
1 / 12

ZÁPIS z jednání rady č. 17/2021
Městská část Praha 22

datum: 15. 6. 2021, čas: 13:00 - anonymizovaná verze zápisu

Prezence:

Přítomni: (6) Mgr. Kateřina Erbsová, Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Ing. Ondřej Lagner Ph.D.,
Radovan Koutský, Štěpán Zmátlo, Ing. Ivo Krátký

Omluveni: (0)
Nepřítomni: (0)
Hosté:  
Zapisovatel/ka: Monika Kubšová

Přítomno je 6 členů a rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno 15.06.2021 v 13:10:07

1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu (bod číslo 1)
Předkladatel: Mgr. Kateřina Erbsová

Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:10:33

Předsedající navrhla ověřovatele zápisu.

Ověřovatelé: Štěpán Zmátlo, Mgr. Ing. Ondřej Lagner Ph.D.
Předsedající: Mgr. Kateřina Erbsová

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 13:10:33

Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:11:07

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)
Předkladatel: Mgr. Kateřina Erbsová

Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:11:24

Program jednání
1. Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola zápisu z 16. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 9. 6. 2021
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Pronájem a servis mobilního WC u dětských
hřišť a v parku za radnicí, Uhříněves“ – přímé zadání
5. Strategický plán rozvoje MČ Praha 22 na období 2020 - 2030
6. Uzavření dodatku k NS na pronájem bytu v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi
7. Návrh na změnu prohlášení vlastníka budovy čp. 1370 v k.ú. Uhříněves
8. Výběr dodavatele z VZ na Dodání dopravního prostředku 3,5 t kategorie N1 sklápěč s plachtou
9. Realizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání III (MAP III)
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10. Žádost o projednání memoranda o spolupráci

Diskuze zahájena v 13:11:24
V 13:18:14 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Kateřina Erbsová") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh programu jednání.

Hlasování
pro: 6
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-262-17/21
zodpovídá:  Mgr. Kateřina Erbsová
termín: IHNED (15. 6. 2021)

V 13:18:51 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje doplnění návrhu programu jednání.

s těmito změnami:

- doplňuje se bod č. 11 - Obytný soubor Kašperská – pokračování řízení a seznámení s podklady pro
rozhodnutí č. j. MHMP 803788/2021

- doplňuje se bod č. 12 - Veřejné osvětlení Husův park, Uhříněves - vyhodnocení zadávacího řízení

- informace radního pana Zmátla k právnímu stanovisku k problematice změn Smlouvy o dílo
uzavřené na realizaci díla "Výstavba DPS Betlímek", včetně právního stanoviska, která byla zaslána
panem radním emailem, před zahájením jednání

Hlasování
pro: 4
proti 2
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-263-17/21
zodpovídá:  Mgr. Kateřina Erbsová
termín: IHNED (15. 6. 2021)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:19:14

3. Kontrola zápisu z 16. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 9. 6.
2021 (bod číslo 3)
Předkladatel: Mgr. Kateřina Erbsová

Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:19:19

Důvodová zpráva
Materiál byl objasněn tajemníkem.
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Diskuze zahájena v 13:19:19

V 13:20:28 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Kateřina Erbsová") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje zápis z 16. jednání Rady MČ Praha 22 ze dne 9. 6. 2021.

Hlasování
pro: 6
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-264-17/21
zodpovídá:  Mgr. Kateřina Erbsová
termín: IHNED (15. 6. 2021)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:20:35

4. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Pronájem
a servis mobilního WC u dětských hřišť a v parku za radnicí,
Uhříněves“ – přímé zadání (bod číslo 4)
Předkladatel: Mgr. Kateřina Erbsová

Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:20:40

Důvodová zpráva
Městská část Praha 22 má ve správě několik míst, kde by bylo vhodné pro veřejnost umístit mobilní
WC pro veřejnost, aby bylo eliminováno znečištění okolí. Jedná se o nově opravené školní hřiště u ZŠ
U Obory, dětské hřiště za Normou a v prostoru parku za radnicí, kde bude toto WC k dispozici pro
správce parku.

Vzhledem k tomu, že tuto službu pro Městskou část zajišťuje firma Eko Delta s.r.o. v případě
mobilního WC na hřbitově v Uhříněvsi, navrhujeme objednat tyto služby také u ní a to za cenu 440,-
Kč bez DPH/týden včetně servisu a s frekvencí vyvážky 1x za 14 dní, v případě potřeby (nebo dle
sezony jinak). V příloze Vám přikládáme cenovou kalkulaci od firmy Eko Delta s.r.o.

Předpokládaná cena zakázky: 68 640,- Kč bez DPH

                                               83 054,40 Kč s DPH

Zdroj financí: rozpočet MČ na rok 2021

Diskuze zahájena v 13:20:40

V 13:22:59 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Kateřina Erbsová") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí se zajištěním zadání VZMR na služby s názvem „Pronájem a servis1.
mobilních WC u dětských hřišť a v parku za radnicí, Uhříněves“ v souladu se Směrnicí ÚMČ
Praha 22 č. 1/2019 podle odst. 4.2.
Rada MČ Praha 22 rozhoduje o přímém zadání zakázky pod názvem „Pronájem a servis2.
mobilních WC“ společnosti Eko Delta s.r.o., Zelená 855, 552 03 Česká Skalice, IČ:47450665 za
cenu 22 880,- Kč bez DPH, tj. 27 684,8 Kč vč. DPH za rok, dle cenové nabídky (viz. příloha);
Rada MČ Praha 22 ukládá 1. místostarostce Mgr. Kateřině Erbsové ve spolupráci s ORS3.



4 / 12

vystavit objednávky a službu objednat.

Hlasování
pro: 6
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-265-17/21
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 29. 6. 2022

Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:23:07

5. Strategický plán rozvoje MČ Praha 22 na období 2020 - 2030
(bod číslo 5)
Předkladatel: Mgr. Kateřina Erbsová

Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:23:12

Důvodová zpráva
Ve spolupráci s klíčovými aktéry jednotlivých politik křížem názorovým i politickým spektrem byl
vytvořen Strategický plán rozvoje MČ Praha 22 na roky 2020 až 2030. Strategický plán a jeho
přílohy jsou v příloze.

Diskuze zahájena v 13:23:12

V 13:25:53 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Kateřina Erbsová") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s předloženým Strategickým plánem rozvoje MČ Praha 22
na období 2020 - 2030 a ukladá 1. místostarostce Mgr. Kateřině Erbsová předložit ho na příštím
jednání Zastupitelstva MČ Praha 22. 

Hlasování
pro: 6
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-266-17/21
zodpovídá: Mgr. Kateřina Erbsová
termín: 1. 1. 2030

Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:26:09

6. Uzavření dodatku k NS na pronájem bytu v čp. 1257 na Novém
náměstí v Praze - Uhříněvsi (bod číslo 6)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:26:13
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Důvodová zpráva
Pan XXXXXXXXXXXX je nájemcem bytu č. XX v XXXXXXXX na Novém náměstí. Jedná se o byt o
velikosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou, nájemné 96,-
Kč/m2/měsíc. Dle výpisu z katastru nemovitostí bylo zjištěno, že
panXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX vlastníkem bytové jednotky
č.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Pan XXXXXX byl vyzván k jednání s MČ, přičemž
uvedl, že jde o garsonku, kterou koupil, nicméně v zápětí se mu narodilo první dítě a do bytu se
nikdy tedy nemohl nastěhovat, jelikož byl nepřiměřeně malý a nelze se do něho přetěhovat z
městského bytu. Vůbec si neuvědomil, že nákupem bytu by porušoval nějaká pravidla MČ.
Pan XXXXXXXXe policistou. Na základě jednání bude s panem XXXXXXX uzavřen dodatek k nájemní
smlouvě s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s možností prolongace a
nájemné bude zvýšeno na 135,- Kč/m2/měsíc. Dále byl pan XXXXXX informován, že musí vzniklou
situaci řešit.

Diskuze zahájena v 13:26:13

V 13:28:00 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Pavel Kosař") v tomto
znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č. 100/2013 MN - 25 na
pronájem bytu č. 32 v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi. Předmětem dodatku je změna
doby nájmu z doby neurčité na dobu určitou 1 rok s možností prolongace a zvýšení nájemného na
135,- Kč/m2/měsíc.   

Hlasování
pro: 6
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-267-17/21
zodpovídá: Jana Kovaříková, Ing.
termín: 31. 8. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:28:08

7. Návrh na změnu prohlášení vlastníka budovy čp. 1370 v k.ú.
Uhříněves (bod číslo 7)
Předkladatel: Mgr. Pavel Kosař

Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:28:14

Důvodová zpráva
Na MČ Praha 22 se obrátil předseda SVJ s žádostí o podpis opravy formuláře na změnu prohlášení
vlastníka budovy čp. 1370 na Novém náměstí v Praze – Uhříněvsi.

Diskuze zahájena v 13:28:14

V 13:28:44 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Pavel Kosař") v tomto
znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s podepsáním opravy formuláře – Návrh na změnu prohlášení vlastníka
budovy dle přílohy.

Hlasování
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pro: 6
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-268-17/21
zodpovídá: Kateřina Feďková, Ing.
termín: 30. 6. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:28:53

8. Výběr dodavatele z VZ na Dodání dopravního prostředku 3,5 t
kategorie N1 sklápěč s plachtou (bod číslo 8)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:28:57

Důvodová zpráva
Na základě usnesení RMČ č.11/2021 bod 24 ze dne 4.5.2021 vyhlásil OŽPD veřejnou zakázku malého
rozsahu "Dodání dopravního prostředku do 3,5t kategorie N1 – sklápěč s plachtou". V
souladu se zákonem č. 131/2000 Sb a Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019 byla zveřejněna výzva a
osloveni vybraní dodavatelé. V termínu byly doručeny 3 nabídky. Hodnoticí komise po otevření
obálek porovnala nabídky podle zvoleného kriteria (tedy nabídkové ceny bez DPH) a posoudila jejich
úplnost. Průběh zasedání hodnoticí komise je uveden ve Zpráve o veřejné zakázce.

Vzhledem k tomu, že nabídka s nejnižší cenou obsahovala veškeré požadované náležitosti,
doporučuje hodnoticí komise RMČ zadat výše uvedenou veřejnou zakázku společnosti: IVECO truck
centrum, s.r.o. Pražská 330, 26710 Loděnice, IČO 60462710 za cenu 997 000,- Kč bez DPH , t.j. 1
206 370,- Kč s DPH. Předpokládaná cena zakázky byla 1 300 000,- Kč s DPH.

Toto rozhodnutí je navrženo v dokumentu Rozhodnutí o výběru dodavatele.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce.

Diskuze zahájena v 13:28:57

V 13:30:06 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky od společnosti IVECO truck centrum,
s.r.o. Pražská 330, 26710 Loděnice, IČ 60462710 za cenu 997 000,- Kč bez DPH , t.j. 1 206 370,- Kč s
DPH.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá OŽPD písemně informovat všechny uchazeče o výsledku VZMR.

3. Rada MČ Praha 22 ukládá 1. místostarostce Mgr. Kateřině Erbsové ve spolupráci s OŽPD uzavřít s
vybraným uchazečem smlouvu. 

Hlasování
pro: 6
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-269-17/21
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zodpovídá: Jana Kučerová, Ing.
termín: 31. 8. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:30:15

9. Realizace Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání III (MAP
III) (bod číslo 9)
Předkladatel: Radovan Koutský

Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:30:23

Důvodová zpráva
Dne 30. 9. 2020 byla MŠMT vyhlášena v rámci OP VVV prioritní osy 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání výzva 02_20_082 Akční plánování v území. 
Jedná se o navazující projekt na stávající projekt MČ Praha 22 - MAP II.

Cílem výzvy je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality
vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve
vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné
informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně
specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu
spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center a zaměstnavatelů v rozvoji gramotností a klíčových
kompetencí dětí, žáků a studentů VOŠ.

Na základě doporučení MŠMT bychom se rádi ucházeli o navazující projekt, který by pomohl
financovat již nastartované, ale i plánované investiční a neinvestiční akce na území SO Praha 22 -
Uhříněves, Hájek u Uhříněvsi, Pitkovice, Benice, Kolovraty, Královice a Nedvězí u Říčan. Tvorba
MAP III bude nadále podmínkou pro čerpání některých programů spolufinancovaných z fondů EU,
např. Operačního programu Praha – Pól růstu, ze kterého žádá MČ o dotace do školství v souladu se
schváleným Strategickým rámcem MAP do roku 2023.

Projektový záměr byl projednán a Řídicí výbor projektu MAP II schválil podání žádosti o dotaci do
výzvy 02_20_082 OP VVV a realizaci navazujícího projektu MAP III Praha 22 prostřednictvím
žadatele MČ Praha 22 dne 10. 12. 2021.

Realizace projektu bude probíhat od 7/2022 – 11/2023, celkem 17 měsíců se zapojením 11 škol
z celého správního obvodu Praha 22. Projektovou žádost je dle doporučení MŠMT potřeba podat 12
měsíců před zahájením realizace projektu MAP III, v našem případě do 31. 7. 2021.

Celkové náklady na realizaci projektu je 1 897 500,- Kč. Finanční spoluúčast MČ je ve výši 5 %, tj. 94
875,-- Kč. Náklady na projekt vycházejí dle závazné kalkulace OP VVV, kterou vydal ŘO pro
nastavení výpočtu dotace a vychází z počtu zapojených škol dle IZO x počet měsíců realizace
projektu. Kalkulačka výpočtu maximální výše výpočtu projektu je příloze.

Diskuze zahájena v 13:30:23

V 13:31:14 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Radovan Koutský") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí se zapojením MČ Praha 22 do výzvy Místní akční plány rozvoje
vzdělávání III.

Hlasování
pro: 6
proti 0
zdržel se: 0
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nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-270-17/21
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 29. 6. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:31:22

10. Žádost o projednání memoranda o spolupráci (bod číslo 10)
Předkladatel: Mgr. Ing. Ondřej Lagner Ph.D.

Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:31:27

Důvodová zpráva
Městská část obdržela žádost o projednání návrhu Memoranda o spolupráci mezi MČ Praha 22 a
investorem, který dlouhodobě realizuje na území MČ developerské projekty (VIVUS). Rada MČ
projedná dle požadavku investora memorandum jako celek a dále se jimi bude zabývat ve vztahu
k jednotlivým projektům samostatně podle stádia v jakém tyto projekty nyní jsou a tak, aby podoba
projektů byla v souladu se zájmy MČ.

ZS Mgr. Kosař doporučuje řešit věci odděleně jako samostatné projekty.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí žádost spol. Pankrác, a. s., o projednání memoranda o
spolupráci.   

Diskuze zahájena v 13:31:27

Rada bere materiály předložené k bodu č. 10 - Žádost o projednání memoranda o
spolupráci na vědomí.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:39:35

11. Obytný soubor Kašperská – pokračování řízení a seznámení s
podklady pro rozhodnutí č. j. MHMP 803788/2021 (bod číslo 11)
Předkladatel: Štěpán Zmátlo

Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:39:40

Důvodová zpráva
Dne 4. 6. 2021 byla na ÚD MHMP zveřejněna informace Oznámení o pokračování řízení a seznámení
s podklady pro rozhodnutí č. j. MHMP 803788/2021 ze dne 3. 6. 2021 týkající se Rozhodnutí o
umístění stavby pro stavbu nazvanou „Obytný soubor Kašperská“ – Praha 22 vydaném dne 29. 7.
2019 pod č. j. P22 8733/2019 OV 04.

MČ Praha 22 je v tomto řízení účastníkem řízení a správcem, který vykonává práva vlastníka,
pozemků touto stavbou přímo dotčených pozemků  (parc. č. 956/3, 2073/2, 2074, 2075, 2081 v k.ú
Uhříněves). MČ Praha 22 tomto sporu zastupuje Mgr. Ing. arch. Marek Dolejš advokát evidenční
číslo ČAK 14418.

Proti vydanému Rozhodnutí o umístění stavby MČ podala odvolání datované 10. 9.2019, které
vypracoval Mgr. Dolejš. Dále ve věci neplatnosti smluv, které se dotýkají předmětné stavby, také
stále probíhá soudní řízení č. 31C155/2019, které je vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 1.

Z důvodu uvedené výzvy je zapotřebí, aby se MČ zastupující advokát seznámil se spisem a aby
nadále jménem MČ dle svého uvážení činil i další kroky, směřující k dosažení cíle, který je uveden v
Odvolání MČ Praha 22 proti vydanému Rozhodnutí o umístění stavby ze dne 10.9.2019 v bodě „XV.
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Návrh“.

Přílohy:

Rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou„Obytný soubor Kašperská“ – Praha 22
vydaném dne 29. 7. 2019 pod č. j. P22 8733/2019 OV 04
Odvolání MČ Praha 22 ze dne 10. 9. 2019
Oznámení o pokračování řízení a seznámení s podklady pro rozhodnutí č. j. MHMP
803788/2021 ze dne 3. 6. 2021 zveřejněné na ÚD MHMP dne 4.6.2021

 Mgr. Erbsová uvedla do zápisu, že o materiálu nebude hlasovat, protože se nestihla dostatečně 
seznámit s materiálem a všemi skutečnostmi tohoto případu a nestihla kontaktovat Mgr. Dolejše.

Diskuze zahájena v 13:39:40

V 13:53:59 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 souhlasí s postupem MČ Praha 22 v období od 15. 11. 2018 až dosud, který
vyjadřuje nesouhlas MČ Praha 22 se záměrem „Obytný soubor Kašperská“ – Praha 22 a to včetně
odvolání podaného v zastoupení MČ Praha 22 advokátem Mgr. Ing. arch. Markem Dolejšem proti
Rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu nazvanou „Obytný soubor Kašperská“ – Praha 22 vydaném
dne 29. 7. 2019 pod č. j. P22 8733/2019 OV 04.

Hlasování
pro: 5
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 1

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-271-17/21
zodpovídá:  Štěpán Zmátlo
termín: IHNED (15. 6. 2021)

V 13:55:17 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "B" (navrhovatel: "Štěpán Zmátlo") v
tomto znění:

Rada MČ Praha 22 ukládá v zastoupení starosty MČ Praha 22 ukládá 1. místostarostce Mgr.
Erbsové, aby neprodleně vyzvala advokáta Mgr. Ing. arch. Marka Dolejše zastupujícího v této právní
věci MČ Praha 22, aby se v souladu s informací Oznámení o pokračování řízení a seznámení s
podklady pro rozhodnutí č. j. MHMP 803788/2021 ze dne 3. 6. 2021 týkající se uvedené stavby,
seznámil s podklady ve spise, aby jménem MČ Praha 22 i nadále postupoval v souladu s argumentací
a cílem MČ Praha 22.

Hlasování
pro: 5
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 1

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-272-17/21
zodpovídá: Mgr. Kateřina Erbsová
termín: 30. 6. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:55:30
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12. Veřejné osvětlení Husův park, Uhříněves - vyhodnocení
zadávacího řízení (bod číslo 12)
Předkladatel: Mgr. Kateřina Erbsová

Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:55:35

Důvodová zpráva
Na základě usnesení č. UR-94-6/21 RMČ dne 10.3. 2021 zajistil ORS dne 21.5. 2021 vyhlášení
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Veřejné osvětlení Husův park, Uhříněves“ v souladu se
Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.

       Těmto uchazečům byla zaslána Výzva k podání nabídky:

KORMAK Praha a.s., nám. Bratří Jandusů 34/34, 104 00 Praha 10, IČ: 48592307;
Energo Praha spol. s r.o., U Krčského nádraží 228/15, 140 00 Praha 4, IČ: 62916513;
Com – Pakt Energy, a.s., Vlastibořská 2840/1, 193 00 Praha 9, IČ: 27619613.

Výzva k podání nabídky byla v souladu se Směrnici ÚMČ Praha 22 č.1/2019 současně zveřejněná na
úřední desce ÚMČ Praha 22 a na profilu zadavatele.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost
nabídky, a to podle nejnižší nabídkové ceny.

Cenovou nabídku předložilo ve stanoveném termínu 5 uchazečů. Přehled uchazečů vč. nabídkových
cen je uveden ve Zprávě o veřejné zakázce (viz příloha).

Komise nejdříve vyhodnotila ekonomickou výhodnost všech nabídek poté posoudila kvalifikaci
prvních dvou uchazečů, kteří podali nejvýhodnější nabídky.

Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku doporučuje komise zadavateli vybrat nabídku uchazeče poř.
č. 5 – GPF stavební s.r.o., U Hellady 498/3, 140 00  Praha 4, IČ: 24163066,    za cenu: 704.783,- Kč
bez DPH, tj. 852.787,43 Kč vč. DPH, který splnil kvalifikaci požadovanou zadavatelem v plném
rozsahu.

Dále Vám předkládáme návrh Rozhodnutí o výběru dodavatele.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek ze dne 11.6. 2021.             .

Nabídnutá cena je v čase a v místě obvyklá.

Zdroj financí: rozpočet MČ na rok 2021

Diskuze zahájena v 13:55:35

V 13:56:07 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení "A" (navrhovatel: "Kateřina Erbsová") v
tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče GPF stavební s.r.o., se
sídlem U Hellady 498/3, 140 00 Praha 4, IČ: 24163066; za cenu 704.783,- Kč bez DPH, tj. 852.787,43
Kč vč. DPH.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá 1. místostarostce Mgr. Kateřině Erbsové ve spolupráci s ORS písemně
seznámit uchazeče s výsledkem zadávacího řízení.

3. Rada MČ Praha 22 ukládá 1. místostarostce Mgr. Kateřině Erbsové zahájit ve spolupráci s ORS
jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu uzavřít.

Hlasování
pro: 6
proti 0
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zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-273-17/21
zodpovídá: Jiří Rösler
termín: 29. 10. 2021

Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:56:15

Jednání ukončeno 15.06.2021 v 13:57:15
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Ověřeno ověřovateli:

1)   21. 6. 2021 18:25
Mgr. Ing. Ondřej Lagner
Ph.D.   

2)   21. 6. 2021 14:13 Štěpán Zmátlo   
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