
 Zápis z 20. mimořádného zasedání RMČ, které se konalo dne 15. 8. 2018 
od 10:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:  Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Semeniuk, RNDr. pan Milan Coller 
Omluveni:  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. Revokace usnesení z 19. MIM RMČ ze dne 8. 8. 2018, bod č. 2 

3. Stavební úpravy čp. 803 na 2 třídy MŠ ul. V Bytovkách - dodatek č. 1 - prodloužení 

termínu dokončení  

4. VZMR s názvem „ Podlahová krytina ZŠ U Obory“ - vyhodnocení zadávacího řízení 

5. Různé 

A/ Informace radního Ing. Semeniuka 

B/ Informace pana starosty 
 

2. Revokace usnesení z 19. MIM RMČ ze dne 8. 8. 2018, bod č. 2 
K věci se diskutovalo. 
Usnesení:  

1. RMČ souhlasí s revokací usnesení z 19. MIM RMČ ze dne 8. 8. 2018 bod č. 2 v celém 
rozsahu. 

2. RMČ rozhodla, že zrušuje rozhodnutí o vyloučení účastníků zadávacího řízení na         
VZ „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“, BAK stavební společnost, 
a.s., Metrostav a.s., Polabská stavební CZ, s.r.o. a POHL cz, a.s. - odštěpný závod 
Roztoky. 

3. RMČ pověřuje administrátora zadávacího řízení na VZ „Tělocvična - víceúčelová 

sportovní hala ZŠ Jandusů“, advokáta Mgr. Lukáše Eichingera, MBA, aby oznámil 

vyloučeným účastníkům (dodavatelům), že bylo rozhodnuto o zrušení jejich vyloučení, 

jakož i to, že již dříve bylo rozhodnuto o zrušení rozhodnutí o zrušení předmětného 

zadávacího řízení s tím, že se opět stali účastníky předmětného zadávacího řízení a dále 

s tím, že administrátor je pověřen vyzvat k doplnění kvalifikace.   

/4:0:1/ 
 

3. Stavební úpravy čp. 803 na 2 třídy MŠ ul. V Bytovkách - dodatek č. 1 - prodloužení 

termínu dokončení  
Písemný materiál byl předložen na stůl a objasněn radním Ing. Semeniuk. 

Usnesení: 

1. RMČ schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD 37/2018 (ev. č. zhotovitele 

16/2018) na realizaci projektu pod názvem „Stavební úpravy čp. 803 na 2 třídy MŠ            

ul. V Bytovkách“.  

2. RMČ schvaluje prodloužení termínu dokončení díla do 17. 9. 2018 

3. RMČ ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD 37/2018 (ev. č. 

zhotovitele 16/2018) na realizaci projektu pod názvem „Stavební úpravy čp. 803 na          

2 třídy MŠ ul. V Bytovkách“.  

/4:0:1/ 
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4. VZMR s názvem „ Podlahová krytina ZŠ U Obory“ - vyhodnocení zadávacího řízení 
Písemný materiál byl předložen na stůl a objasněn radním Ing. Semeniuk. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce a doporučení hodnotící komise. 

2. RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:  

Polabská stavební CZ, s.r.o., Oseček 87, 289 41 Pňov - Předhradí  

za cenu 1.129.991,- Kč bez DPH  

3. RMČ pověřuje radního Ing. Semeniuka uzavřením smlouvy o dílo s vybraným 

uchazečem. 

4. RMČ ukládá radnímu Ing. Semeniukovi na základě pověření 

a) písemně seznámit uchazeč s výsledkem výběrového řízení,  

b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu uzavřít. 
/4:0:1/ 
 

5. Různé 
A/ Informace radního Ing. Semeniuka 

1. Administrace podlimitních veřejných zakázek: 

 DPS Betlímek - výběr zhotovitele 

 Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce - výběr zhotovitele 
Pan radní informoval o vystavení objednávek na administraci výše uvedených 
podlimitních VZ na advokáta Mgr. Lukáše Kohouta, DP PARTNERS advokátní kancelář. 
RMČ souhlasí s vystavením dvou objednávek na administraci podlimitních VZ „DPS 
Betlímek“ a „Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce“ DP PARTNERS 
advokátní kancelář, Mgr. Lukáše Kohouta. 

  /4:0:1/ 
 

2. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. od zastupitele pana 
Kallasche 
Pan radní informoval o dvou žádostech doručených na úřad DS dne 7. a 8. 8. 2018 a 
týkajících se obnovy cesty pro pěší Hájek Podkova a geologického posudku pro obnovu 
této cesty. 
RMČ informaci bere na vědomí a ukládá OKVO ve spolupráci s ORS odesláním 
odpovědí. 
/4:0:1/ 
 

3. Zasedání Komise VaÚp se uskuteční dne 3. 9. 2018 od 17:00 hodin. 
 

B/ Informace pana starosty 

Petice - FINEP „Obytný soubor Kašperská“ Praha 22 

Dne 23. 7. 2018 byl na podatelnu ÚMČ předán dokument označený jako: „Petice - FINEP 

„Obytný soubor Kašperská“ Praha 22“ a vedený pod zn.: MC22P004W946. Podání bylo 

zaevidováno jako petice OKÚ. 

RMČ bere petici na vědomí a předá ji k vyřízení Kontrolnímu výboru k rukám předsedy        

Mgr. Pavlu Kosařovi. Odpověď zástupci petičního výboru, by měla být odeslána nejpozději do 

24. 8. 2018 
 
Zasedání bylo ukončeno v 10:55 hodin. 
Zapsala Monika Kubšová  
 
 
Ověřovatelé zápisu: pan Milan Coller   …………………...................... 
 
   Ing. Petr Semeniuk    ……………………………….. 
          
 
Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 ………………………………………… 


