
 Zápis z 22. mimořádného zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 10. 2018 
od 10:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:  Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu: pan Milan Coller, Bc. Michal Selinger 
Omluveni:  pan Jiří Knotek, Mgr. Jiří Matyášek 
 
Jednání zahájil pan starosta v 10:00 hodin přivítáním přítomných.  
Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu.  
 
Hlasováním 4:0:0 byl schválen PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Autobusová zastávka u prodejny Lidl 
3. VZMR - expertní činnost I. 
4. Podlimitní VZ „Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce“ - schválení záměru na 

výběr zhotovitele, způsobu zadání a zadávacích podmínek 
5. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Tělocvična - víceúčelová 

sportovní hala ZŠ Jandusů“ - vyloučení některých účastníků   
6. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník ul. Františka 

Diviše - část A + B2a" - vyhodnocení zadávacího řízení  
7. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Odbahnění cukrovarského 

rybníka" - zrušení zadávacího řízení 
8. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2140 v k. ú. Uhříněves ve 

prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. 
9. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2202/5 a 2202/4 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. 
10. Platové poměry ředitelů 
11. Různé  

A/ Návrh na odměnu formou finančního daru - Centrin CZ, s.r.o 

 
2. Autobusová zastávka u prodejny Lidl 
Písemný materiál byl předložen a objasněn panem starostou. 
Usnesení: 

1. RMČ ukládá OSM informovat zástupce investora prodejny Lidl o nutnosti vybudování 

autobusové zastávky včetně pěší vazby na náklady investora stavby prodejny Lidl formou 

samostatného stavebního řízení. 

2. RMČ ukládá OSM uzavřít plánovací smlouvu s investorem prodejny Lidl na 

vybudování autobusové zastávky. 

3. RMČ ukládá ORS koordinaci instalace přístřešku v ul. Bečovská s výstavbou 

autobusové zastávky. 

/4:0:0/ 
 
3. VZMR - expertní činnost I. 

1. RMČ souhlasí se zadávacími podmínkami a způsobem zadání veřejné zakázky na 

expertní činnost I.:  

„511 - expertní poradenství - proces územního rozhodování, tj. zejména aplikace 

stavebního, resp. správního práva v souvislosti s územním řízením“ 

2. RMČ jmenuje hodnotící komisi ve složení:  

členové:  Bc. Selinger    náhradníci:  M. Coller  

                     Mgr. Šlosar               Ing. Wetter          

              Mgr. Vinklářová             Ing. Máslová  

3. RMČ ukládá OKÚ zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „511 - 

expertní poradenství - proces územního rozhodování, tj. zejména aplikace stavebního, 

resp. správního práva v souvislosti s územním řízením“ v souladu se Směrnicí ÚMČ 

Praha 22 č. 2/2016.   

/4:0:0/ 
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4. Podlimitní VZ „Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce“ - schválení záměru na 
výběr zhotovitele, způsobu zadání a zadávacích podmínek 
Písemný materiál byl předložen a objasněn panem starostou. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod 

názvem „Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce“ zadávanou ve zjednodušeném 

podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016. 

2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod 

názvem „Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce“ na základě objednávky č. MC22 

– R00214/2018 ze dne 17. 8. 2018 prostřednictvím Mgr. Jan Dáňa, Václavské náměstí 

837/1, 110 00 Praha 1, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016. 

3. RMČ schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky.  

4. RMČ schvaluje složení členů a náhradníků hodnotící komise. 

členové: Bc. Michal Selinger náhradníci:  Jiří Knotek                                                                                                               

  Bc. Jiří Patočka                                     Jiří Rösler 

  Miroslav Šašek                                      Jana Frydrychová 

  Stanislava Smreková               RNDr. Kateřina Marková 

  Ing. Dana Sopoušková 

5. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se 

závěry tohoto usnesení. 

/4:0:0/ 
 
5. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Tělocvična - víceúčelová 
sportovní hala ZŠ Jandusů“ - vyloučení některých účastníků   
Písemný materiál byl předložen a objasněn panem starostou. 
Usnesení: 

RMČ rozhoduje o vyloučení účastníků: 

 BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9, IČ: 28402758;  

 Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915;  

 Polabská stavební CZ, s.r.o., Oseček 87, 289 41 Pňov-Předhradí, IČ: 26115875;  

 POHL cz, a.s. - odštěpný závod Roztoky, Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČ: 25606468; 

z důvodu nesplnění zadávacích podmínek v návaznosti na výzvu k doplnění kvalifikace ze dne 

28. 8. 2018. 

/4:0:0/ 
 

6. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník ul. Františka 

Diviše - část A + B2a" - vyhodnocení zadávacího řízení  
Písemný materiál byl předložen a objasněn panem starostou. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce. 

2. RMČ rozhoduje o zrušení zadávacího řízení. 

/4:0:0/ 

 
7. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Odbahnění cukrovarského 
rybníka" - zrušení zadávacího řízení 
Písemný materiál byl předložen a objasněn panem starostou. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Protokol o jednání ze dne 11. 10. 2018 a doporučení hodnotící 
komise.  

2. RMČ rozhoduje o zrušení zadávacího řízení. 
/4:0:0/ 
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8. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2140 v k. ú. Uhříněves ve 
prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2140 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00    

Praha 5, IČ: 273 76 516 za cenu dle znaleckého posudku + DPH. 

2. RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí, 

b) starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.  
/4:0:0/ 
 
9. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2202/5 a 2202/4 v k. ú. 
Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2202/5 a 

2202/4 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., Svornosti 

3199/19a, 150 00 Praha 5, IČO: 273 76 516 za cenu dle znaleckého posudku + DPH. 

2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí, 

b) starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.  
/4:0:0/ 
 
10. Platové poměry ředitelů 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí úpravu platových poměrů ředitelů, tak jak byly předloženy 

v příloze důvodové zprávy s účinností od 1. 11. 2018. 

2. RMČ souhlasí s úpravou platových poměrů ředitelů, tak jak byly předloženy v příloze 

důvodové zprávy s účinností od 1. 11. 2018. 
/4:0:0/ 
 

12. Různé 

A/ Informace místostarosty Bc. Selingera  

Návrh na odměnu formou finančního daru - Centrin CZ, s.r.o. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s vyplacením jednorázového finančního daru ve výši 40 000 Kč pro 

Centrin CZ s.r.o., Trativody 587, Kostelec nad Černými lesy, IČ: 27656535. 

2. RMČ ukládá  
a) místostarostovi Bc. Selingerovi podepsat smlouvu na základě plné moci, 
b) OSVZ v součinnosti s OE zajistit vyplacení finančního daru. 

/4:0:0/ 

 
Zasedání bylo ukončeno v 10:50 hodin. 
Zapsala Monika Kubšová  
 
Ověřovatelé zápisu: pan Milan Coller  …………………...................... 
 
   Bc. Michal Selinger  ……………………………….. 
  
         
Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 ………………………………………… 


