
 
 

Zápis z 1. mimořádného zasedání RMČ, které se konalo dne 14. 1. 2015 
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
 

Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  Bc. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk 
Omluven:   pan Jiří Knotek 
 
 
Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných.  
Mimořádné zasedání bylo svoláno z důvodu nutnosti vyhodnocení veřejných zakázek (viz níže 
program). 
Hlasováním 7:0:0 byl schválen následující PROGRAM: 
 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Zlepšení tepelně technických 

vlastností ZŠ a ŠD“ - výběr uchazeče 
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Energetické úspory objektu ZŠ 

Jandusů“  - výběr uchazeče 
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele interaktivní úřední desky a informačního 

kiosku pro realizaci projektu „Služby e-Governmentu v MČ Praha 22 
5. Informace o postupu při zřízení veřejně přístupného parku Pitkovické rybníky 

 
 

2. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Zlepšení tepelně technických 

vlastností ZŠ a ŠD“ - výběr uchazeče 
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 8. 1. 2015 doporučení 

hodnotící komise. 

2. RMČ rozhoduje o přidělení zakázky jako ekonomicky nejvýhodnější uchazeči, který 

získal zákonným propočtem nejvyšší počet bodů a jehož nabídka se umístila na 1. místě a 

to společnosti:  

PEKA - zateplení budov s. r. o., Teplická 138, 407 01 Jílové u Děčína    

za cenu 1 022 237 Kč bez DPH s počtem 100 bodů. 

3. RMČ souhlasí s navrhovaným postupem, tj. ve stanovené lhůtě do 15. 1. 2015 zaslat na 

SFŽP kompletní podklady zadávacího řízení.  

4. RMČ ukládá starostovi MČ  

a) písemně seznámit uchazeče s výsledky výběrového řízení,  

b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu zavřít. 

/7:0:0/ 

 
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Energetické úspory objektu ZŠ 
Jandusů“  - výběr uchazeče 
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 8. 1. 2015 a 

doporučení hodnotící komise. 

2. RMČ rozhoduje o přidělení zakázky jako ekonomicky nejvýhodnější uchazeči, který 

získal zákonným propočtem nejvyšší počet bodů a jehož nabídka se umístila na         

1. místě a to společnosti:  

REVIT projekt s. r. o., Hlavní 777, 330 26 Tlučná  

za cenu 3 047 541,68 Kč bez DPH s počtem 100 bodů.     
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3. RMČ souhlasí s navrhovaným postupem, tj. ve stanovené lhůtě do 15. 1. 2015 zaslat 

na SFŽP kompletní podklady zadávacího řízení.    

4. RMČ ukládá starostovi MČ 

a) písemně seznámit uchazeče s výsledky výběrového řízení,  

b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo smlouvu uzavřít. 

/7:0:0/ 
 
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele interaktivní úřední desky a 
informačního kiosku pro realizaci projektu „Služby e-Governmentu v MČ Praha 22 
Písemně předložený materiál objasnil pan radní RNDr. Loula. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí důvodovou zprávu k návrhu výběru dodavatele a uzavření 

„Smlouvy“ k zajištění VZ s předmětem plnění „Dodavatel interaktivní úřední desky a 

informačního kiosku pro realizaci projektu Služby e-Governmentu v MČ Praha 22“. 

2. RMČ schvaluje výběr dodavatele a uzavření „Smlouvy“ s předmětem plnění „Dodavatel 

interaktivní úřední desky a informačního kiosku pro realizaci projektu Služby                   

e-Governmentu v MČ Praha 22“ mezi MČ Praha 22 a Ki-Wi Digital s. r. o., se sídlem 

Kubánské nám. 1391/11, Praha 10, za nabídkovou cenu 1 019 440,00 Kč, bez DPH, 

podle textu uvedeného v příloze důvodové zprávy.  

3. RMČ ukládá starostovi MČ Ing. M. Turnovskému  

a) písemně seznámit uchazeče o výsledku výběru dodavatele, 

b) podepsat „Smlouvu“ s vybraným dodavatelem. 

/7:0:0/ 
 
5. Informace o postupu při zřízení veřejně přístupného parku Pitkovické rybníky 
Písemně předložený materiál objasnil pan radní RNDr. Loula s tím, že cílem záměru Park 
Pitkovické rybníky je propojení plánovaného areálu mateřské školky z ulice K Dálnici do ulice 
Křemenáčová novou trasou vedoucí kolem rybníků. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 
RMČ bere na vědomí informace o postupu při zřízení veřejně přístupného parku Pitkovické 
rybníky. 
RMČ pověřuje pana radního Ing. Semeniuka ke koordinaci celého záměru Park Pitkovické 
rybníky. 
/7:0:0/ 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 10:15 hodin. 
Zapsala:  Monika Kubšová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 

Bc. Michal Selinger   ………………………………. 
 
 
Ing. Petr Semeniuk   ………………………………. 
 
 
 
 
 

Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 ……………………………….  


