Zápis z 19. mimořádného zasedání RMČ, které se konalo dne 8. 8. 2018
od 10:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Omluveni:

Viz Prezenční listina
Ing. Petr Semeniuk, RNDr. pan Milan Coller
Bc. Michal Selinger, Jiří Knotek, Ing. Roman Petr, MPA

Jednání zahájil pan starosta v 10:00 hodin přivítáním přítomných. Na jednání byla přizvána paní
Irena Röslerová, jako zastupující za tajemníka úřadu.
Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu.
Hlasováním 5:0:0 byl schválen PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Vyhodnocení doporučeného právního postupu ZŘ VZ „Tělocvična – víceúčelová
sportovní hala ZŠ Jandusů“
3. VZMR na stavební práce s názvem „ Podlahová krytina ZŠ U Obory“ - schválení způsobu
zadání, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise.
2. Vyhodnocení doporučeného právního postupu ZŘ VZ „Tělocvična – víceúčelová
sportovní hala ZŠ Jandusů“
Radní Ing. Semeniuk zaslal všem radním písemné stanovisko administrátora soutěže
Mgr. Eichingera, který navrhl dvě varianty. K věci se diskutovalo včetně telefonická konzultace
s Mgr. Eichingerem.
Usnesení:
RMČ schválila variantu pokračování v soutěži se stávajícími účastníky.
/4:1:0/
3. VZMR na stavební práce s názvem „ Podlahová krytina ZŠ U Obory“ - schválení
způsobu zadání, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise
Písemný materiál byl předložen na stůl a objasněn radním Ing. Semeniuk.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zajištěním zadání VZMR na stavební práce s názvem „Podlahová
krytina ZŠ U Obory“.
2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání VZMR na stavební práce s názvem „Podlahová krytina
ZŠ U Obory“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.
3. RMČ schvaluje způsob zadání.
4. RMČ schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky.
5. RMČ schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení:
členové: Ing. Petr Semeniuk
náhradníci: Jana Frydrychová
Bc. Jiří Patočka
Hana Nozarová
Miroslav Šašek
Stanislava Smreková
6. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se
závěry tohoto usnesení.
/4:0:1/
Zasedání bylo ukončeno v 11:10 hodin.
Zapsala Monika Kubšová
Ověřovatelé zápisu:

pan Milan Coller

…………………......................

Ing. Petr Semeniuk

………………………………..

Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22

…………………………………………

