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ZÁPIS z jednání rady č. 28/2020
MČ Praha 22

datum: 7. 10. 2020, čas: 08:30 - anonymizovaná verze zápisu

Prezence:

Přítomni: (7) Vojtěch Zelenka, 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 7 členů a rada je usnášeníschopná.

Jednání zahájeno v 8:36:33

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu (bod číslo 1)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:38:16

Předsedající určil ověřovatele zápisu.

Ověřovatelé: Štěpán Zmátlo, Ing. Ivo Krátký
Předsedající: Vojtěch Zelenka

Bod byl přijat bez hlasování.

Projednávání bodu bylo ukončeno v 8:38:22

2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:38:29

Program jednání
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Multifunkční sportovní hala Uhříněves – zpracování
DPS“ – vyloučení účastníka
4. Pověření místostarosty městské části
5. Pověření starosty městské části
6. Vyjádření MČ Praha 22 k řízení č.j. As 262/2020-13

V 08:40:17 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh programu jednání.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
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nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-371-28/20
zodpovídá:  
termín: IHNED (7. 10. 2020)

Projednávání bodu bylo ukončeno v 8:40:33

3. Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Multifunkční
sportovní hala Uhříněves – zpracování DPS“ – vyloučení účastníka (bod
číslo 3)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:40:40

Důvodová zpráva
Na základě usnesení 43. zasedání RMČ dne 22.7.2020 (bod 15) zajistil ORS prostřednictvím
administrátora (JUDr.. Pavel Koukal) dne 25.8.2020 vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem
„Multifunkční sportovní hala Uhříněves – zpracování DPS". 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 včetně výzvy k podání nabídek. Cenovou nabídku
předložili elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele ve stanoveném termínu 2 uchazeči.

V příloze k tomu předkládáme Záznam o posouzení a hodnocení nabídek č. I ze dne 29.9.2020, jehož
přílohou je Zpráva o hodnocení nabídek a dále návrh Rozhodnutí o vyloučení účastníka Atelier 99 s.r.o.,
Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ: 02463245, z účasti v zadávacím řízení (v souladu s § 48 odst. 2, písm. c,
zákona). Tento účastník v nabídce doložil celkem 7 zkušeností hlavního projektanta nad rámec požadované
úrovně kvalifikace, z nichž po ověření u jednotlivých objednatelů bylo zjištěno, že 6 z nich neodpovídá
skutečnosti a jsou tedy nepravdivé.

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí Záznam o posouzení a hodnocení nabídek č. I ze dne 29.9.2020 a
doporučení hodnotící komise.

V 08:43:27 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 rozhoduje o vyloučení účastníka Atelier 99 s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99,
612 00 Brno, IČ: 02463245, z důvodu, že účastník uvedl v rámci své nabídky údaje
neodpovídající skutečnosti, přičemž tyto údaje měly vliv na naplnění kritérií hodnocení. 

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-372-28/20
zodpovídá: Vojtěch Zelenka
termín: 7. 10. 2020

V 08:44:26 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení  v tomto znění:

Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi ve spolupráci s administrátorem písemně informovat
vyloučeného účastníka o jeho vyloučení.
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Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-373-28/20
zodpovídá: Vojtěch Zelenka
termín: 18. 11. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 8:45:21

4. Pověření místostarosty městské části (bod číslo 4)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:45:44

Důvodová zpráva
V souladu s § 94 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje
RMČ místostarostu MČ k účasti na všech soudních jednáních, jejichž účastníkem řízení je MČ Praha 22.

V 08:46:28 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 pověřuje místostarostu MČ Praha 22 Mgr. Pavla Kosaře k účasti na všech
soudních jednáních, jejichž účastníkem řízení je MČ Praha 22, IČO: 00240915.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá OKÚ vyhotovit pověření místostarosty MČ.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-374-28/20
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 8. 10. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 8:47:27

5. Pověření starosty městské části (bod číslo 5)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:47:49

Důvodová zpráva
Právní jednání, která vyžadují schválení ZMČ nebo RMČ, může starosta provést jen po předchozím
schválení, jinak jsou tato právní jednání neplatná. V souladu s § 94 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o
hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje RMČ v záležitostech patřících do
samostatné působnosti MČ. RMČ může tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřit starostovi MČ nebo ÚMČ,
pokud se týkají tzv. zbytkové pravomoci RMČ a nejsou vyhrazeny RMČ nebo ZMČ a nejsou nikde taxativně
uvedeny. V rámci této pravomoci RMČ pověřuje starostu MČ za MČ Praha 22 k podpisu dodatků smluv o
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zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS, k programovému vybavení DATACENTRUM
(mzdy), k obstarávání inkasa plateb obyvatelstva v rámci SIPO, k pojištění majetku a vozidel.  

 V 08:51:42 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:

1. Rada MČ Praha 22 pověřuje starostu MČ Praha 22 Vojtěcha Zelenku za MČ Praha 22
k podpisu dodatků k smlouvě o zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MC22 č.
MC22-SD00002/2019 s GORDIC spol. s r.o., IČO: 47903783, dodatků k smlouvě o poskytnutí
programového vybavení DATACENTRUM pro Windows a jeho servisu č. 96/2008
s DATACENTRUM systems & consulting, a.s., IČO: 25631721, dodatků k příkazní smlouvě č.
nSIPO 01-356/2019 s Českou poštou, s.p., IČO:  47114983, dodatků k pojistné smlouvě č.
8059766019 s ČSOB Pojišťovna, a.s., IČO: 45534306 a dodatků k flotilové pojistné smlouvě o
pojištění vozidel č. 500041440, s GENERALI Pojišťovna, a.s., IČO: 61859869.

2. Rada MČ Praha 22 ukládá OKÚ vyhotovit pověření starosty MČ.

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-375-28/20
zodpovídá: Petra Vaňková
termín: 12. 10. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 8:51:52

6. Vyjádření MČ Praha 22 k řízení č.j. As 262/2020-13 (bod číslo 6)
Předkladatel: Vojtěch Zelenka

Projednávání bodu bylo zahájeno v 8:52:00 

 V 09:04:51 předsedající zahájil hlasování o návrhu usnesení v tomto znění:
Rada MČ Praha 22 stahuje bod z projednávání programu.  

Hlasování
pro: 7
proti 0
zdržel se: 0
nehlasoval: 0

Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-376-28/20
zodpovídá: Mgr. Pavel Kosař
termín: 16. 10. 2020

Projednávání bodu bylo ukončeno v 9:05:15

7. Podlimitní veřejná zakázka s názvem „Lávka ul. Ke Kříži – 2. etapa“
– schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, složení hodnotící
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komise (bod číslo 7)
Projednání bodu bylo odloženo.

Jednání ukončeno v 9:05:25
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Ověřeno ověřovateli:

1)   9. 10. 2020 09:56 Ing. Ivo Krátký   

2)   7. 10. 2020 17:02 Štěpán Zmátlo   

 

Podpisy odpovědných osob:

Starosta(ka):
  

Místostarosta(ka):
  

9. 10. 2020 vygeneroval systém Usnesení.cz © 2015 - 2020

http://www.usneseni.cz/

