
 Zápis z 1. mimořádného zasedání RMČ, které se konalo dne 29. 11. 2018 
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:  Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Pavel Kosař, pan Štěpán Zmátlo 
Omluven:  Ing. Roman Petr, MPA 
 
Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných.  
Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu, hlasováním 7:0:0. 
 
Hlasováním 7:0:0 byl schválen upravený PROGRAM: 
 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Opakovaná veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník                   

ul. Františka Diviše - část A + B2a“ 
3. Námitky k projektům  
4. Různé 

A/ Informace pana starosty 
 
 

2. Opakovaná VZMR na stavební práce s názvem „Chodník ul. Františka Diviše -          

část A + B2a“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků 

a hodnotící komise 

Písemný materiál předložil a objasnil pan starosta. 

Usnesení: 
1. RMČ souhlasí se zajištěním zadání opakované VZMR na stavební práce s názvem 

„Chodník ul. Františka Diviše - část A + B2a“ 
2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání opakované veřejné zakázky malého rozsahu na 

stavební práce s názvem „Chodník ul. Františka Diviše – část A + B2a“ v souladu se 
Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016 

3. RMČ ukládá ORS zajistit zveřejnění VZMR na stavební práce s názvem „Chodník        
ul. Františka Diviše - část A + B2a“ na úřední desce ÚMČ Praha 22.  

4. RMČ schvaluje zadání a zadávací podmínky 
5. RMČ schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 
6. RMČ schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise v tomto složení: 

členové:  Mgr. Pavel Kosař   náhradníci: Vojtěch Zelenka 
                Bc. Jiří Patočka                           Mgr. Ing. Ondřej Lagner 
                Stanislava Smreková                   Miroslav Šašek 

7. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se 
závěry tohoto usnesení 

/7:0:0/ 

 

3.  Námitky k projektům 

Pan radní Mgr. Ing. Lagner informoval o tom, že se jedná o námitky městské části, jakožto 

účastníka řízení ke dvou projektům 

 Vivus RD Uhříněves „OS U Zeleného stromu“ 

 Novostavba BD a úprava napojení stávajícího objektu čp. 1282 na inženýrské sítě na 

pozemcích parc. č. 1906/35, 1906/36 a 1906/37 v k. ú. Uhříněves“ 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uplatněním námitek k řízení vedeného pod sp. zn. MC22 1373/2018 OV 

04 podané na základě oznámení č. j. P22 10401/2018 OV 04 a k řízení vedeného pod     

sp. zn.: MC22 70/2018 OV 04 podané na základě oznámení č. j.: P22 10481/2018 OV 04 

2. RMČ ukládá starostovi uplatnit písemné námitky k řízením. 

/7:0:0/ 
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4. Různé 

A/ Informace pana starosty 

Pan starosta informoval radu o připravovaném  průvodní dopise městské části Praha 22 k podání 

nabídek, který bude přikládán ke každé veřejné zakázce. 

Usnesení: 

RMČ ukládá vedoucím odborů, aby ke každé vypsané veřejné zakázce zveřejnili na profil 

zadavatele průvodní dopis městské části Praha 22 k podání nabídek. 

/7:0:0/ 

 
 
Zasedání bylo ukončeno v 9:15 hodin. 
Zapsala Monika Kubšová  
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Pavel Kosař  …………………...................... 
 
 
   Štěpán Zmátlo    ……………………………….. 
          
 
Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22 ………………………………………… 


