
 
Zápis z 10. mimořádného zasedání RMČ, které se konalo dne 18. 7. 2016 

od 11:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 
 
 

Přítomni:  Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Semeniuk, Bc. Michal Selinger 
Omluveni:  Ing. Martin Turnovský, Mgr. Kateřina Erbsová, Ing. Jiří Pařízek 
  
 
Jednání zahájil radní pan Coller v 11:00 hodin přivítáním přítomných. Byli zvoleni výše uvedení 
ověřovatelé zápisu.  
 
Hlasováním 5:0:0 byl schválen PROGRAM: 
 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Výstavba MŠ Pitkovice - venkovní herní 

prvky“ - vyhodnocení zadávacího řízení  
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „ Vodice III - odtěžení sedimentu a 

úprava břehů“ - schválení záměru, způsobu zadání včetně zadání zakázky  
4. Veřejná zakázka: „Povrch sportovního hřiště Hájek“- vyhodnocení výběrového řízení  

 
 

2. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Výstavba MŠ Pitkovice - venkovní herní 

prvky“ - vyhodnocení zadávacího řízení 

Materiál byl předložen na stůl a objasněn radním Ing. Semeniukem. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce „Výstavba MŠ Pitkovice - venkovní 

herní Prvky“ ze dne 29. 6. 2016. 

2. RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnějšího uchazeče Tomovy parky Group s.r.o.,            

IČ 02219182 se sídlem Radvánovice 123, 511 01 Karlovice za cenu 854 024,70 Kč bez 

DPH 

3. RMČ ukládá starostovi 

             a) seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení, 

b) ve spolupráci s ORS zahájit jednání o uzavření kupní smlouvy a kupní smlouvu 

uzavřít. 

/5:0:0/ 

 

 

3. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Vodice III - odtěžení 

sedimentu a úprava břehů“ - schválení záměru, způsobu zadání včetně zadání zakázky 

Materiál byl předložen na stůl a objasněn radním Ing. Semeniukem. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 

pod názvem „Vodice III - odtěžení sedimentu a úprava břehů“. 

2. RMČ schvaluje výjimku ze Směrnice ÚMČ Praha 22 č. 5/2012, Dodatku č. 1/2013 a       

č. 2/2014 ke Směrnici ÚMČ Praha 22 č. 5/2012 a Pokynu tajemnice ÚMČ Praha 22         

č. 5/2012 a současně způsob zadání zakázky dle důvodové zprávy. 

3. RMČ rozhoduje o přímém zadání zakázky pod názvem „Vodice III - odtěžení sedimentu 

a úprava břehů“ společnosti KAVYL, spol. s r. o., 675 75 Mohelno 563, IČ: 49975358,  

za cenu 1 339 271,14 Kč bez DPH, dle předložené cenové nabídky. 

4. RMČ ukládá starostovi zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a 

tuto smlouvu uzavřít. 
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4. Veřejná zakázka: „Povrch sportovního hřiště Hájek“- vyhodnocení výběrového řízení 
Materiál byl předložen na stůl a objasněn radním RNDr. Loulou. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce „Povrch sportovního hřiště Hájek“ ze 

dne 11. 7. 2016.  

2. RMČ rozhoduje o výběru uchazeče Tomáše Sobotky, IČ 16239351 se sídlem Nové 

náměstí 1261/3, 104 00 Prahy 22 za cenu 479 775 Kč včetně 21 % DPH. 

3. RMČ ukládá starostovi 

a) seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení, 

b) ve spolupráci s OŽPD a IK consult s.r.o. zahájit jednání o uzavření smlouvy o dílo a 

smlouvu uzavřít. 
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Zasedání bylo ukončeno v 11:40 hodin. 
Zapsala: Ing. Olga Jandová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
       Ing. Petr Semeniuk  ………………………………. 
 
 

Bc. Michal Selinger   ………………………………. 
 
 
 
 

Pan Milan Coller, radní MČ Praha 22 ……………………………….  


