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VĚCI ČERNOŠICKÉ – sdružení nezávislých
kandidátů pro podzimní komunální volby
2010 aneb poslední vazba
na Věci veřejné skončila
Daniela Göttelová
Při rozhovorech s lidmi se stále setkávám s tím,
že není všem zcela zřejmé, proč čtyři zastupitelé města Černošice, kteří vydávají tento Zpravodaj a kteří byli v roce 2006 do zastupitelstva zvoleni za Věci veřejné, už od minulého roku vystupují jako Věci černošické a v souvislosti s volbami
do sněmovny se k tomu ještě přibyl dotaz – proč
jsem byla z kandidátky Věcí veřejných vyškrtnuta.
Tématu jsme se již věnovali podrobně ve Zpravodaji 12/2009 (k dispozici na www.vecicernosicke.
cz v sekci Zpravodaj) a proto budu stručná. Případné dotazy kohokoliv z vás zodpovím na kontaktech
uvedených na konci příspěvku.

V roce 2002 jsem s přáteli založila občanské sdružení a naším největším úspěchem bylo vybudování prvního veřejného dětského hřiště v Černošicích – a to v Domažlické ulici. Tehdy jsem poprvé přišla pořádně do kontaktu s úřadem a zjistila jsem, že ne vše je tak, jak bych si představovala, a že bych se na fungování města chtěla podílet
intenzivněji. Rozhodla jsem se kandidovat v komunálních volbách na podzim 2006 a měla jsem
tři možnosti – založit novou stranu (to obnášelo
stanovy a registraci), sehnat cca 300 podpisů (čas)
anebo se stát členem nějaké strany a do voleb jít
dokončení na straně 2

Kulturně-společenský sál, věžička,
bytový dům…
Filip Kořínek, Tomáš Hlaváček
Společnost IBS Rokal před několika týdny dokončila výstavbu Centra Vráž. Než bylo před
několika lety kvůli stavbě Centra Vráž zbořeno tehdejší kulturní středisko, uzavřelo město smlouvu, podle které IBS Rokal městu převedla 3 miliony korun a zavázala se v novém
objektu vybudovat nový kulturní sál a učebny,
na jejichž koupi by město deponovanou částku použilo – a město se zavázalo prostory za
odhadní cenu odkoupit.

V průběhu doby ale došlo k řadě událostí, které
situaci značně zamotaly:
Věžička: Architekti Centra Vráž navrhli stavbu
tzv. věžičky (5. podlaží v rozsahu jedné místnosti vyčnívající nad zbytek budovy). Městská
rada s ní vyjádřila souhlas. Těsně před vydáním stavebního povolení ale začal platit územní plán, kterému už věžička celkovou výškou
dokončení na straně 4

Čtěte na straně 10

Otevřený dopis
Radě města Černošice
Starostovi města Černošice
Na zasedání 15. 3. zastupitelstvo rozhodlo,
že se nebude měnit územní plán na pozemcích pod školou a že město nepřijme dar, který
měl umožnit realizaci plánu na obchodní centrum v této lokalitě a další související majetkové přesuny.
I přesto byla cca 20. května (o více než 2 měsíce později) do schránek obyvatel města distribuována publikace „Černošice–město sportující“ s otištěnou studií onoho obchodního centra (str. 37), informací, že o ní ještě zastupitelstvo nerozhodlo, a textem (str. 34), které tento
záměr v několika bodech rozvádí a potvrzuje.
Považuji za hrubé selhání, že tato silně matoucí a již zcela neaktuální informace byla otištěna a zveřejněna. Vzhledem k tomu, že kauza
pozemků pod školou byla občany Černošic velice citlivě vnímána a tato mylná informace je
může zneklidnit a zmást, resp. zpochybnit dva
měsíce staré rozhodnutí a autoritu zastupitelstva, důrazně žádám, aby v nejbližším vydání
Informačního listu byla otištěna oprava, a to
ve výrazném rámečku hned na první textové
straně IL, a dále aby byla vyvozena opatření
proti odpovědným pracovníkům.
Filip Kořínek
zastupitel města Černošice
Věci černošické
P.S. Publikace Černošice – město sportující byla
podle našich informací připravena již asi před
rokem. To, že její vytištění a distribuci nechal pan
starosta na období deset dní před parlamentními volbami, nelze vnímat jinak než jako osobní
předvolební kampaň za společné peníze černošických občanů.

Kvůli podezření na zneužití pozastaveny
granty pro děti a mládež
Lenka Kalousková
Město Černošice věnuje každoročně místním sdružením formou grantů téměř 750 tisíc Kč jako podporu pro práci s dětmi a mládeží do 18 let. Žádosti o
granty, které jednotlivá sdružení podávají, posuzuje nejprve komise školská a pro mládež (jejímž členem je i autorka tohoto článku). Tato komise také

kontroluje, zda žádosti obsahují veškeré náležitosti a navrhuje konkrétní finanční částky pro žadatele.
Uspokojit všechny žádosti v plné výši není možné,
protože výrazně přesahují možnosti obecního rozpočtu. Zpracovaný materiál se předává k posouzení
radě města, která zpravidla provádí drobné úpravy.
www.vecicernosicke.cz / červen 2010
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dokončení ze strany 1
V konečné fázi návrhy (tj. konkrétní finanční podporu pro jednotlivá sdružení) schvaluje zastupitelstvo.
Nejvyšší částky tradičně dostávají Sokol Černošice a Sdružení s dětmi a pro děti, a to především
proto, že vykazují největší počet členů. Právě počet členů je pro výši grantu rozhodující. Vzhledem k tomu, že se již několik občanů pozastavilo nad faktem, proč právě Sdružení s dětmi a pro
děti získává pravidelně tak vysokou dotaci (pro letošní rok 130 tisíc Kč), vyžádali jsme si jmenný seznam členů tohoto sdružení. Předsedou Sdružení s dětmi a pro děti je pan Lumír Apeltauer, který je zároveň předsedou samotné komise školské

a pro mládež a také místním zastupitelem. U svého Sdružení s dětmi a pro děti aktuálně uvádí 112
černošických členů. Avšak při namátkové kontrole 23 dětí dle seznamu se ukázalo, že 12 z nich už
několik let figurují jako tzv. „černé duše“ pouze na
papíře a žádných aktivit sdružení se za poslední
roky (3-5 let) neúčastnily. Jako členové sdružení
jsou uvedeny dokonce i děti, které se vůbec nikdy žádné akce nezúčastnily nebo děti, které byly
v minulosti několik dní na táboře, ale žádné členství ve sdružení oni ani jejich rodiče nepodepsali.
O zjištěných nesrovnalostech jsme informovali
radu města a požádali o zastavení vyplacení grantu do doby, než se celá záležitost prošetří. Rada
města rozhodla, že prověří členy i ostatních sdružení a také do smluv nově doplní ustanovení proti

zneužívání peněz skrze uvedení nepravdivých informací. Z poněkud nepochopitelných důvodů se
rozhodla prověřit i trvalý pobyt uváděných dětí,
což ale nebylo mezi zveřejněnými požadavky pro
žádost o grant. Prověření aktivních členů všech
sdružení si bohužel vyžádá svůj čas.
Cílem naší iniciativy rozhodně nebylo zpozdit
výplatu a zkomplikovat tak práci s dětmi, které si velmi ceníme a kterou řada instruktorů vykonává nezištně a ve svém volném čase, ale zabránit zneužití obecních peněz. Naše podezření
a zjištění se týkala jen a pouze Sdružení S dětmi
a pro děti. Domníváme se, že do doby, než bude
tato záležitost prošetřena, by měl pan Apeltauer odstoupit či být odvolán z funkce předsedy školské komise.

VĚCI ČERNOŠICKÉ – sdružení nezávislých kandidátů pro podzimní volby ...
dokončení ze strany 1
pod její hlavičkou. Rozhodla jsem se pro poslední
možnost–byla nejúspornější–a hledala jsem malou stranu, která funguje jen na komunální úrovni.
Objevila jsem Věci veřejné, tehdy neparlamentní opoziční stranu z Prahy 1. Stala jsem se jejich
členem, založila Klub VV v Černošicích, dala dohromady kandidátku o jednadvaceti lidech a ve
volbách 2006 jsme pod křídly této strany získali
4 zastupitelské mandáty. Věci veřejné na Praze 1
si pak „dělaly“ dále svoji komunální politiku tam
a my zase tu svoji v Černošicích. Nebyli jsme vůbec nijak propojeni, obsahově, organizačně a rozhodně ne ani finančně.
Vývoj v následujících letech ale byl takový, že vedení strany Věci veřejné začalo pokukovat po velké politice. A tehdy jsem já začala přemýšlet o odchodu–ve straně se měnil styl práce, měnili se
lidé. Ale protože jsem týmový hráč a jsem loajální, nenapadlo mě řešit situaci radikálně a odejít
hned. Velmi krátce, v řádu týdnů, jsem byla v té
době členkou rady VV, protože jsem se domnívala, že tak budu o dění uvnitř vědět více. Opak byl
pravdou.
Když přišli kolegové zastupitelé v Černošicích
s tím, že bychom se od Věcí veřejných měli odtrhnout, souhlasila jsem. V listopadu 2009 jsem

tedy na ústředí VV odnesla resignační dopis. Nepřemlouvali mě–asi jsem vypadala rozhodnutě,
ale požádali mě, abych byla na jejich kandidátce do poslanecké sněmovny ve volbách v květnu
2010 jako nezávislá. Nejsem zvyklá za sebou pálit
mosty a rozcházet se ve zlém, svého času ta strana zase vyšla vstříc mně, a proto jsem souhlasila
s 5. nevolitelným místem. Později ale člověk přede mnou z kandidátky odstoupil, a já se posunula na místo čtvrté.
Několik dní před květnovými volbami mi zavolala místopředsedkyně strany VV a sdělila mi, že
jim v průzkumech vyšlo, že bych se do sněmovny mohla dostat a že v tom případě musím podepsat jistou smlouvu. Poslala mi ji emailem a já
jsem v údivu četla, k čemuže mě má ta smlouva
zavázat. Nejen k účasti na zasedání a nepřeběhlictví (to by se ještě dalo pochopit), ale také k poslušnosti a mlčenlivosti – stálo tam, že jako poslanec
bych byla při hlasování nekompromisně vázána
rozhodnutím vedení strany a v případě opačného názoru na věc bych nesměla tento svůj názor
veřejně prezentovat. A to vše pod hrozbou pokuty 7 milionů Kč! Přečetla jsem si Ústavu a slib poslance a i bez právnického vzdělání mi bylo jasné,
že „tady něco nehraje“. Nakonec i právníci, politologové a média (parlamentnilisty.cz) označili tuto
smlouvu za protiústavní. Pochopitelně jsem ji nepodepsala a vedení strany VV jsem se pokusila

Hazardní hry v našem městě
Loterijní zákon (zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách) umožňuje dnes městům
regulovat vyhláškou pouze provoz starších typů výherních hracích přístrojů (dále VHP). Města mohou
vyhláškou buď vymezit, kde VHP povolují nebo
naopak v určitých lokalitách provoz VHP zakázat. Nelze ale zakázat provoz VHP na celém území města. Přímo ze zákona vyplývá zákaz provozování VHP v okruhu do 100 metrů od budovy
školy, zdravotnického zařízení, církevního objektu apod. Z provozování VHP plynou obcím každoročně do jejich rozpočtů nemalé prostředky.
„Mezera“ v loterijním zákoně však umožňuje,
aby bez souhlasu radnic byly na území měst
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rozmisťovány tzv. videoloterijní automaty a elektromechanické rulety. Povolení k jejich provozování dává Ministerstvo financí
a jemu také pak provozovatelé odvádějí podíl z tržeb. I v Černošicích několik takových videoterminálů je.
Koncem května byla parlamentem schválena novela, která by měla situaci řešit a umožnit obcím ovlivňovat povolování veškerých
výherních automatů, tedy nově i videoloterijních terminálů. Podle novely by měly mít rovněž obce povinnost informovat prostřednictvím
úřední desky a internetu veřejnost o tom, na jaký veřejně prospěšný účel peníze z hazardu použily. Po

vysvětlit důvody. Po několika dnech jsem se pak
z médií dozvěděla, že mě strana VV z kandidátky
právě kvůli nepodepsání smlouvy vyškrtla. Vlastně jsem ráda–za těchto okolností a s těmito lidmi
bych tam ani být nechtěla a mj. tím mohou skončit jakékoliv pochybnosti o tom, že Věci černošické opravdu s tou stranou, vývojem času značně
kontroverzní, nemají nic společného.
Zastupitele, kteří byli v roce 2006 zvoleni do zastupitelstva města Černošice za Věci veřejné – Danielu Göttelovou, Lenku Kalouskovou, Filipa Kořínka a Tomáše Hlaváčka (pro úplnost–další tři
jmenovaní zastupitelé členy strany VV nikdy nebyli) naleznete v říjnu tohoto roku na kandidátce sdružení nezávislých kandidátů Věci černošické, na níž bude i dalších 17 osobností, s nimiž
vás postupně v našich Zpravodajích seznamujeme. Jelikož tentokrát již nebudeme pod hlavičkou žádné strany, musíme dle volebního zákona
před volbami předložit podpisové archy s cca 400
podpisy–abychom se komunálních voleb vůbec
mohli účastnit. Chcete-li naši kandidaturu podpořit a připojit svůj podpis, ozvěte se nám, prosím,
na některý z kontaktů uvedených v tomto Zpravodaji. Děkujeme.
d.gottelova@vecicernosicke.cz,
604 268 000, 251642092

Daniela Göttelová
červnovém prezidentském vetu této novely vyzval
Svaz měst a obcí novou Poslaneckou sněmovnu, Senát i ministerstvo financí ke společné urychlené přípravě nového loterijního zákona.
Povolování a kontrola provozu výherních hracích přístrojů v našem městě
Povolování i provozování výherních hracích přístrojů se řídí zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích
a jiných podobných hrách, a v Černošicích dále
vyhláškou č. 5/2009. Na úřadě má hrací přístroje
na starosti paní Vobořilová z finančního odboru.
Kontroly provádí ve spolupráci s Městskou policií. Kontrolovány jsou typy přístrojů, výrobní čís-

la, označení vydanou známkou, herní plány, návody na hru a také přítomnost osob vykonávajících
dohled (restaurace) nebo dozor (herna) nad provozováním a vstupem osob mladších 18-ti let. Poslední kontrola proběhla letos 14. dubna za účasti
pracovníků Elektrotechnického zkušebního ústavu, kteří zdarma provádějí kontrolu důkladnou–
zejména počítadel ve VHP. Nebyly nalezeny žádné závažné závady.
Poplatky
Provozovatelé VHP jsou v Černošicích povinni
hradit tři druhy poplatků :
Správní poplatek platí provozovatel před vydáním rozhodnutí o provozování. Na dobu 3 měsíců je to částka 10.000,- Kč, na dobu 6 měsíců pak
16.000,- Kč a na 12 měsíců 30.000,- Kč za každý
VHP. Nejběžnější je provozování na 6 měsíců. Ze
správních poplatků do 1 měsíce po zahájení provozování odvádíme 50% finančnímu úřadu (tedy
do státního rozpočtu) a druhá polovina pak zůstává v rozpočtu města.
Místní poplatek–jeho výši schvaluje zastupitelstvo a je uveden ve vyhlášce č. 5/2009. V Černošicích činí tento poplatek 5.000,- na čtvrtletí za každý přístroj. Tento poplatek je příjmem obce. Výše
poplatku závisí na době provozování. Pokud má
provozovatel delší poruchu nebo je provozovna
z jakýchkoliv důvodů uzavřena a ohlásí to, pak

se poplatek krátí o dobu, kterou nebyly přístroje
v provozu.
Posledním poplatkem je poplatek z provozování, který je také příjmem obce. Provozovatel je povinen do 31.3. následujícího roku odvést část výtěžku z provozování. Výpočet se provádí dle vzorce : vsazeno (příjmy) mínus vyplaceno (výhry) mínus správní poplatky mínus místní poplatky rovná
se tržba a z ní 6% je odvod pro obce. Výtěžek musí
být použit na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel.
PROVOZOVNY V NAŠEM MĚSTĚ, V NICHŽ JSOU
UMÍSTĚNY VHP
Název podniku

počet VHP počet VHP
(2008)
(2009)

V MONOPOLU

4

3

ZIMNÍ STADION

1

1

U KRÁLŮ

2

2

POD LÍPOU

2

2

KAZÍN

7

7

SLÁNKA

4

4

U SEDMIČEK

0

7

Příjem do rozpočtu 944 023
města celkem (Kč)

1 060 343

Herna–čím se liší od ostatních provozoven
V Černošicích máme dnes tři oficiální herny,
a to na Kazíně, v hotelu Slánka a nově U sedmiček. V hernách je osobám mladším 18-ti let zakázán vstup do celého prostoru herny, kdežto v restauracích platí těmto osobám zákaz vstupu jen
do místnosti určené k provozování VHP. V každé provozovně musí být hráčům k dispozici popisy her a herní plány. Herní plány obsahují informace o vkladech do VHP nebo výplatách, tj. jaké mince nebo bankovky lze do přístroje vhazovat a jak
bude vyplacena případná výhra. Dále obsahují výši
maximální sázky a maximální výhry na jednu hru.
V hernách je maximální sázka 5 Kč a maximální výhra činí 750 Kč. V ostatních provozovnách je maximální sázka 2 Kč a maximální výhra činí 300 Kč.
Za spolupráci a za informace poskytnuté k tomuto tématu děkuji paní Jitce Vobořilové z Městského úřadu Černošice.
Podle informace, kterou mi poskytlo Ministerstvo financí, je v současnosti pro území našeho města celkem 15 jimi vydaných povolení
na zařízení typu kurzové sázky a terminály firem Sazka, a.s., Fortuna Game, a.s., Synot Tip,
a.s. a Rio Games, a.s.. Ne všechna zařízení jsou
ale aktuálně v provozu. Kromě jednoho se nacházejí v různých objektech na ulici Vrážská.

Co nabízí a ještě nabídne Centrum Vráž?
Obchod
BAMBULE království hraček
CMF Interiéry
studiocernosice@cmf-interiery.cz
Dámská konfekce NOBLESA
Galerie Vitvart (Design & Lifestyle Studio)
vitvar.dar@seznam.cz
Květinářství Veselý
Lékárna U sv. Kryštofa
Masážní a relaxační centrum RC CENTRUM VRÁŽ
Maso-uzeniny Jaroslav Suchý
Oční optika Vidíš skvěle!

Telefon
bude otevřeno v 2. pol. 2010
777 787 859
9-17, příp.dohodou
722 299 609
603 763 068
10-18
777 039 352
251 552 016
606 321 906, 602 256 517,
e-relax@centrum.cz
bude otevřeno v létě 2010
777 172 266, 251 552 086

Prodej vína a středomořských specialit Cellarius bude otevřeno v létě 2010
Realitní a advokátní kancelář RC CENTRUM VRÁŽ 606 321 906, e-real@centrum.cz
Sázková kancelář FORTUNA v Tesco
TESCO expres
Trafika Don Pealo v Tesco

Pracovní doba

Sobota

Neděle

dohodou
9-17

dohodou
9-12

zavřeno

10-12
8-18
8-19
9-22

8-18
8-12
9-22

8-15
zavřeno
9-22

zavřeno

zavřeno

Po,Pá 10-18, St 10–19,
Út,Čt 9-17

9-20 (individuálně dle dohody)
9-13:30, 14-21
9-13:30, 14-21 9-13:30, 14-21
7-22
7-22
7-22
9-21
9-21
10-22
V Centru Vráž, jehož poslední část byla nedávno dokončena, jsou v současné době v provozu
nebo již pevně potvrzené obchody a služby, které uvádíme v tabulce. Během léta/podzimu 2010
bude otevřena prodejna s vínem a středomořskými specialitami CELLARIUS, řeznictví Jaroslav Suchý a prodejna hraček BAMBULE. Probíhají jednání se zájemci o neobsazené obchodní prostory, kde se uvažuje o sortimentu chovatelských
potřeb, prodejny zahraničních sýrů či využití pro
banku/pojišťovnu. Dále jsou k dispozici prostory pro plánovanou cukrárnu s možností letní zahrádky a pro prostorné fitness/wellness.
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Kulturně-společenský sál, věžička, bytový dům…
dokončení ze strany 1
budovy nevyhovovala. Investor ale projekt nenechal přepracovat a věžičku i tak vybudoval. Až
na základě upozornění Daniely Göttelové stavební úřad stavbu pozastavil a zahájil správní řízení....
Následně úřad vyměřil investorovi pokutu v maximální výši 0,5 mil. Kč. Společnost jí však dosud
nezaplatila a odvolala se proti její výši s ohledem
na polehčující okolnosti–jak její majitel Michael
Pánek uvádí, „cítí se vinen jen částečně“...–výstavba 5. patra byla totiž dvakrát odsouhlasena radou města Černošice a koordinována se stavebním úřadem.
Sál a učebny: Zastupitelstvo rozhodlo (mj. též
v souladu s peticí občanů z roku 2007), že kulturní sál a učebny podle původního projektu od investora jsou příliš malé (jen 70 m2) a nevhodně
umístěné, takže firma IBS Rokal nechala vyprojektovat nový návrh – na zajímavě řešený suterénní sál o rozloze cca 120 m2 + zázemí (celkem cca
200 m2) s prosklenou stěnou pro přístup denního světla, a na učebny ve 2. podlaží. Zastupitelstvo záměr jednomyslně schválilo – při vědomí,
že to bude představovat vyšší celkovou cenu, cca
10-13 mil. Kč. Projekční a následně i stavební práce tedy pokračovaly tímto směrem... Pak ale městská rada rozhodla (podle našeho názoru v rozporu s usnesením zastupitelstva), že město sál vlastně nechce. Snad proto, že v té době ještě byly velké plány na vybudování tanečního sálu u budovy
umělecké školy ve Střední ulici, která se měla stát
velkolepým bulvárem, spojujícím nové obchodní
centrum pod Základní školou a rekonstruované
centrum u ul. Karlštejnská s novou budovou úřad
atd. atd. Z těchto plánů ale příchodem krize a asi
i odchodem tehdejšího šéfa odboru investic Skalického zřejmě na dlouho sešlo.
Bytový dům: Společnost IBS Rokal koupila cca
před rokem pozemek č. 2014/3 v Táborské ulici
vedle parkoviště u Tesca a nového kostela Církve
bratrské, aby na něm postavila dům s 5 byty a třemi obchody. Stávající územní plán takovou výstav-

bu umožňuje (reguluje se pouze výška stavby a zastavěná plocha, nikoliv počet bytových nebo nebytových jednotek). Kdyby IBS Rokal požádala
o územní rozhodnutí dnes, měl by jí ho úřad stavební a územního plánování vydat. Návrh nového
územního plánu, který by měl být schválen a vstoupit v platnost letos na podzim, ale počítá s omezením na tomto pozemku na maximální počet 3 bytových jednotek, což investorovi hatí jeho záměr.
Počátkem tohoto roku firma IBS Rokal navrhla řešení, podle kterého by město dostalo možnost

Martina Fojtů, Hanka
Wernerová a Marie Pechová vedou v Černošicích výtvarné kursy
pro děti i dospělé. Presentace dětských prací na konci roku se několik let po sobě konaly
v mokropeské kapličce.
Jak se letos ukázalo,
kapacita kapličky už
dětem přestala stačit
a lektorky proto hledaly jiné vhodné prostory
pro tuto tradiční výstavu. V Černošicích bohužel neuspěly, a proto využily nabídky vystavovat v sousedních
Dobřichovicích.
foto: Tomáš Kratochvíl
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odkoupit jen učebny o rozloze cca 95 m2 (nemuselo by kupovat sál), a to za cenu sníženou na 3,6
mil. Kč, tj. o cca 300 tis. pod cenou dle metodiky
URS, pokud by zároveň umožnilo investorovi dostavit věžičku a realizovat bytový dům v podobě,
jakou si naplánoval dle současného územního
plánu. Investor by také uhradil pokutu v plné výši
0,5 mil. Kč a stáhnul své odvolání. V případě nepřijetí dohody investor hrozil uplatněním svých práv
podle smlouvy, což by bylo nejen vrácení deponovaných 3 mil. Kč, ale také zaplacení pokuty dalších 3 mil. Kč a náhrada škod (investor je odhadnul na 8,9 mil. Kč).
Vzhledem k námi vnímané výrazně větší potřebě
kulturně-společenského sálu než učeben jsme se
společně s místostarostkou Helenou Langšádlovou aktivně účastnili jednání s IBS Rokal o nákupu sálu místo učeben. Za Věci černošické tato jednání vedl Filip Kořínek. Výsledkem dlouhých diskuzí byla dohoda o nákupu sálu za cenu 7,3 mil.
Kč (cena za nedokončený holoprostor), který by
mohl být spolufinancován dotací z fondů EU.
Součástí dohody bylo i schválení „věžičky“ a bytového domu v souladu s původní nabídkou IBS
Rokal.
Tato dohoda byla projednána 3. června 2010 na
zastupitelstvu města, avšak jeden hlas pro její přijetí chyběl. Město tak bohužel přišlo o možnost
požádat o dotaci – termín podání žádostí byl 15.6.
Přestože jsme původní dohodu považovali za výhodnou pro město a podporovali jsme ji, respektujeme rozhodnutí zastupitelstva a nadále se aktivně účastníme jednání o jiném přijatelném řešení, aby komplikované smluvní vztahy a z nich plynoucí rizika pro město mohly být konečně dořešeny.

Komu, kolik a za co jsme zaplatili v roce 2009
Strabag, a.s.
Zepris, s.r.o.
Ekis, s.r.o.
Rumpold,s.r.o.
Polysoft, s.r.o.
Aquaconsult, s.r.o.
Min.práce a soc. věcí
Jena
Pražské vod.a kanal.
Eltodo-Citelum,s.r.o.
Telefónica O2,a.s.
ČEZ, s.r.o.
Lakro,s.r.o.
Pikaz, s.r.o.
Accor Services, s.r.o.
Reimo, a.s.
Cubespace,s.r.o.
Gauff, s.r.o.

12.800.000
10.800.000
9.750.000
5.800.000
5.700.000
5.000.000
3.700.000
3.400.000
2.800.000
2.500.000
2.500.000
2.000.000
1.400.000
1.200.000
1.200.000
930.000
750.000
700.000

Daniela Göttelová

rekonstrukce Tyršova, Lidická, Smetanova (dotace celkem na tyto 3 ulice 10.400.000,- Kč)
stav. práce Vápenice, částečně Kladenská (dotace celkem na Kladenskou 4.000.000,- Kč)
propustek Habřiny, ul. Poštovní, Ukrajinská, chodníky Horka (dotace celkem na Poštovní a chodníky 6.800.000,- Kč)
svoz komunálního odpadu
profylaktické práce pro MěÚ
odborná techn. pomoc, automatizace zdrojů
vyúčtování za služby MěÚ Podskalská
zeleň-park DPS a sportpark Kazín (dotace 2.900.000,- Kč)
voda
veřejné osvětlení
pevné linky, internet, mobily
elektr. Energie úřad, DPS, radotínská ČOV, atd.
chodníky Dobřichovická (dotace 900.000,- Kč)
projekt MŠ Vápenice
stravenky
rekonstrukce Javorová, Karlštejnská
projekt Bike & Ride
Studie Statek Mokropsy

Rozhovor se zajímavou osobností

Daniela Göttelová

V Černošicích žije spousta zajímavých osobností.
A někdy se dokonce stane, že dva zajímaví lidé vytvoří manželský pár. A to je potom radost je potkat…Takovou dvojicí je nepochybně paní Jana
Altmannová a pan Jiří Altmann.
Ona herečka, loutkářka, pedagožka, dabérka. On
malíř, grafik, ilustrátor, představitel expresívního
dřevořezu. Výstavu jeho děl byste si v žádném případě neměli nechat ujít. Manželé Altmannovi vypadají jako pohádková babička a pohádkový dědeček a když s nimi mluvíte, nabudete dojmu, že
snad opravdu z pohádky jsou.
S paní Altmannovou se potkáváme první prázdninový týden na Loutkářské Chrudimi, kam jezdím
s dětmi a ona tam vede semináře.
Jak dlouho žijete v Černošicích a jak se Vám tady
líbí?
Jana: Můj tatínek koupil náš pozemek v roce 1946
s úmyslem postavit rodinný dům. Stavět začal asi
o rok a půl později. Když v roce 1948 začal vládnout lid, tatínek roztrhal přihlášku do KSČ a byl
vyhozen ze svého místa v pojišťovně, zbyla z plánů chatka s provizorním zastřešením, protože bychom jinak bývali dostali podnájemníky. V chatě
jsem trávila s babičkou vždy od dubna do listopadu celé své dětství. Na Vráži jsem také ve svých
třech letech začala chodit do Sokola, který zde
pořádal mnoho cvičebních i kulturních akcí pro
malé i velké. Vděčně vzpomínám na paní Miladu
Bretlovou, která cvičila nejmenší děti a která mne
naučila první lidové písničky.
V roce 1974 jsme s manželem, který je mimořádně
manuálně zručný, svépomocí přestavěli chatu na
rodinný domek. Bydlíme tu moc rádi. Místo, kde
člověk vyrostl, sousedy zná ještě jako děti a zanechal za sebou velký kus práce, nelze nemít rád.
Myslíte si, že je v našem městě dostatek prostor
pro kulturní a společenské aktivity? Ptám se
v souvislosti s diskusemi okolo nákupu, potřeb-

nosti a budoucího využití kulturně společenského sálu v Centru Vráž, který investor vybudoval jako náhradu za starý kulturní dům, který v těchto místech stával a vedení města s jeho
koupí váhá?
Vzpomenu-li si na doby, kdy ještě stával náš starý
„papírový kulturák“, vytanou mi na mysli ty spousty představení pro děti, která se tu odehrála, na
velké množství dalších kulturních akcí, které tu
našly svůj stánek, přijde mi od vedení města nerozumné a krátkozraké kulturně společenský sál nekoupit. Současná konzumně nasměrovaná politika je velmi ošidná. Kultura obecně a divadlo pro
děti obzvlášť pomáhá stavět mladým lidem žebříčky hodnot, rozvíjí jejich fantazii, učí je krásnu
a dobru a ne snaze vlastnit, vydělat a dobře prodat. Doufám, že se v Černošicích najde pár moudrých, kteří budou koupi sálu iniciovat.
Učíte studenty DAMU, ale i dospělé. Čemu, co je
náplní Vašeho předmětu?
Pracuji jako pedagog na Katedře alternativního
a loutkového divadla DAMU, můj předmět se oficiálně nazývá „technika mluveného projevu a jevištní řeč“a mým úkolem je naučit studenty správ-

ně dýchat, pracovat s nosným hlasem, dobře artikulovat, autenticky a pravdivě interpretovat jak
texty prozaické, tak jevištní verš. Kromě pedagogické práce na DAMU učím ještě na Justiční akademii v Kroměříži absolventy právnických fakult
– sebeprezentaci a rétoriku.
Pracujete i jako herečka?
Své poslední představení jsem hrála v roce 1984.
Od té doby pracuji hodně v dabingu, v televizi a
občas v rozhlase. Nedávno jsem dostala několik
rolí v České televizi a roli v seriálu Ulice na Nově.
Moje životní štěstí je, že mám práci, která mne nezatěžuje, těší a naplňuje.
Kde hledáte inspiraci pro svoji tvorbu a jaké
dřevo máte nejraději?
Jiří: Někdy je to rodina, jindy příroda, architektura nebo literatura. Jeden z mých posledních
dřevořezů byl inspirován Kaplického knihovnou
a Kaplický je na ní připoutaný tlustým lanem ke
kůlu. Mám rád všechna dřeva, která mají výraznou kresbu, ta se projeví při ručním tisku a tvoří v motivech mých dřevořezů důležitou obrazovou složku.
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Jak je na tom městský rozpočet?
Tomáš Hlaváček
Městský rozpočet se loňský i letošní rok potýká s fatálním propadem podílu na daňových příjmech ze
státního rozpočtu. To je realita, kterou nikdo v Černošicích ovlivnit nemůže a která se podobá situaci
v řadě jiných obcí v České republice. Tento propad
vede k závěru, že město letos nemůže z vlastních
zdrojů uhradit téměř žádné nové investice (téměř
všechny prostředky letos rozpočtem určené na investice byly použity na úhradu investičních akcí realizovaných loni). Investovat tedy můžeme pouze
na úkor zadlužení města dalšími úvěry.
Navzdory této rozpočtové krizi se v letošním roce
schází několik zásadních investičních akcí:
Školka na Vápenici
Na prvním místě je třeba uvést výstavbu nové mateřské školy na Vápenici. I přes negativní očekávání byla předběžně schválena naše žádost o dotaci
na její výstavbu ve výši 14,7 mil. Kč. Odhady celkových nákladů na její výstavbu se různí a pohybují se od 32 mil. Kč až do 40 mil. Kč (jedná se o fakticky jen minimálně upravený projekt, na nějž již
jednou–v únoru 2009–město žádalo dotaci, a to
s rozpočtem 43 mil. Kč, studii můžete vidět na našem webu v sekci Naše město). Městský rozpočet
by tedy byl zatížen částkou nejméně cca 17 – 25
mil. Kč. Z této částky lze odečíst cca 10 mil. Kč jako
očekávané příjmy z prodeje stávající školky v Topolské ulici, která by po dokončení výstavby školky na Vápenici byla zrušena. Chceme vyvinout maximální úsilí pro realizaci školky, a proto požádáme
vedení města (úřad), aby zjistil, jaké jsou možnosti minimalizovat nebo etapizovat výstavbu školky

tak, aby to bylo v souladu s dotačními podmínkami, event. hledat všechny možné způsoby snížení
částky, kterou město akci spolufinancuje.
Z posledních jednání s vedením města vyplývá
záměr stavbu technicky zjednodušit, v důsledku čehož by celkové náklady na výstavbu neměly
překročit 32 mil. Kč.

radní orgán zastupitelstva), který zastupitelstvu
doporučil v příštích čtyřech letech nenavýšit úvěrové zatížení města o více než 25 mil. Kč. V zastupitelstvu zatím nebyla nalezena většinová shoda ohledně prioritizace jednotlivých investičních
akcí vzhledem k doporučenému stropu pro další zadlužování.

Kulturně-společenský sál (nebo účebny)

Realizace výstavby školky na Vápenici je jednoznačně jednou z obecně uznávaných investičních priorit, sami jsme o novou školku vždy
usilovali. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že její realizace může v závislosti na skutečných nákladech (viz odhady výše) vyčerpat
značnou část kapacity pro jakékoliv investice
pro letošní rok i několik dalších. Na posledním
jednání zastupitelstva byly předloženy zmatečné podklady ohledně výše celkových nákladů, což bylo hlavním důvodem, proč nebyla
výstavba školky (zatím) schválena. Jak je uvedeno výše, město nyní pracuje na úpravách
projektu s cílem omezit celkové náklady na 32
mil. Kč.

Další velkou potenciální investicí je kulturně-společenský sál (viz samostatný článek v tomto zpravodaji), jehož náklady na pořízení by činily 7,3 mil.
Kč (cca 10 mil. včetně nákladů na dokončení a vybavení). Možnost získání evropské dotace (uzávěrka žádostí 15. června 2010) je vzhledem neschválení předloženého návrhu na zastupitelstvu
bohužel pryč.
Levnější varianta, avšak podle našeho názoru pro
město méně potřebná, je nákup učeben za 3,6
mil. Kč.
Ostatní
Dále jsou na stole další důležité investice, např.
první etapa rekonstrukce ulice Střední (6 mil. Kč),
nový přivaděč vody z Radotína (3 mil. Kč) nebo
Park and Ride u mokropeského nádraží (5 mil. Kč
celkem včetně možné dotace 2 mil. Kč).
Finanční možnosti
Finanční situace města byla podrobně diskutována na posledním jednání finančního výboru (po-

Ani ostatní uvedené investice však nechceme
zcela vypustit.
O všech těchto otázkách, možných úsporách
a prioritách budeme nadále s ostatními členy
zastupitelstva jednat a pokusíme se nalézt takové řešení, které umožní realizovat maximum
možného, aniž bychom jako město finančně vykrváceli.

Evropské dotace ve vybraných obcích Prahy západ

Filip Kořínek

Na základě žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím jsme získali následující údaje o dotacích, které získaly vybrané obce a města okresu Praha-západ z evropských fondů v období od roku 2007 (prostředky v rámci těchto programů jsou postupně rozdělovány v období 2007-2013). Další (zde neuvedené) dotace města dostávají z národních zdrojů, např. od Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Státní fondu dopravní infrastruktury atd.
ČERNOŠICE
Bike & Ride – dotace 21 mil. z celkových nákladů
28 mil. Kč, program ROP NUTS II – dotace nebyla
čerpána, projekt provázely procesní chyby ze strany města, akce nebude realizována (detaily jinde
v tomto zpravodaji)
Mateřská škola Vápenice – v květnu 2010 přidělena dotace 15 mil. z celkových nákladů 38 mil.
Kč; zastupitelstvo ale zatím definitivně nerozhodlo o její realizaci
O dotaci na stejnou školku město žádalo již v únoru 2009 (na stejný projekt s vykazovanými celkovými náklady 43 mil. Kč), ale byla žádost zamítnuta. Jiné žádosti o dotace v období 2007-2010 podle informace úřadu podány nebyly.
DOBŘICHOVICE
Revitalizace městského parku – financováno
z 92,5% z prostředků EU ROP ve výši cca 17 mil. Kč
O případných neúspěšných žádostech o další evropské dotace v období od r. 2007 nemáme údaje.

6

www.vecicernosicke.cz / červen 2010

V předchozím období město získalo zajímavé dotace z evropského předvstupního programu PHARE–300 tis. EUR na obnovu lávky
(2003), dalších 300 tis. EUR na obnovu komunikací (2003), 1,4 mil. Kč (a 1,9 mil. od MMR) na
tzv. „nástupní místo pro cyklotrasu Praha-Vídeň“ (parkoviště u nádraží) (2006), dále 3 mil.
Kč ze SROP na „zlepšení dopravní obslužnosti
komerčně obchodní zóny“ (2006). Mnoha desítek milionů korun dosáhly za celé období 20022010 také získané dotace ze státních zdrojů
(ministerstva, kraj)–vč. 44 mil. Kč na vodovod,
15 mil. na ZŠ aj.
JESENICE
ČOV – dotace z fondů EU činila 35,5 mil. z celkových nákladů 79 mil. Kč (2008)
Přístavba a rekonstrukce MŠ – dotace 10 mil.
Kč z celkových 33 mil. nákladů (2009)
S loňskou žádostí o dotaci na stavu vodovodu
a kanalizace obec Jesenice neuspěla.

ROZTOKY
Pořízení nádob na bioodpad a kompostérů –
dotace činila 90% ze způsobilých výdajů 0,8 mil.
Kč (2008)
Oprava fasády, odvlhčení a zateplení sídla
Zdravotnického zařízení pro děti a mládež –
dotace cca 93% z nákladů 0,4 mil. Kč (2008)
Aktuálně roztocký odbor životního prostředí žádá
o dotaci na sběrný dvůr (90% z 9 mil. Kč) a na hřiště na plážový volejbal (90% z 0,3 mil. Kč) (2008).
Loni Roztoky podaly žádost o dotaci na zkvalitnění
a modernizaci výuky v ZŠ, ale nebyla jim přidělena.
ŘEVNICE
Rozšíření, intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace – dotace 64 mil. Kč z celkových výdajů 87
mil. Kč (realizace 2010-2012)
V minulosti město Řevnice čerpalo dotace v r.
2006 z programu PHARE. Od té doby–s výjimkou
uvedené dotace z programu OPŽP – dostalo pouze dotace ze zdrojů ČR. Další žádosti na evropské
fondy nepodávalo.

Regionální operační program Střední Čechy
Jednalo se o projekt „Bike & Ride Černošice“ Projekt byl schválen, nicméně vzhledem k podstatným chybám ve výběrových řízeních na straně žadatele ROP Střední Čechy odstoupil od smlouvy
o poskytnutí dotace (více informací v samostatné
otázce na tento projekt).
Zbylé dvě žádosti se týkaly integrovaného rozvoje území. Projekt výstavba mateřské školy v Černošicích z výzvy č. 23 nebyl Výborem Regionální rady Střední Čechy schválen k financování.
Projekt sice dosáhl nutného bodového minima,
avšak podpořeny byly tři projekty s vyšším bodovým hodnocením, které dosáhly na celkovou alokaci ve výši 50 milionů korun.

Regionální operační program Střední Čechy patří mezi jeden z 24 operačních programů, na základě kterých může Česká republika v období 20072013 čerpat dotace z Evropské unie. Pro žadatele
ve středních Čechách je v tomto období k dispozici přes 14,5 mld. korun z evropských dotací na
investice směřující do dopravy, cestovního ruchu
a integrovaného rozvoje území.
V oblasti budování dopravní infrastruktury počítá Regionální operační program Střední Čechy
s podporou žadatelů ve dvou oblastech, tj. regionální dopravní infrastruktura a udržitelné formy veřejné dopravy.
V rámci prvně zmíněné oblasti je podpora zaměřena na zvýšení kapacity a kvality silnic II. a III. třídy a místních komunikací. V rámci druhé oblasti
jsou podporovány projekty zaměřené na vytvoření podmínek pro intenzivnější rozvoj veřejné dopravy prostřednictvím zvýšení komfortu pro zákazníky veřejné dopravy a dále projekty zaměřené na posílení ekologických forem dopravy včetně dopravy cyklistické.
Paní Mgr. Pelíšková, MBA je vedoucí oddělením
Technické pomoci a publicity Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Zeptali jsme se jí: „Jak si stojí Černošice z pohledu
úspěšnosti získávání dotací z tohoto ROP v porovnání s dalšími městy podobné velikosti?
(celkový objem získaných prostředků/ úspěšnost schvalování předkládaných projektových
záměrů).“
Město Černošice spadá do kategorie obcí nad
5000 obyvatel. Z pohledu členění ROP SČ může
tedy žádat kromě dopravy a cestovního ruchu,
také v oblasti integrovaného rozvoje území v oblasti podpory 3.2, která je určena právě pro města nad 5000 obyvatel. Těch je ve středních Čechách 38. Všechny obce z této kategorie min. 1x
podaly žádost o podporu z ROP SČ a přes 80%
z nich bylo úspěšných.
Město Černošice doposud předložilo do Regionální operačního programu Střední Čechy tři žádosti o podporu. Jedna směřovala do oblasti udržitelných forem dopravy (oblast podpory 1.2).

Třetí projekt z výzvy č. 39, týkající se rovněž výstavby mateřské školy byl schválen Výborem Regionální rady v květnu 2010. Tento projekt je ve
výši 30 milionů korun, přičemž požadovaná dotace je ve výši 13 milionů korun. V této výzvě byly
podpořeny všechny projekty, které dosáhly bodového minima.
ROZHOVOR S ŘEDITELEM ÚŘADU
REGIONÁLNÍ RADY STŘEDNÍ ČECHY
JUDr. Ing. TOMÁŠEM NOVOTNÝM, Ph.D.
Vážený pane řediteli, mohl byste se nám
v krátkosti představit, říci jak dlouho působíte
ve funkci ředitele Úřadu Regionální Rady regionu soudržnosti Střední Čechy?
Do funkce ředitele Úřadu Regionální rady Střední Čechy jsem nastoupil zhruba před rokem a půl,
v lednu 2009. Předtím jsem působil v pozici ředitele Sekce pro čerpání fondů EU v tehdy ještě státním
podniku pro zahraniční obchod Technoexport, a.s.
Oblasti strukturální fondů jsem se věnoval také na
ministerstvu životního prostředí, a to jako náměstek ministra a ředitel sekce zahraničních vazeb MŽP
a hlavní vyjednavač s DG Regio v oblasti fondů EU
a životního prostředí.

Mohl byste vysvětlit, proč došlo ze strany ROP
Střední Čechy k pozastavení tohoto projektu?
Na začátek mi dovolte malé upřesnění. Projekt „Bike
& Ride Černošice“ nebyl pozastaven ROP SČ, ale samotným městem Černošice. Hlavním problémem
tohoto projektu byla špatně provedená zadávací řízení na stavební práce a na služby. Město Černošice jakožto územně samosprávný celek naplňuje definici veřejného zadavatele a je povinno postupovat
při zadávání veřejných zakázek v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o veřejných zakázkách.
Podle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže z 9. července 2009 bylo hlavní zadávací řízení provedeno v rozporu se Zákonem o veřejných zakázkách, a to v takové intenzitě, že se příjemce dopustil správního deliktu.
V případě dalších 4 zadávacích řízení rovněž došlo
k porušení pravidel ROP upravujících podmínky pro
zadávání zakázek v rámci ROP. Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedená pochybení zakládají nezpůsobilost výdajů vztahujících se k těmto zadávacím
řízením z důvodu nesplnění podmínek stanovených
Smlouvou a právními předpisy ČR a EU, nemohly
být příjemci výdaje z prostředků ROP proplaceny.
Na základě toho pozastavil příjemce sám realizaci projektu a požádal Regionální radu o prodloužení termínů ukončení realizace projektu prostřednictvím dodatku ke Smlouvě tak, aby byl schopen provést nová zadávací řízení.
Vzhledem k rozsahu a intenzitě porušení pravidel
ROP, jichž se příjemce dopustil při zadávání zakázek vyhlášených v rámci projektu a na základě toho,
že podpis dodatku rozhodně není povinností žádné ze smluvních stran, ROP Střední Čechy odstoupil
od Smlouvy, neboť na straně příjemce došlo k vícero
podstatným porušením podmínek Smlouvy. K odstoupení od smlouvy došlo 9. 3. 2010.
Velmi děkujeme za rozhovor a za Váš čas.

Mohl byste nám v krátkosti tento OP přestavit
a vysvětlit jeho hlavní úlohu?
Regionální operační program Střední Čechy je primárně zaměřen na podporu infrastruktury měst
a obcí ve středních Čechách. Prostřednictvím prioritní osy 3 – Integrovaný rozvoj území – jsou podporovány investice do fyzické revitalizace měst a obcí,
což zahrnuje komplexní obnovu fyzického prostředí
a dále také do modernizace infrastruktury veřejných
služeb jako například školství, zdravotnictví, sociální integrace a volnočasové aktivity.

Do tištěné podoby Zpravodaje se nám nepodařilo vměstnat celý, a nutno říct, že zajímavý rozhovor s dr. Novotným. Odpovědi na další otázky proto najdete na našich webových stránkách.

Dalším typem podporovaných aktivit je oblast dopravy - rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy, integrace nabídky veřejné dopravy včetně jejího zpřístupňování všem skupinám cestujících a obnovy vozového parku motivované větší šetrností vůči životnímu prostředí. V rámci prioritní osy 2 Cestovní ruch jsou
podporovány aktivity zaměřené na rozšíření a zkvalitnění infrastruktury a služeb cestovního ruchu.

Chystají se v blízké budoucnosti některé změny OP, popř. přesuny finančních prostředků
mezi prioritními osami/ oblastmi podpory?

V Černošicích máme jeden projekt, který byl
v minulosti velmi diskutován a jehož realizace byla přerušena. Jedná se o „Bike and Ride
Černošice–předpolí mokropeského nádraží“.

Jaké byly hlavní změny, které jste uskutečnili
od doby, kdy jste byl jmenován do funkce ředitele?
Jaké jsou hlavní cíle ROP Střední Čechy a jak
se je daří plnit?

Město Černošice dlouhodobě vykazuje nízkou
nezaměstnanost–toto je jedním z parametrů při schvalování kvality projektů–nevede to
v důsledku k nižší úspěšnosti při předkládání
projektových záměrů?
Co byste doporučil městu Černošice při přípravě dalších projektových záměrů, kde má město šanci uspět?
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Nový územní plán
– veřejné projednání během prázdnin

Daniela Göttelová
Koncem června, maximálně začátkem července se na úřední desce městského úřadu, která
má i svoji elektronickou podobu (www.mestocernosice.cz/uredni-deska/) v sekci vyhrazené
pro zprávy Úřadu stavebního řádu a územního plánu, objeví návrh nového územního plánu. Tento návrh tam bude viset minimálně 45
dní a poté se bude konat veřejné projednání
tohoto návrhu. O místě a čase veřejného projednání bude veřejnost informována rovněž
prostřednictvím úřední desky. Po celou dobu
vyvěšení a nejpozději na veřejném projednání může kdokoliv podat připomínku, majitelé
dotčených nemovitostí mohou podat námitku a stejně tak může podat námitku i tzv. zástupce veřejnosti. Více o tom, jak se do procesu schvalování územního plánu zapojit, najdete na našich webových stránkách www.vecicernosicke.cz v sekci Co dělat, když…
V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na
nás nebo na odbor územního plánování Městského úřadu Černošice (stavebni@mestocernosice.cz, vladimir.voldrich@mestocernosice.cz
nebo 251 081 515, 251 643 326, 602 683 636).

ZAJÍMAVÝ CITÁT
Týdeník Respekt, 18. 4. 2010,
autor Ondřej Kundra. Rozhovor
se sociologem Ivanem Gabalem
Jak zdejší mocenská elita vybírá své
účastníky?
Loajalitou a servilností. A taky se nám část politických elit posunula do pásma kriminality.
Když nefunguje právní stát a politika se dostane nad zákon, tak logicky přitahuje lidi, kteří
jsou schopní pohybovat se mimo zákon, a nepřipouští ty, kteří trvají na dodržování pravidel. Prolomit to, je věc voličů.
Neměli by se ale o slovo začít víc hlásit
i ti, kdo by elitou být mohli, ale zároveň
se tomu z nějakých důvodů vyhýbají?
Prorazit do politiky vyžaduje hroší kůži, rezignaci na soukromí, nutnost bavit se s lidmi,
s kterými bych za normálních okolností nešel
na pivo. Vyžaduje to velkou odolnost a sebeovládání. Zdejší intelektuálové milují svobodu
a kavárnu, ne pobyt v Poslanecké sněmovně.
Ano, dokud i oni nezmění svůj pohled, věci se
neprolomí.
Dovětek: S nutností odolnosti, sebeovládání
a hroší kůže nám pan Gabal mluví z duše (i když
v našem případě jde jen o zastupitelstvo, ne
o sněmovnu). I s tím, že je věcí voličů, aby se to
povedlo. ;-))
Celý článek (zde uvádíme jen zkrácenou verzi dvou
odpovědí) je k dispozici na naší webové stránce.
Otištěno se svolením týdeníku Respekt.
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Přečetli jsme za Vás...
Stát hledá cestu, jak zachránit obří
projekt tunelu pro vlaky do Berouna
Online zprávy Hospodářských novin iHNed.cz,
12.4.2010; zkrácenou verzi původního článku
zpracoval F. Kořínek
Obří projekt téměř 25 kilometrů dlouhého železničního tunelu, který má spojit Prahu s Berounem, je zřejmě definitivně minulostí. Je totiž příliš
drahý a Evropská unie se jej proto zdráhá spolufinancovat. Zástupci poradenského centra Evropské komise JASPERS oznámili, že pokud bude stát
na původní variantě trvat, nepřispěje na ní Brusel
více než 20%. A to je výrazně méně, než stát potřebuje. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)
nyní hledá novou a reálnější variantu, na kterou
by byl Brusel ochoten přispět.
Původně měl 25 km tunel do Berouna stát 33 miliard korun, postupně se ovšem jeho odhadovaná
cena vyšplhala na 46 miliard. Při uvedených číslech by Česko muselo zaplatit z vlastních zdrojů
nejméně 37 miliard. „Na to nemáme. Musíme najít
jinou variantu trasy, kterou Brusel zaplatí alespoň
ze 75 %,“ řekl HN zdroj, který je seznámen s průběhem vyjednávání.
Nová trasa se připravuje od počátku 90. let. Ta
současná kolem Berounky přes Černošice a Karlštejn je příliš složitá na modernizaci. Velké množství zatáček totiž nedovoluje zvýšit kapacitu trati
a nevyhovující je také její profil, který neumožňuje vyšší rychlost vlakových souprav.
Projektanti firmy SUDOP PRAHA navrhli na přelomu tisíciletí celkem devět variant, většinou méně
či více pod zemí. Z nich SŽDC vybrala verzi tunelu dlouhého 25 kilometrů, který by začal v Praze
pod Barrandovem a končil před Berounem. Nyní
je však zřejmě už jasné, že jeho realizace kvůli financím nedopadne.

Projektanti proto dostali nový úkol: najít úspornější variantu. „Z posuzovaných devíti variant
jsme doporučili dvě. Obě jsou o osm až deset miliard korun lacinější,“ uvedl šéf projekčního týmu
Miroslav Krsek.
V jižní variantě bude využita stávající trať až do
Radotína, za kterým bude následovat téměř 18 kilometrů dlouhý tunel až do Berouna. V severní variantě trasa tunelem vystoupá na povrch u Zbuzan, pokračuje přes Nučice do Loděnice, a dále
opět tunelem až do Berouna.
To, že některá z obou tras projde, však ještě není
jisté. Pokud SŽDC jednu z nich vybere, tak bude
třeba jednat s majiteli pozemků a obcemi, které
jsou na trase. Právě kvůli tomu SŽDC preferovalo variantu dlouhého tunelu. „Bude muset být vypracována přípravná dokumentace, dokumentace EIA, upraveny všechny dotčené územní plány,
následuje poměrně náročný průzkum pro stavbu
(tunely) a vlastní projekt stavby. Takže termín se
nyní dá jen těžko odhadovat,“ vypočítává projektant Miroslav Krsek.
Není proto vyloučeno, že jako nejreálnější nakonec zůstane modernizace a rozšíření současné
trati podél Berounky. Ani ta však není bez problémů a SŽDC se proti ní staví. Podle Hally by tuto
výstavbu provázely „neuvěřitelné protesty“ lidí
kolem trasy či ekologů. Kolem celé trati by se totiž musely postavit hlukové stěny, část trati vede
zářezem ve skále a navíc je v oblasti složité podloží. „Rekonstrukce by stála nejméně deset miliard,“
upozorňuje Halla. Navíc ani poté se podle něj nebude moci jet po trati požadovanou rychlostí pro
koridory, tedy 160 kilometrů v hodině. Trať ani po
modernizaci neumožní rychlost vyšší než 80 až
120 kilometrů v hodině.

Černošice 2011 – město plné krásy

Daniela Göttelová
doslova a do písmene na náš pozemek vtrhli
fotografové – bez modelek, když byla vrata otevřena kvůli zahradníkům. Na dotaz, co to má
znamenat, dům urychleně vyfotili a při úprku
zvolali, že nás bude obec kontaktovat a že se
jedná o kalendář.“
Podivná zakázka s neprůhledným
financováním

Duchovním otcem oficiálního kalendáře města
Černošice nazvaného Černošice 2011 – město plné
krásy je podle vlastních slov starosta Rádl. Manažerem „projektu“ pak nemůže být nikdo jiný než místostarosta Jirout (oba ODS). Namísto reprezentativní publikace zobrazujícího skvosty vilové architektury vzniklo v režii těchto pánů obscénní dílko
pokleslé kvality, které pobouřilo nejen majitele zobrazených nemovitostí, ale širokou veřejnost. Moje
babička by zcela jistě poznamenala své oblíbené:
„Jaký pán, takový krám.“
V Černošicích se nabízejí k vidění takové skvosty
jako jsou vily od architektů Jana Kotěry, Františka Roitha, Osvalda Polívky, Karla Stráníka nebo
Miloše Hořejše. Mnoho z těchto domů je zapsáno
na seznamu kulturních památek. Kvalitní architektura sama o sobě však někomu zřejmě nestačí,
a tak vznikl kalendář plný ledabylých fotografií rádoby efektně (ne)oděných modelek, jimž
skvosty prvorepublikové architekty posloužily jen
jako nedůležité pozadí. Realizace probíhala způsobem, který svědčí o zpupnosti a svévoli představitelů města, kteří se na vzniku kalendáře podíleli – starosta Rádl, místostarosta Jirout a radní
Přibík a Stříbrný.
Šokovaní majitelé vil zobrazených v kalendáři,
laická i odborná černošická veřejnost, členové
komise pro kultury a památky, autorka průvodního textu, členové bývalé redakce Černošického
Zpravodaje – ti všichni se bezprostředně po uvedení kalendáře do prodeje rozhodli vyjádřit své
znechucení a rozhořčení a na červnovém zasedání zastupitelstva, někteří z nich přečetli a předali zastupitelům svá protestní prohlášení. Konkrétně z nich můžeme jmenovat například paní
Hronkovou, paní Horešovskou, pana Helikara
a paní Poislovou. Ve skutečně bouřlivé atmosféře zasedání zastupitelstva upozornili majitelé vil vedení města, že v budoucnosti už nikdy
„bez řádně předloženého záměru, písemně uzavřených smluv a bez možnosti posoudit náhled
hotového díla před jeho otištěním nedají souhlas k jakékoliv publikaci fotografií domů“ a požádali o otištění svého názoru v Informačním listě.

Bylo smutné pozorovat, jak na vitální a vážný protest všech generací obyvatel našeho města byl
starosta Rádl schopen reagovat pouze frázemi,
nesrozumitelnými formulacemi, různosměrným
svalováním viny a větami typu „tak já se vám teda
omlouvám“.
Hlavní výtky, které zazněly:
- Odborná komise rady města pro kulturu
a památky nikdy neměla možnost tuto věc připomínkovat, ačkoliv je právě pro takového
případy zřízena a jejími členy jsou profesionálové z oblasti umění a kultury.
- Mnozí majitelé nemovitostí mluví o tom, že
o skutečném záměru kalendáře nebyli pravdivě a plně informováni a že se cítí zneužiti
a podvedeni. Některým bylo jen ústně sděleno, že součástí kompozice budou i modelky
v „dobových kostýmech“, jiným ani to ne. Díky
účasti úředníka odboru kultury a místostarosty Jirouta věřili majitelé, že se jedná o solidním akci města.

Starosta Rádl sice prezentuje kalendář jako akci
města, ale zdá se, že město se stalo pouze nástrojem k realizaci privátního podniku několika jednotlivců kolem dalmatinského tria. Na úřadě není
k dispozici žádná koncepce, rozpočet či vyúčtování této akce. Smlouva s grafikem, objednávka
a faktura za tisk, dodací list – nic takového nelze
dohledat. Existuje jediná smlouva, a to na zhotovení fotografií, mezi městem a individuálními
sponzory na straně jedné a fotografem Jakubem Ludvíkem a jakýmsi Zbyňkem Myslíkem na
straně druhé. Podle této smlouvy zaplatilo město
150 tis. Kč a sponzoři Mgr. Rádl, PhDr. Jirout, JUDr.
Švácha, Přibík a Stříbrný částky od 10 do 20 tis.
Kč. Smlouvu pro město za 4,5 tisíce vypracoval
jeden ze sponzorů JUDr. Švácha. Dalšími sponzory kalendáře jsou firmy Ekis, Zepris, Strabag
a Aquaconsult, jejichž loga jsou v kalendáři, ale
informace o výši jejich podílu se liší. Bylo vytištěno 500 kalendářů, prodávají se za 300 Kč. Příjem
z prodeje plyne městu. Proč se kromě radních za
ODS na financování kalendáře podílel i externí
advokát města a firmy dostávající každoročně od
města milionové zakázky, se můžeme jen dohadovat. Majitelé vil nyní požadují stažení kalendáře z prodeje. Vyzýváme starostu Rádla, aby veškeré případné ztráty městského rozpočtu z této
pochybné akce, uhradil s vlastních prostředků.
Veškeré dokumenty k této kauze jako např.
smlouvu s fotografem, dopis majitelů vil, apod.
jsou v plném znění na našich webových stránkách.

- Minimálně ve dvou případech fotografovali
na pozemcích bez povolení a vědomí majitelů
nemovitostí.
- Některým majitelům vil byla ústně slíbena
autorizace fotografií a nikdy k ní nedošlo.
- Byla porušena autorská práva tím, že nebyl
uveden zdroj, z něhož bylo citováno v průvodním textu.
- Načasování vydání a „křtu“ kalendáře u příležitosti narozenin starosty Rádla vytváří dojem,
že projekt kalendáře byl předem promyšlenou
součástí Rádlovy volební kampaně, na níž byly
zneužity peníze z rozpočtu města.
Jeden z majitelů vily popisuje průběh focení
takto: „S vlastníky domu nikdo nikdy nehovořil ani nepožádal o žádný souhlas. Jednoho dne
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BIKE & RIDE NEBUDE
PROJEKT UŽ STÁL MILIONY A DALŠÍ JSOU VE HŘE

Daniela Göttelová

Velkolepý plán Bike & Ride padnul. A padnul především kvůli chybám, kterých se město Černošice dopustilo při zadávání veřejných zakázek vyhlášených v souvislosti s tímto projektem. K tomuto tématu se na str. 7 vyjádřil pro náš Zpravodaj i ředitel Úřadu Regionální rady JUDr. Ing. Novotný.
Sečtením veškerých plateb, které město v souvislosti s tímto projektem k dnešnímu dni uhradilo,
docházíme k děsivému číslu přesahujícímu 4 miliony korun. A všechny jsme je platili z rozpočtu
města, protože tyto náklady byly vyhodnoceny
jako nezpůsobilé. A může se dokonce stát, že tato
částka nebude finální, protože město se kvůli svému nezákonnému chování v souvislosti s projektem už dostalo do soudního sporu.
Jako samosprávný celek je město povinno vždy
zadávat zakázky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. V případě, že žádá o dotaci EU, je
současně povinno dodržovat Metodiku zadávání
zakázek financovaných ze zdrojů EU.
V rámci projektu Bike & Ride vyhlásilo město Černošice celkem pět zadávacích řízení:
	na zpracovatele žádosti o dotaci
	na zpracovatele projektové dokumentace
	na výkon funkce autorského dozoru investora
	na výkon funkce technického dozoru investora
	na výběr dodavatele na realizaci stavby
Ze zprávy společnosti Český a moravský účetní
dvůr, s.r.o., kterou máme k dispozici, vyplývá, že
během jednotlivých řízení byly uvedené právní normy ve větší či menší míře porušeny několikrát. Šlo zejména o tato pochybení:
1.	Firma Šulc & syn, s.r.o., která výběrové řízení nakonec vyhrála, měla být už v průběhu řízení vyřazena, protože nesplnila zákonné podmínky
2.	Město nezveřejnilo zákonným způsobem výsledek výběrového řízení
3.	S vítěznou firmou byla smlouva podepsána již
druhý den po rozhodnutí rady města, tzn. před
uplynutím lhůty pro podání námitek ostatních
účastníků
4.	Město smlouvu uzavřenou na základě tohoto
výběrového řízení následně změnilo

Hlavní zadávací řízení, tj. výběr dodavatele na
realizaci stavby, bylo podle rozhodnutí Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 9. července 2009 provedeno městem Černošice v rozporu se Zákonem o veřejných zakázkách v takové intenzitě, že se město dopustilo správního deliktu. V rozporu se zákonem postupovali
podle všeho nejen členové komise pro otevírání obálek i komise pro hodnocení nabídek, ale i
starosta Rádl, který smlouvu s vítěznou firmou
předčasně podepsal. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Městu Černošice udělil pokutu
ve výši 50 000 Kč.
Projekt ale neskončil jen pokutou. Nezákonné
chování představitelů města má bohužel soudní

dohru. Firma Šulc & syn, s.r.o., která výběrové řízení vyhrála, ale zakázku nakonec kvůli ukončení
celého projektu nemohla realizovat, město žalovala. Advokátní kanceláři JUDr. Pavel Švácha, která ve sporu zastupuje město, jsme už za její právnické služby zaplatili z rozpočtu města téměř 100
tis. Kč. Jednatel firmy Šulc & syn, s.r.o. ing. Pivoňka sdělil, že újmu, kterou při této zmařené zakázce utrpěl, odhaduje v řádu jednoho až několika
milionů Kč.
Složení komise pro otevírání obálek a komise
pro hodnocení nabídek:
Předseda: PhDr. Jirout
Členové: Mgr. Rádl, Ing. Skalický, Ing. Melichar
a Ing. Havránek

DOSUD VYNALOŽENÉ NÁKLADY NA PROJEKT BIKE & RIDE
komu

zač

Kolik (Kč)

kdy

Cubespace, s.r.o.

projekt.dokumentace

1 221 000

2008 a 2009

Pemo Consulting, s.r. o.

koordinační práce na proj.B+R

Cautor Projects and Advising, a.s.

odměna za činnost spojená s projektem B+R

In Spira Group, s.r.o.

studie a projektová dokumentace

Vyletovi

demolice domku, odškodnění roční příspěvek na nájem

Úřad na ochranu hosp. soutěže

Pokuta za porušení zákona o veř. zakázkách

Švácha - advokát

Právní služby

celkem

125 000

2008

1 262 000

2008

819 000

2008

530 000

2008 a 2009

50 000

2009

100 000

2009

4 107 000

PLÁNOVANÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ PROJEKTU BIKE & RIDE
dotace EU

19 491 605 Kč

dotace ze státního rozpočtu

1 719 847 Kč

vlastní zdroje města

7 039 147 Kč

Celkem

28 250 599 Kč
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Městu Černošice nebyly uznány jako způsobilé
celkové náklady projektu 28 250 599 Kč a proto
původně zamýšlený podíl města ve výši 1 719 847
Kč se navýšil o částku nezpůsobilých výdajů ve
výši 5 319 300 Kč. Výhodnost projektu se tak pro
města výrazně snížila.

Věci černošické
Přinášíme Vám další z řady medailonků, ve kterých představujeme naše spolupracovníky a
kandidáty pro nadcházející podzimní volby do černošického zastupitelstva.
MUDr. Josef Kraus
Je mi 38 let, v roce 1997 jsem promoval na 1. Lékařské fakultě
University Karlovy v oboru všeobecné lékařství. V roce 2005
jsem složil specializační atestaci z úrazové chirurgie a v současné době pracuji jako člen traumatologického týmu I. Chirurgické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha. Specializuji se na problematiku sportovních úrazů a chirurgii ruky.
Jsem ženatý a mám dvě dcery ve věku 5 let a 1 rok. Mojí hlavní mimopracovní zálibou je sport. Aktivně hraji volejbal, rád
vyjíždím na kole do okolí, v zimě na lyže.
V Černošicích bydlím od narození, důkladně znám město
i okolí a není mi lhostejné, co se zde za posledních 10 let
děje. Bezkoncepční živelná výstavba bez ohledu na možnosti infrastruktury, nedotažené projekty, zcela bezskrupulozní chování části zastupitelů a starosty, neexistující
veřejná diskuze atd. Za klíčovou podmínku pro fungování komunální (a nejen komunální) politiky považuji transparentnost, a to jak po stránce věcné, tak po stránce personální. K tomu, aby došlo k obnovení důvěryhodnosti za-

Petr Zmatlík
V Černošicích bydlím od svého narození v rodinném domku,
který zde před válkou postavil můj děda. Mám dvě dospívající děti a mojí zálibou je sport, teď už pouze stolní tenis, který zde vedu a v Sokole cvičím naše žáčky. Je mi 52 let a pracuji jako elektromechanik.
A protože jsem starousedlík, pamatuji, jak vypadaly Černošice před léty, když jsem hrál na Kazíně fotbal, v Černošicích

Ing. Jan Fara, Ph.D.
Je absolventem Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Po
vysoké škole pracoval na technických pozicích, postupně
nabral zkušenosti v oblasti financí a řízení lidí. Dnes pracuje
jako obchodní ředitel v jedné nadnárodní společnosti.

stupitelstva a nebyla tato funkce zneužívána k prosazování
soukromých zájmů, bych považoval za prioritně důležité:
• přibrzdit enormní migrační přírůstek obyvatelstva obce až
do dořešení infrastruktury, vybavenosti a všeho ostatního
co s rozvojem obce souvisí;
• zásadně přehodnotit výstavbu viladomů v obci a poslední
zbytky půdy v majetku obce využít k vylepšení občanské vybavenosti, zejména na území před mokropeskou školou se
zřetelem na potřeby školní mládeže (hřiště u školy, bazén k výuce plavání, vybudování moderní víceúčelové tělocvičny aj.);
• vrátit se k původní (historické) úloze obce jako důležitého
rekreačního centra, které by nebylo jen noclehárnou Prahy,
ale poskytovalo především stálým občanům Černošic možnost odpočinku, sportovního a kulturního vyžití a nabízelo
životní prostředí neohrožující zdraví občanů;
• neopomíjet zájmy starousedlíků a to jak z hlediska jejich
každodenních praktických potřeb tak i při koncipování budoucí vize rozvoje obce;
• zásadně zrevidovat cíle a obsahovou náplň černošického
zpravodaje, který by neměl jen hájit zájmy oficiálních představitelů obce.

házenou a na Vráži jsme cvičili v sokolovně a hráli fotbálek
na místních pláccích, kterých tu bylo požehnaně. Dnes je situace trochu jiná. Ze třech sokoloven zbyla jedna a z většiny ploch pro sportovně-rekreační činnost se pomocí kulatého razítka staly stavební parcely. Tím se z někdejší vilové oblasti stává postupně satelitní město vhodné tak na přespání.
A protože víme, komu za to „poděkovat“, je, myslím, na čase
podpořit místní opozici.

Svoji roli ve Věcech černošických vidí jako pomoc a podporu
těm, kteří již nechtějí být obětí sobeckých zájmů a materialistické slepoty. Věří, že drobné krůčky a kroky Věcí černošických povedou postupně k viditelným výsledkům, které Černošice potřebují.

V Černošicích žije od roku 1992, kde společně s ženou Jaroslavou vychovává čtyři děti. Má rád humor a lidi, na které se
může spolehnout.

Ingrid Behenská
V roce 1988 jsem absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu – obor scénografie. Dnes pracuji pro různé produkce jako pomocná režisérka. Jsem vdaná, mám tři děti.
Volný čas trávím aktivně sportem a kulturou.
Do Černošic jsem se přestěhovala v roce 1984, do ulice v centru města, ale bez kanalizace, bez asfaltu a bez chodníku. Situace se s obtížemi po letech změnila, ale vím, že zde žije ješ-

tě mnoho spoluobčanů, kteří na svůj chodník či zpevněnou
komunikaci stále čekají. Mnohé děti ještě stále nemají, a to i
při vzrůstajícím silničním provozu, bezpečnou cestu do školy. Chybí zde více míst pro kvalitní využití volného času.
Podporuji Věci Černošické, protože mi není lhostejné, jak
Černošice dnes vypadají a jakou mají vybavenost. Chci zlepšit současný stav účelným a transparentním vynaložením finančních prostředků. Zároveň se zasadím o zlepšení komunikace mezi zastupitelstvem a občany.
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Věci černošické
Čistě ve vašem zájmu
Na podzim tohoto roku (přesný termín ještě není
vyhlášen) nás čekají komunální volby do městského zastupitelstva. O vaši přízeň a především
hlasy se bude ucházet i naše sdružení nezávislých
kandidátů Věci černošické.
V současné době jsou za toto uskupení v zastupitelstvu města tito zastupitelé: Daniela Göttelová, Lenka Kalousková, Filip Kořínek a Tomáš Hlaváček. S dalšími kandidáty vás seznamujeme postupně – v tomto čísle Zpravodaje přinášíme medailonky, v nichž se vám představí Josef Kraus,
Petr Zmatlík, Jan Fara a Ingrid Behenská. V předchozích vydáních, která jsou k dispozici na www.
vecicernosicke.cz jsme vám představili Milenu Paříkovou, Pavla Tichého, Davida Hendrycha, Tomáše Kratochvíla, Martina Stádníka, Elišku Chalupníkovou a Věru Macourkovou.
V souladu s § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí potřebuje sdružení nezávislých kandidátů v obci naší velikosti
7 % z počtu obyvatel, tj. v případě Černošic cca
430 podpisů k tomu, aby se mohlo komunálních
voleb účastnit. Prosíme ty, kteří chtějí naši kandidaturu podpořit svým podpisem – který znamená pouze to, že nám bude umožněno se voleb
účastnit a jinak podepisujícího k ničemu jinému
nezavazuje, aby nás kontaktovali na email@vecicernosicke.cz nebo kontaktech uvedených v tiráži. Samozřejmě budeme rádi, když ti z vás, kteří
naše petiční archy pro volby podepíší, nám ve volbách dají i svůj hlas. My potom po celé další čtyři roky budeme v zastupitelstvu pracovat ČISTĚ VE
VAŠEM ZÁJMU.

Ve zkratce
• Rada odmítla doložit skutečné provedení komunikací, dešťové kanalizace a veřejného
osvětlení v oblasti Lada investorovi, který má
podezření, že jím darované prostředky město nepoužilo v souladu s podmínkami daru.
• Město nevyužije nabídku, dle které by soukromá firma z vlastních prostředků na některých městských objektech vybudovala fotovoltaické elektrárny s možným podílem na
zisku pro město.
• Cukrárna u nádraží (dříve Mašinka) nabízí
kromě výborných dortíků i bezplatné připojení k Wi-fi.
• Rada s díky přijala dar 2 000 Kč od všenorské
firmy Elektro Majer na nákup a výsadbu zeleně v Černošicích.
• Město souhlasilo s konáním koncertu Vladimíra Mišíka a dalších muzikantů 20.6. v Club
Kinu za 55 000 Kč – náklady se zaplatí, po-

•
•
•
•

•

kud se vstupenek po 250 Kč prodá cca 220,
v opačném případě schodek dorovná město.
Restauraci Jedličkovy lázně rada přiznala
příspěvek 20 tis. Kč na festival Kulturní léto
v Černošicích – Hvězdy na Berounce.
Sdružení Spolu věnovalo městu dřevěný domeček v hodnotě 28 000 Kč, který byl umístěn na hřišti v Domažlické ulici.
Rada nechala zkontrolovat stav lávky přes
Berounku do Lipenců a lávky podél železničního mostu do Všenor.
Za 110,000 Kč, nejnižší ze tří nabídek, zpracuje CityPlan projekt pro rekonstrukci dvou částí Střední ulice, ve kterých má město pozemky pod komunikací plně ve svém vlastnictví.
Město opakovaně zveřejnilo záměr prodeje pozemků v Radotínské ulici, tentokrát za
2000 Kč/m2; do lhůty 23. dubna nebyly obdrženy žádné nabídky; rada rozhodla o novém

zveřejnění, se zdůrazněním umístění pozemku v komerční zóně a možností jeho využití.
• Rada vzala na vědomí, že soud v plném rozsahu zamítl žalobu města na ing. Göttelovou
za informace zveřejněné v tomto zpravodaji o kauze Dalmatin, že případné odvolání by
pravděpodobně nebylo úspěšné, a že soud
uložil městu úhradu nákladů soudního řízení 19 080 Kč.
• Rada města najala za 25 tis. Kč firmu CityPlan, aby upravila dokumentaci k tzv. projektu „Park and Ride, přednádražní prostor Mokropsy“, a za max. 50 tis. a 3% z případně získané dotace poradenskou firmu Cautor na
zpracování žádosti a řízení projektu.
• Pro pronájem části městského pozemku za
účelem umístění zařízení pro prodej občerstvení u městské pláže byla vybrána nabídka Jana
Pravdy (provozovatele restaurace Bolleta).

Zpravodaj 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
e-mailovou ADRESU text. zprávou (SMS) na 604 851 754 nebo na email f.korinek@vecicernosicke.cz. Zasílání zpravodaje bude kdykoliv možné opět zrušit. Vaše emailová adresa nebude poskytnuta nikomu jinému.
Zpravodaj je také ke stažení na adrese www.vecicernosicke.cz. Kontakt na Věci černošické: email@vecicernosicke.cz
/ červen
2010
Zpravodajwww.vecicernosicke.cz
Věci černošické je registrován Ministerstvem
kultury
pod ev.č. MK ČR E 19338, jeho vydavatelem je Ing. Daniela Göttelová
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