
Zápis ze 4. mimořádného zasedání RMČ, které se konalo dne 22. 4. 2015 
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
 
 

Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  pan Jiří Knotek, Ing. Jiří Pařízek 
 
 
Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných.  
Mimořádné zasedání bylo svoláno z důvodu nutnosti vyhlášení veřejné zakázky a grantových 
programů pro rok 2015 (viz níže program). 
Hlasováním 8:0:0 byl schválen následující PROGRAM: 
 
 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce „Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů - výběr 

zhotovitele“ - vyhodnocení opakovaného zadávacího řízení 
3. Zápis z 3. zasedání Komise zájmových organizací a sportu ze dne 15. 4. 2015 
4. Různé - informace Mgr. Erbsové 

 
 
2. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce „Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů - výběr 
zhotovitele“ - vyhodnocení opakovaného zadávacího řízení 
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce ze dne 17. 4. 2015 a doporučení 

hodnotící komise. 

2. RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče: 

PRADAST, spol. s r. o., Nám. Přemysla Otakara II 10/6, 370 01 České 

Budějovice, za cenu 17 686 868 Kč bez DPH, tj. 21 401 110 Kč vč. DPH. 

3. RMČ rozhoduje o vyloučení uchazeče ZRUP Příbram a. s., Žežická 522,                      

261 01 Příbram, z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění kvalifikace.  

4. RMČ rozhoduje o vyloučení uchazeče PROMINECON CZ a. s., Revoluční 767/25,       

110 00 Praha 1, spol. s r.o. z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění kvalifikace. 

5. RMČ ukládá  

a) starostovi písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení,  

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

uzavřít. 
/8:0:0/ 
 
 
3. Zápis z 3. zasedání Komise zájmových organizací a sportu ze dne 15. 4. 2015 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger.. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání Komise zájmových organizací a sportu ze dne 
15. 4. 2015. 

2. RMČ souhlasí s vyhlášením grantových programů pro rok 2015 dle příloh. 
3. RMČ pověřuje OKÚ k realizaci vyhlášených grantových programů. 

/8:0:0/ 
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4. Různé 
Mgr. Erbsová informovala o dotazu pana Zelenky ke zveřejňování názorů zastupitelů 
v Uhříněveském zpravodaji. 
RMČ konstatuje, aby věc byla předložena na jednání Redakční rady. 
/8:0:0/ 
 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 9:40 hodin. 
Zapsala:  Monika Kubšová 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 

pan Jiří Knotek  ………………………………. 
 
 
 
Ing. Jiří Pařízek  ………………………………. 
 
 
 
 

Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 ……………………………….  


