci, 
aby si zvykaly na to, že nepořádek je normální. 

Prvního září se při vítání školáků nechal pan staros-
ta slyšet, že město školu podporuje. Je mi líto, pane 
starosto, není to vidět!
Zkusme to změnit.

Proto jsem předložila návrh projednat na nej-
bližším zasedání zastupitelstva i tuto proble-
matiku. Navrhnu, aby se uskutečnila schůzka 
kompetentních osob z úřadu i školy, jejímž 
cílem bude zmapování situace a hledání řeše-
ní. Umím si představit, že výsledkem bude 
například:
• potřeba vytvoření jednoho nového pracov-

ního místa provozně-technického charak-
teru a navýšení mzdových prostředků

• nabídka města na bezplatný úklid okolo 
školy Technickými službami

• četnější kontroly Městské policie na sporto-
vištích školy během víkendů, kdy dochází 
k neoprávněnému používání a ničení zaří-
zení školy

dokončení ze strany 1

Betonový chodníček k 1. třídám je plný děr.

Nepořádek na dětském hřišti u školy.

Kaluž, bahno a odpadky před školou.Graffi  ti, rozbitý okap a chátrající školní budova.

Nedostavěná budova s novou nepoužívanou terasou.

Kuřácké zátiší s plastovými kelímky.
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Členové zastupitelstva Černošic za stranu Věci veřejné
Daniela Göttelová, 604 268 000, d.gottelova@veciverejne.cz

Filip Kořínek, 604 851 754, f.korinek@veciverejne.cz
Lenka Kalousková, 604 900 454, l.kalouskova@veciverejne.cz

Tomáš Hlaváček, 777 733 478, t.hlavacek@veciverejne.cz

PRODEJNY V ČERNOŠICÍCH (nepotravinářské zboží)
Obchod Ulice – lokalita Telefon Pracovní dny Sobota Neděle

VRÁŽ

Autodíly Slunečná 775 205 534
8:30 - 12, 13  - 17:30
(Po odpol. od 14, Čt do 17:15)

9  -  12

CMF Interiéry Centrum Vráž 602 614 347 9 - 17 dohodou dohodou

Elektro Dobřichovická 603 410 571 prodejna se přemisťuje

Galerie Vitvar’t (Design & Lifestyle Studio) Centrum Vráž 603 763 068 10 - 17 dohodou

Garážová vrata aj. Vrážská 602 336 987 8 - 17 8 - 12

Květinářství Bukett Centrum Vráž 8 - 18 8 - 18 8 - 18

Lékárna U sv. Kryštofa Centrum Vráž 251 552 016 8 - 19 8 - 12

Oční optika Centrum Vráž 777 172 266 10 - 18 (St 10 - 20)

Studio obkladů a dlažeb Husova 773 604 559 289 9 - 11:30, 13 - 16 9 - 12

Zlatnictví Slunečná Út, Čt, Pá 14 - 18, St 9 - 11, 14 - 18 9 - 11:30

Železářství U Koníčků Dobřichovická 8 - 12,13 - 17 8 - 12

ČERNOŠICE  -  CENTRUM

Asia Shop (textil, obuv) Vrážská 9 - 18 9 - 12 10 - 16

Bytový textil, galanterie Komenského 8:30 - 12:30, 13:30 - 17:30

Digitální minilab (foto) Vrážská 323 251 550 737 8 - 17

Drogerie, barvy, parfumerie Pod Horkou 8 - 12, 14 - 17 (Po jen 14 - 17) 8 - 11

Instalatérství Brabec Dr. Janského 325 8 - 12, 13 - 17 8 - 11

Květiny Nolina Vrážská 324 8 - 18:30 8 - 17

Lékárna Adonia Riegrova 240 8 - 18 8 - 11

Papír, hračky Komenského 776 260 007 10 - 12, 14 - 17 (Po jen 14 - 17)

Pink+Blue Baby Dr. Janského 9 - 17

Sport Komenského 605 875 234 9 - 12, 14 - 17:30, Út 9 - 16 9 - 12

Sport Zimní stadion 603 771 644 15 - 18 dle provozu ZS dle provozu ZS

Stavebniny Rokal Ke Švarcavě 7 - 16 8 - 12

TAKT móda Karlštejnská 255 723 255 511 9 - 18 9 - 12

Útulný domov Ke Švarcavě 251 640 822 9 - 18 (leden – březen 10 - 17) 9 - 12

Výtvarné potřeby, rámování Radotínská 10 - 18 10 - 18

MOKROPSY

Drogerie Kettnerová Srbská 8 - 12 (kromě St),14 - 18 8 - 12

Elektro zboží ACE Dr. Janského 603 284 296 9 - 12, 14 - 17

Minimarket, tabák Dr. Janského 438 603 171 761 7:15 - 19 8 - 19 10 - 19

Zahradnictví Azaro Ukrajinská 603 887 599 8 - 17 8 - 12

Pokud máte v Černošicích prodejnu nepotravinářského zboží, která v tomto seznamu není, nebo pokud chcete uvedené údaje upřesnit, 

prosím pište na email f.korinek@veciverejne.cz nebo na číslo 604 851 754.

Údaje jsou uvedeny ve stavu vyvěšeném na obchodech v lednu 2009.  F. Kořínek
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Kromě návrhů, které si můžete přečíst na konci 
jednotlivých příspěvků (škola, výpočetní tech-
nika), jsme z vlastní iniciativy nebo na základě 
upozornění vás, občanů, doručili na městský úřad 
také následující podněty:

1. Návrh na omezení konzumace 
alkoholu zastupiteli během zasedání 
zastupitelstva (F.Kořínek)
Zastupitelé na svých zasedáních vykonávají man-
dát, který získali ve volbách - rozhodují o zásad-
ních věcech všech občanů města. Jde bezpo-
chyby o výkon (důležité) práce, řízené zákonem 
(o obcích). Konzumace alkoholu se s tímto zásad-
ně neslučuje. Jak známo, na pracovišti a ve službě 
se pít nesmí, při řízení (města) podle mne také 
ne. Chování některých zastupitelů na posled-
ním zasedání si vysloužilo oprávněnou kritiku 
od několika občanů. Věřte mi, že jednu sklenku 
za večer bych neřešil a nepovažoval za problém. 
„Neznalost míry“ ale bohužel nezbývá než řešit 
jasně formulovaným úplným zákazem.

2. Návrh na omezení počtu bytových 
jednotek v rodinných domech, které 
se staví v zónách čistého bydlení. 
(D.Göttelová)
Navrhuji, aby město přijalo vyhlášku, v níž bude 
staveno, v jakých lokalitách se mohou stavět pou-
ze rodinné domy, v nichž by byl počet bytových 
jednotek omezen na dvě, a kde je případně povo-
leno stavět tzv. bytové domy s větším počtem 
bytových jednotek. Tento návrh je reakcí na sku-
tečnost, že uprostřed zástavby běžných rodin-
ných domků skupují developerské fi rmy pozem-

• Rada města odsouhlasila dělení pozemků 
místostarosty Jirouta v lokalitě V lavičkách, 
ačkoliv v této lokalitě není dosud schválen 
regulační plán.

• V křižovatce Dr. Janského – Školní se počítá 
s umístěním retardéru a přechodu pro chod-
ce.

• Rada města vyhlásila zasedání zastupitelstva 
na pondělí 9. března, kdy má Praha-západ 
zimní prázdniny a řada rodičů (možná i zastu-
pitelů) bude na zimní dovolené. Návrh zastu-
pitele F.Kořínka na posun mimo tento týden 
rada „vzala na vědomí“, ale termín nezměnila.

• U Radotínské ulice se vykácením porostu 
začala připravovat výstavba benzínky.

• Město obdrželo jako dar počítač, který bude 
umístěn v domě s pečovatelskou službou pro 
potřeby klientů DPS a ostatních občanů.

• Stavební uzávěra v ulicích Alešova (úsek 
Smetanova-Nerudova), Arbesova (úsek Sme-
tanova-Husova), Bezručova (úsek Husova-
Tyršova), Boleslavská, Jablonecká, Jahodová, 
Kutnohorská, Mánesova, Nymburská a sv. 
Čecha má být prodloužena do roku 2011 

Ve zkratce
a naopak v ulicích Mělnická a Strakonická má 
být zrušena.

• Podle článku místostarosty Jirouta v IL se maji-
tel stavebnin zavázal „dobrovolně“ přispět na 
rekonstrukci ulice Ke Švarcavě, když rada měs-
ta odložením zákazu vjezdu vozidel na 12t na 
nově zrekonstruovanou komunikaci Karlštejn-
ská jeho obchodu ještě umožní několik měsí-
ců fungovat, protože se mu nepodařilo včas 
připravit nové pozemky pro přestěhování této 
provozovny.

• V Karlštejnské budou umístěny 2 kamery 
(116 620 Kč) mířící do obou směrů ulice, které 
vzhledem k očekávanému zvýšenému pohybu 
občanů mají sledovat bezpečnost a dopravu 
v této oblasti.

• Technickým dozorem na stavebních akcích 
chodník Dobřichovická, kanalizace a komuni-
kace Poštovní, rekonstrukce Tyršovy a Lidické 
ulice byl pověřen ing. Melichar za celkovou 
odměnu 113 tisíc Kč. 

• Firma Aquaconsult opravila za 284 924 Kč 
poruchu vzniklou na čističce odpadních vod.

• Městská policie bude vybaveny dvěma skútry 

pro výkon hlídkové činnosti a jako vhodný stroj 
pro naše strážníky byl vybrán Rallox Ranger 
250 za 59 900 Kč.

• V prostorách Sokola proběhnula druhá výstava 
investičních projektů a záměrů města. Vybrané 
studie jsme ve formě fotografi í zpřístupnily na 
našem webu. 

• Děti dostaly ve škole pololetní vysvědčení.
• Ve věci topolové aleje ve Školní ulici padlo roz-

hodnutí o vykácení ve 2 etapách; rada města 
rozhodnula o náhradní výsadbě dubem let-
ním.

• Město obdrželo řadu stížností na stav komuni-
kací a žádostí o jejich opravy – mj. křižovatku 
Havlíčkova-Majakovského, chodník v Radotín-
ské, ulice Na Ladech a Brusinková; rada města 
konstatovala, že z fi nančních důvodů aktuálně 
není možné potřebné investice provést. 

• Černošická policie opět rozšířila počet pokrýva-
ných středočeských obcí, tentokrát o Rudnou, 
Nučice, Jinočany, Zbuzany, Tachlovice, Karlík 
a Dobříč; rada města jí schválila přijetí dalších 
6 strážníků, leasing dalších 2 vozidel Škoda 
Fabia a nákup 7 zbraní.

ky, na nichž staví tzv. viladomy se třemi bytovými 
jednotkami, které se do okolní zástavby nehodí. 
Kromě toho veškeré odhady přírůstků obyvatel 
v souvislosti s výstavbou počítaly se 4 obyvateli 
na jeden rodinný dům a od toho se také odvíjely 
předpokládané požadavky na občanskou vyba-
venost a infrastrukturu. 

3.  Návrh na personální změnu ve 
vedení kontrolního výboru a návrh 
plánu práce tohoto výboru pro rok 
2009 (L.Kalousková)
Opakovaně upozorňujeme vedení města na 
skutečnost, že kontrolní výbor, toho času pod 
vedením pana Volejníka (ODS), se dlouhodobě 
ani neschází, ani nevykazuje žádnou aktivitu. 
Proto navrhujeme do funkce předsedkyně tohoto 
výboru ing. D.Göttelovou a pro rok 2009 provede-
ní kontroly v oblastech:
 -fi nanční spoluúčast občanů při rekonstrukcích 
komunikací během roku 2008
 -důvody udělování výjimek ze stavebních uzávěr 
ve městě v roce 2008
 -žádosti o granty z rozpočtu města na rok 2009

4. Návrh na změnu v přístupu 
zastupitelů k dokumentům úřadu na 
intranetu (D.Göttelová)
Na webových stránkách města má být v nejbližší 
době v sekci intranet zprovozněno tzv. úložiště 
materiálů. Tam budou uloženy úřední dokumen-
ty, které byly dříve rozesílány elektronickou poš-
tou a v případě velkých příloh vznikaly problé-
my. Naši radní rozhodli, že členové rady budou 
mít oprávnění číst všechny uložené dokumenty, 

zatímco obyčejní zastupitelé budou mít přístup 
pouze k podkladům pro jednání zastupitelstva. 
Jsou zřejmě přesvědčeni o jakési své nadřazenos-
ti. Zákon o obcích však v případě přístupu k infor-
macím nerozlišuje mezi členy rady a členy zastu-
pitelstva. Kromě toho nejvyšším orgánem města 
je zastupitelstvo a jemu je rada města při své čin-
nosti odpovědná. Není tedy důvod k tomu, aby 
radní pracovali s nějakými materiály, do kterých 
zastupitelé nemohou nahlížet. Radě města jsem 
proto předala podnět, v němž navrhuji umožnit 
zastupitelům přístup ke všem materiálům, které 
mají k dispozici členové rady.

5. Návrhy na přijetí opatření ke 
zvýšení bezpečnosti v Karlštejnské 
ulici (L.Kalousková, D.Göttelová)
Na základě upozornění všímavých občanů a vlast-
ního posouzení situace v nově zrekonstruované 
Karlštejnské ulici jsme vyzvali radu města, aby se 
zabývala dopravně-bezpečnostní situací v této 
ulici – chybějící značky, špatně viditelné přechody 
pro chodce (kombinace šedé a červené dlažby), 
problémy s parkováním v blízkosti nádraží, opat-
ření omezující rychlost aut v horní části komuni-
kace atd.

6. Tři návrhy radě města (F. Kořínek)
• Návrh na dobudování chodníku na křižovatce 

Školní a K Lesíku tak, aby děti pokračující shora 
směrem ke škole po ulici Školní, nemusely vstu-
povat do vozovky ani chodit po trávě.

• Návrh na umístění velkoobjemových, částeč-
ně zapuštěných kontejnerů na tříděný odpad 
v prostoru u Radotínské ulice na okraji města

• Návrh na intenzivnější úsilí o získání fi nancí 
na dostavbu sportovní haly u Základní školy, 
a také na zveřejnění projektové studie pro tuto 
stavbu pro informaci občanům.

A jaké jsou naše další podněty?
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Odpovědi na naše interpelace

Před prosincovým zasedáním zastupitelstva jsme 
předložili následující interpelace, které jsme na 
něm chtěli projednat. Jaké odpovědi jsme na ně 
obdrželi, si můžete přečíst níže. Místo projednání 
daných bodů nám jen pan starosta přečetl hotové 
odpovědi svých úředníků. Diskuze se nekonala.

1. Bude vedení města žádat o dotaci na zřízení 
parčíku vedle DPS? (Göttelová) 
O výše zmíněnou dotaci je již požádáno. 
(OISM)

2. Kdy a kde se bude konat další výstava 
projektů města? Poslední se konala, s jistými 
nedostatky v organizaci, před rokem a vedení 
města tehdy přislíbilo její opakování. (Göttelová) 
Výstava je naplánována na druhou polovinu 
ledna. (OISM)

3. Podařilo se městu Černošice inkasovat do 
svého rozpočtu správní pokutu, kterou stavební 
úřad udělil investorovi Centra Vráž za načerno 
postavené 5. nadzemní podlaží na jedné 
z budov? Pokud ne, jaké kroky učinili úředníci 
a představitelé města k tomu, aby tuto částku 
pro město získali? (Göttelová) 
Zatím město Černošice neinkasovalo do svého 
rozpočtu výše uvedenou pokutu. Stále se pod-
nikají právní kroky, které jsou součástí spisu, 
které povedou k řádnému naplnění rozhodnu-
tí ve věci.  (OÚPSŘ)

4. Jak je vyřešena otázka náhradního bydlení 
manželů Vyletových, jejichž domek stojí 
uprostřed lokality, kde se má stavět tzv. projekt 
Bike & Ride naproti mokropeskému nádraží? 
(Hlaváček) 
Do 15.12. 2008 má projektant odevzdat návrh 
bezbariérových úprav prostor v budově býva-

lých rozvodných závodů u mokropeského 
nádraží, které si bude město pronajímat a kte-
ré bude adaptovat na byt; v lednu proběhnou 
v prostorách stavební úpravy tak, aby manželé 
Vyletovi mohli toto náhradní bydlení využívat 
od jara 2009. (OISM)

5. Proč město dosud nevymohlo na fi rmě 
Azaro člena městské rady ing. Řehoře garanční 
opravu nekvalitně provedené zatravněné plochy 
„hřiště Radotínská“ (zakázka v hodnotě 388 tis. 
Kč), přestože se tak mělo stát na základě zápisu 
z kontroly provedených prací a rozhodnutí rady 
ze dne 4. 12. 2006 (!)? Kdo je zodpovědný za tuto 
již dva roky trvající liknavost při vymáhání zájmů 
města? (Kořínek) 
K úpravě povrchu hřiště Radotínská došlo 
v jarních měsících letošního roku. Firma Azaro 
nerovnosti dosypala a dosela travním seme-
nem. Zaměstnanci OTS tuto plochu během 
léta pravidelně sekali a v období bez dešťo-
vých srážek i zalévali (v součinnosti  s hasiči). 
Stávající stav je částečně způsoben jílovitým 
podložím tohoto trávníku a z části pronájmem 
těchto ploch k pořádání kulturních akcí (cirkus, 
rytířské turnaje, hudební produkce a festivaly) 
při kterých  mnohdy dochází, obzvlášť po deš-
tivém počasí, k poničení trávníku těžkou tech-
nikou.  (TS)
Poznámka zastupitele F. Kořínka: O realizaci 
garanční opravy (vyžádané po našem upozornění 
na nekvalitu této zakázky za skoro 400 tisíc Kč) pře-
kvapivě není žádný písemný záznam. Osobně stav 
průběžně sleduji, a žádného zlepšení jsem si během 
roku nevšimnul. Možná dílčí dosypání a dosetí 
provedeno bylo, ale rozhodně nedošlo k takové-
mu dorovnání plochy a zkvalitnění trávníku, aby 
výsledek odpovídal celkové investici. Jestli město 
umožnilo konání cirkusu na čerstvě dosetém trávní-
ku, bylo to chybné rozhodnutí - akce (jinak vítaná!) 

Vánoční dílny sdružení 
SPOLU se vydařily

V předvánočním čase jsme pro malé i větší děti, 
a jak se nakonec ukázalo i pro rodiče, zorganizo-
vali vánoční dílny. Akce proběhla v krásných nově 
zrekonstruovaných nekuřáckých prostorách 
restaurace Pod lípou na Vráži a opravdu se vyda-

řila. Návštěvníci si mohli vlastnoručně vyrobit 
a potom odnést domů svíčky z včelího vosku, 
andělíčky z korálků, zvířátka a ozdoby z vizovické-
ho těsta, ovečky s pravou ovčí vlnou nebo vánoč-
ní pomeranč s hřebíčky. Vánoční atmosféru  nám 
po celou dobu zpříjemňovali  muzikanti a zpěvá-
ci, ale i hořící krb a příjemná obsluha. 

Všechny zájemce srdečně zveme
na dílny velikonoční, které se budou 

konat v neděli
5. dubna od 15 do 19 hodin

opět na stejném místě.
Pokud máte zájem o bližší 

informace, zašlete svůj kontakt
na 604 268 000 nebo
gottelovi@volny.cz. 

D. Göttelová - 
předsedkyně sdružení

měla být posunuta třeba o dva měsíce dále; zdravě 
rostlý souvislý porost by již konání cirkusu přežil.

6. Jaký je současný stav jednání o získání učeben 
v Centru Vráž dle smlouvy, kterou má město 
s investorem, a o možnosti pronájmu sálu v 1. 
PP? (Kořínek) 
OISM odeslal 27. 10. 2008 společnosti IBS-
Rokal žádost o předložení projektové doku-
mentace skutečného provedení prostoru uče-
ben a o předložení kalkulace na prodej těchto 
prostor jako podkladů pro doplnění původní 
smlouvy z r. 2002 – odpověď město dosud 
neobdrželo. (OISM)

7. Jak vypadá projekt na mateřskou školku 
Vápenice? Prosím o poskytnutí orientačního 
výkresu, kterým disponuje odbor investic, 
zastupitelům přímo na zasedání a podání 
informace o odhadovaných celkových 
nákladech, včetně spoluúčasti města a případné 
dotaci EU. (Göttelová)
Koordinační situace, pohledy a vizualizace 
jsou k nahlédnutí kdykoli po dohodě v kan-
celáři OISM, na jednání zastupitelstva je bude 
mít k dispozici pro zastupitele Ing. Skalický. 
(OISM) 
Poznámka: Pro informaci občanům jsme na webo-
vé stránce veciverejnecernosice.cz zveřejnili aspoň 
několik fotografi í, pořízených na výstavě městských 
projektů.

8. Jaká je situace ve věci rekonstrukce ulice 
Slunečná, kde podle všeho není dokončená část 
povrchu v horní části komunikace? (Göttelová)
S položením druhé – fi nální - vrstvy živičného 
povrchu se uvažuje po dokončení většiny sta-
veb rodinných domů a dopravní a technické 
infrastruktury v oblasti. (OISM)

SMS ANKETA!
Zajímá nás Váš názor!

Výsledek příště zveřejníme.

Souhlasíte s tím, že 
v Černošicích vzniká řada 

bytových domů a tzv. 
villadomů, tj. „rodinných 
domů se třemi bytovými 

jednotkami“?
Zašlete SMS ve tvaru ANO (souhlasíte) nebo 

NE (nesouhlasíte) na číslo 604 851 754.
Zprávy budeme zpracovávat ručně – můžete 
tedy přidat i další svůj komentář. Z každého 

čísla budeme počítat nejvýše jeden hlas.

Zpravodaj Věcí veřejných vychází zhruba každé dva měsíce a měl by být doručován do Vašich poštovních schránek. Pokud jste některé číslo neobdrželi, nebo si přejete dostávat náš ZPRAVODAJ 
EMAILEM, prosím ZAŠLETE svoji emailovou ADRESU text. zprávou (SMS) na 604 851 754 nebo na email f.korinek@veciverejne.cz.
Zasílání zpravodaje bude kdykoliv možné opět zrušit. Vaše emailová adresa nebude poskytnuta nikomu jinému. Zpravodaj je také ke stažení na adrese www.veciverejnecernosice.cz
Zpravodaj Věci veřejné Černošice je registrován Ministerstvem kultury pod ev.č. MK ČR E 18074; jeho vydavatelem je ing. Daniela Göttelová.


