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ZÁPIS z jednání rady č. 14/2022
Městská část Praha 22

datum: 27. 4. 2022, čas: 12:00 - anonymizovaná verze zápisu

Prezence:
Přítomni: (4) Radovan Koutský, Štěpán Zmátlo, Tomáš Kaněra, Bc. Miroslav Roth
Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)
Hosté:  
Zapisovatel/ka: Monika Kubšová

Tito zastupitelé se (z)účastní distančně: Radovan Koutský, Bc. Miroslav Roth

Přítomno je 4 členů a rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno 27.04.2022 v 12:11:51

1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu (bod číslo 1)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 12:11:56

Předsedající navrhl ověřovatele zápisu:

Ověřovatelé: Štěpán Zmátlo, Bc. Miroslav Roth
Předsedající: Tomáš Kaněra

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 12:11:56

Projednávání bodu bylo ukončeno v 12:12:06

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 12:12:09

Program jednání
1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Rozpočtová opatření
4. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Novostavba modulového pavilonu ZŠ U
Obory“ – vyhodnocení zadávacího řízení
5. Zápis z jednání Komise životního prostředí č. 10/2022 dne 11. 4. 2022
6. Různé

Diskuze zahájena v 12:12:09
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V 12:12:33 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh programu jednání

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-204-14/22
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (27. 4. 2022)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 12:12:41

3. Rozpočtová opatření (bod číslo 3)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 12:13:33

Důvodová zpráva
Rozpočtová opatření vychází z obdržených dotací a aktuálních rozpočtových potřeb.

Diskuze zahájena v 12:13:33

V 12:18:13 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje rozpočtová opatření dle přílohy tohoto bodu.

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-205-14/22
zodpovídá: František Wetter, Ing.
termín: 30. 4. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 12:18:20

4. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem
„Novostavba modulového pavilonu ZŠ U Obory“ – vyhodnocení
zadávacího řízení (bod číslo 4)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 12:18:23
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Důvodová zpráva
Dne 28.12.2021 zajistil ORS prostřednictvím administrátora (MT Legal s.r.o.) vyhlášení podlimitní
veřejné zakázky s názvem „Novostavba modulového pavilonu ZŠ U Obory". V souladu se zákonem č.
134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí ÚMČ Praha 22
č.1/2019, byla na profilu zadavatele uveřejněna kompletní zadávací dokumentace. Informace o tomto
zadávacím řízení byla uveřejněna současně i ve Věstníku VZ. V průběhu lhůty pro podání nabídek
bylo podáno několik žádostí o poskytnutí dodatečných informací, na které administrátor odpověděl
formou celkově 5 zpracovaných vysvětlení zadávací dokumentace, na jejichž základě byl prodloužen
termín pro podání nabídek o 24 kalendářních dnů.

Nabídku předložily elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele ve stanoveném termínu 2
uchazeči (podané nabídky s pořadovým číslem 2 a 3 byly dodavatelem WAREX spol. s r.o. vzaty
zpět).

Na základě provedeného hodnocení byla nejdříve vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
nabídka účastníka zadávacího řízení společnost Smart module, s.r.o., se sídlem Chrustenice 201, 267
12 Chrustenice, IČO: 07451211 (viz Protokol z 1. jednání komise ze dne 15.2.2022 a Zpráva o
hodnocení nabídek ze stejného dne v příloze). Tento účastník zadávacího řízení byl následně dvakrát
prostřednictvím žádostí zadavatele vyzván k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů
prokazující jeho kvalifikaci, a to ve lhůtách do 28. 2. 2022 a následně do 4. 3. 2022. Protože však ani
napodruhé nepředložil všechny požadované doklady, doporučuje komise zadavateli vyloučit
účastníka Smart Module s.r.o. ze zadávacího řízení. 

Na základě toho byl i druhý účastník WAREX spol. s.r.o. vyzván k předložení originálů nebo
ověřených kopií dokladů prokazující jeho kvalifikaci, které následně doložil. K tomu předkládáme
Protokol z 2. jednání komise ze dne 25.4.2022.

Dle výše uvedeného doporučuje hodnotící komise zadavateli rozhodnout o ekonomicky nejvýhodnější
nabídce poř. č. 4 účastníka WAREX spol. s.r.o., se sídlem Na Radosti 184/59, Zličín, 155 21 Praha 5,
IČO: 18628419; za cenu 26 569 215,- Kč bez DPH, tj. 32 148 750,- Kč vč. DPH. V příloze k tomu dále
předkládáme k odsouhlasení návrh smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek ze dne 15.2.2022 a současně
Protokol z 1. jednání komise ze dne 15.2.2022 a Protokol z 2. jednání komise ze dne 25.4.2022. 

Diskuze zahájena v 12:18:23

V 12:23:07 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o vyloučení účastníka Smart Module s.r.o., se sídlem Chrustenice
201, 267 12 Chrustenice, IČO: 074 51 211, z důvodu, že nepředložil originály nebo ověřené kopie
všech dokladů prokazující jeho kvalifikaci.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi ve spolupráci s administrátorem
písemně seznámit účastníka s jeho vyloučením.

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-206-14/22
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 30. 9. 2022
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V 12:23:32 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky účastníka WAREX spol. s.r.o., se
sídlem Na Radosti 184/59, Zličín, 155 21 Praha 5, IČO: 186 28 419; za cenu 26 569 215,- Kč bez
DPH, tj. 32 148 750,- Kč vč. DPH.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi ve spolupráci s administrátorem
písemně seznámit uchazeče s výsledkem zadávacího řízení.

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-207-14/22
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 30. 9. 2022

V 12:23:51 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "C" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje předloženou smlouvu o dílo se zhotovitelem WAREX spol. s.r.o.,
se sídlem Na Radosti 184/59, Zličín, 155 21 Praha 5, IČO: 186 28 419.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi předloženou smlouvu uzavřít. 

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-208-14/22
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 30. 9. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 12:24:03

5. Zápis z jednání Komise životního prostředí č. 10/2022 dne 11. 4.
2022 (bod číslo 5)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 12:25:04

Důvodová zpráva
Dne 11. 4. 2022 se sešla komise životního prostředí, která projednala na svém zasedání aktuální
problematiku životního prostředí. Komise předkládá Radě MČ Praha 22 zápis ze svého jednání.

Rada MČ Praha 22 beze zápis Komise životního prostředí č. 10/2022 dne 11. 4. 2022 na vědomí.

Diskuze zahájena v 12:25:04
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Rada bere materiály předložené k bodu č. 5 - Zápis z jednání Komise životního prostředí č.
10/2022 dne 11. 4. 2022 na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 12:25:46 

6. Různé  (bod číslo 6)
Předkladatel: Tomáš Kaněra

Projednávání bodu bylo zahájeno v 12:25:50

Důvodová zpráva
1. Informace starosty Tomáše Kaněry ke zřízení dalšího detašovaného pracoviště Mateřské
školy Sluneční v MČ Praha Královice v objektu K Uhříněvsi čp. 6.

Další jednání budou pokračovat v závislosti na výsledky zápisů do mateřských škol pro školní rok
2022/2023. 

Rada MČ Praha 22 bere informaci na vědomí.

 2. Zproštění povinnosti mlčenlivosti

Rada MČ Praha 22 tímto zprošťuje na jejich žádost povinnosti mlčenlivosti JUDr. Nikolu Skutkovou,
advokátku advokátní kanceláře Legals s.r.o,. a Mgr. Michala Fryče, advokátní koncipienta, a to
vzhledem ke všem informacím souvisejícím s právním posouzením zadávacího řízení veřejné zakázky
na zpracování prováděcí dokumentace pro MŠ V Bytovkách. Zároveň tímto rada výslovně souhlasí
s uveřejněním právního stanoviska na webových stránkách advokátní kanceláře www.lgls.cz

Diskuze zahájena v 12:28:23

V 12:28:27 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

 Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi Tomáši Kaněrovi jednat o možnosti zřízení detašovaného
pracoviště s majitelem objektu.

Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-209-14/22
zodpovídá: Tomáš Kaněra
termín: 30. 6. 2022

V 12:28:30 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Tomáš Kaněra") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 zprošťuje na jejich žádost povinnosti mlčenlivosti JUDr. Nikolu Skutkovou,
advokátku advokátní kanceláře Legals s.r.o,. a Mgr. Michala Fryče, advokátní koncipienta, a to
vzhledem ke všem informacím souvisejícím s právním posouzením zadávacího řízení veřejné
zakázky na zpracování prováděcí dokumentace pro MŠ V Bytovkách.
2. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uveřejněním právního stanoviska na webových stránkách
advokátní kanceláře www.lgls.cz.
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Hlasování
pro: 4
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-210-14/22
zodpovídá:  Tomáš Kaněra
termín: IHNED (27. 4. 2022)

Jednání ukončeno 27.04.2022 v 12:29:49

Projednávání bodu bylo ukončeno v 14:53:35
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Ověřeno ověřovateli:

1)   3. 5. 2022 10:51 Štěpán Zmátlo   

2)   2. 5. 2022 11:08 Bc. Miroslav Roth   

 

Podpisy odpovědných osob:

Starosta(ka):
  

Místostarosta(ka):
  

3. 5. 2022 vygeneroval systém Usnesení.cz © 2015 - 2022

http://www.usneseni.cz/

