Městská část Praha-Zbraslav

tel/fax:
e- mail:
http:

Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha-Zbraslav

+420 257 111 888
info@mc-zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZBRASLAV

ZÁPIS
33. řádné jednání Rady městské části, které se uskutečnilo dne
09.12.2019 v 15:30

Přítomni: Z. Vejvodová, M. Bernardová, Z. Wildová, F. Gaspar, R. Rejna
Dále přítomni: P. Janeček
Ověřovatelé: Z. Wildová, R. Rejna
Zapsala: M. Spáčilová

Schválený program:
Číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Bod jednání
"Zbraslavské náměstí" - informace o architektonické soutěži
Rozhodnutí o námitkách podlimitní veřejné zakázky "Sanační a
udržovací práce BD Nad Parkem 874, Praha-Zbraslav"
Rozpočtové opatření č. 2147/2019
Smlouva o poskytování služeb komunikační platformy MOBILNÍ
ROZHLAS
Vyloučení uchazeče u podlimitní veřejné zakázky na dodávky s
názvem "Sluneční park Zbraslav - Mobiliář parku" - ČÁST 2
odpadkové koše
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 21506/1 ze dne 10.05.2017
na "Revitalizace sportovišť u ZŠ Nad Parkem Praha-Zbraslav"
Žádost o povolení uspořádat výstavu bonsají v Městské zahradě
Stavba č. 0100, etapa 0020 komunikace Peluňek, dokumentace
pro územní rozhodnutí
Smlouva o spolupráci při zajištění kulturně-vzdělávacího projektu
Příběhy našich sousedů a vzdělávacích workshopů na ZŠ
Vladislava Vančury

Rozhodnutí

Číslo usnesení

Schváleno

R 33 474 19

Schváleno

R 33 475 19

Schváleno

R 33 476 19

Schváleno

R 33 477 19

Schváleno

R 33 478 19

Schváleno

R 33 479 19

Schváleno

R 33 480 19

Schváleno

R 33 481 19

Schváleno

R 33 482 19

1. Usnesení č. R 33 474 19
"Zbraslavské náměstí" - informace o architektonické soutěži
Rada předkládá zastupitelstvu informace o architektonické soutěži "Zbraslavské náměstí". Soutěž bude zadána v
režimu zadávání veřejných zakázek. Před samotným zpracováním zadávacích podmínek musí být podle soutěžního
řádu schválená porota, která se přímo podílí na sestavení zadávacích podmínek soutěže.

Rada městské části

I. revokuje
1. Usnesnení č. R 7 84 19 ze dne 18.3.2019;
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II. doporučuje
1. Zastupitelstvu městské části Praha-Zbraslav vzít na vědomí Informaci o postupu přípravy
architektonické soutěže na akci s názvem „Zbraslavské náměstí“;

III. ukládá
1. starostce MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzaně Vejvodové, předložit materiál dle bodu II. tohoto
usnesení na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav;
Zodpovídá: Zuzana Vejvodová, starostka
Termín plnění: 09.12.2019

IV. pověřuje
1. společnost MOBA office, s. r. o., IČ: 061 57 271 se sídlem: Turkmenská 1420/2, 101 00 Praha
10 jako svého zástupce podle ustanovení §43 Zákona a zmocňuje uvedenou společnost k
provádění úkonů podle Zákona souvisejících se zadávacím řízením, vyjma úkonů uvedených v
ustanovení §43 odst.2) Zákona. Zmocněná společnost je oprávněna udělit plnou moc jiné
osobě (ustanovit si zástupce), aby místo ní jednala za zadavatele.
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

2. Usnesení č. R 33 475 19
Rozhodnutí o námitkách podlimitní veřejné zakázky "Sanační a udržovací práce BD Nad Parkem
874, Praha-Zbraslav"
Usnesením rady byla společnost TBPK-INVESTMENT, s. r. o. vyloučena z dalšího hodnocení nabídek z důvodu
nesplnění zadávacích podmínek, a to předložením harmonogramu v délce 13 měsíců. Společnost se proti tomuto
odvolala a uvedla, že šlo o chybu lidského článku. Námitku proti vyloučení u veřejné zakázky Zadavatel odmítá.

Rada městské části

I. rozhoduje
1. o Rozhodnutí o námitkách proti vyloučení společnosti TBPK-INVESTMENT, s. r. o., IČ:
04974816 se sídlem Vidlák 721, 198 00 Praha 9. Rozhodnutí zpracovala administrátorka
veřejné zakázky, Mgr. Klára Zábrodská, č. advokáta 10731, IČ: 713 33 193, která je
Usnesením RMČ č. R 28 398 19 ze dne 23.10.2019 zmocněna k provádění úkonů podle
Zákona č. 134/2016 Sb.;

II. pověřuje
1. starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem rozhodnutí o námitkách dle
bodu I. tohoto usnesení;

III. ukládá
1. OMIR zajistit administrativní kroky k plnění tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 11.12.2019
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno
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3. Usnesení č. R 33 476 19
Rozpočtové opatření č. 2147/2019
Rada schválila rozpočtové opatření. Jedná se o zvýšení schváleného rozpočtu o částku 3.109.500 Kč. Rada hl. m.
Prahy poskytla MČ účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu MŠMT na projekt - Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Rada městské části

I. schvaluje
1. na základě pověření Usnesením číslo Z 3 17 19 ve smyslu § 94, odst. 2, písmeno h) zákona
číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s § 16, odst. 3)
zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
Rozpočtové opatření číslo 2147/2019, dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení;

II. ukládá
1. OFR zajistit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Filip Gaspar, místostarosta
Termín plnění: 20.12.2019
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

4. Usnesení č. R 33 477 19
Smlouva o poskytování služeb komunikační platformy MOBILNÍ ROZHLAS
Rada odsouhlasila uzavření níže zmiňované smlouvy. Mobilní rozhlas je unikátní platforma pro komplexní
komunikaci mezi občany, městským úřadem, technickými společnostmi a příspěvkovými organizacemi mě sta. Od
krizové a zájmové komunikace, přes geoparticipaci občanů až po samotnou občanskou participaci.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s uzavřením Smlouvy o poskytnutí služeb komunikační platformy MOBILNÍ ROZHLAS se
společností Neogenia, s. r. o., IČ: 291 98 950, se sídlem Hybešova 42, 602 00 Brno, v
předloženém znění;

II. pověřuje
1. starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem smlouvy dle bodu I. tohoto
usnesení;

III. ukládá
1. OKT zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Petr Janeček, tajemník
Termín plnění: 13.12.2019
Hlasování o návrhu: 4-0-1

Schváleno

F. Gaspar se zdržel hlasování
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5. Usnesení č. R 33 478 19
Vyloučení uchazeče u podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem "Sluneční park Zbraslav Mobiliář parku" - ČÁST 2 odpadkové koše
Rada rozhodla o vyloučení společnosti Urban-furniture, s. r. o. z účasti v zadávacím řízení níže uvedené zakázky z
důvodu, že nepředložila na výzvu požadované doklady o kvalifikaci v originále či úředně ověřené kopii, a dále
nepředložila výpis z evidence o skutečných majitelích.

Rada městské části

I. rozhoduje
1. v souladu s §122(7) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
a v souladu s doporučením komise pověřené zadavatelem v souladu s ustanovením §42
Zákona provedením hodnocení nabídek a posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím
řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Sluneční park Zbraslav –
Mobiliář parku" – ČÁST 2 odpadkové koše (dále jen „Zakázka“) o vyloučení účastníka č. 1,
společnosti Urban-furniture s.r.o., IČO: 06757278, se sídlem Vlastina 889/23, 161 00 Praha 6 –
Ruzyně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
288343, z účasti v zadávacím řízení Zakázky s ohledem na skutečnost, že účastník č. 1 na
výzvy k předložení dokladů zaslané mu Zadavatelem dne 8. listopadu 2019 a dne 27. listopadu
2019 nepředložil požadované doklady o kvalifikaci v originále či úředně ověřené kopii, a dále
nepředložil výpis z evidence obdobné evidenci o skutečných majitelích ani identifikační údaje
osob, které jsou skutečným majitelem společnosti Urban-furniture s.r.o., a doklady, z nichž
vyplývá vztah takových osob k dodavateli;

II. ukládá
1. OMIR zajistit potřebné administrativní úkony.
Zodpovídá: Radek Rejna, radní
Termín plnění: 16.12.2019
Hlasování o návrhu: 4-0-1

Schváleno

M. Bernardová se zdržela hlasování

6. Usnesení č. R 33 479 19
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 21506/1 ze dne 10.05.2017
na "Revitalizace sportovišť u ZŠ Nad Parkem Praha-Zbraslav"
Rada schválila uzavření dodatku ke smlouvě, která řeší revitalizaci sportovišť u základní školy. Vzhledem k
rozhodnutí o změně povrchu fotbalového hřiště (z umělého trávníku na přírodní trávník), doplnění systému
závlahy, navýšení objemu akumulace dešťových vod a doplnění vybavení a povrchu pro atletické disciplíny, a
zároveň vzhledem k podaným námitkám v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby bylo rozhodnuto, že
bude provedena změna projektové dokumentace.

Rada městské části

I. schvaluje
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1. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 21506/1 ze dne 10.05.2017 na „Revitalizace
sportovišť u ZŠ Nad Parkem Praha-Zbraslav“ se společností City Work, s. r. o., IČ: 281 81 760,
se sídlem: Na Baště Sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6;

II. pověřuje
1. starostku MČ Prahy-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem dodatku dle bodu I. tohoto
usnesení;

III. ukládá
1. OMIR provést potřebné administrativní úkony.
Zodpovídá: Radek Rejna, radní
Termín plnění: 31.12.2019
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

7. Usnesení č. R 33 480 19
Žádost o povolení uspořádat výstavu bonsají v Městské zahradě
Rada, na základě žádosti, souhlasila s uspořádáním výstavy bonsají v Městské zahradě v červnu příštího roku.

Rada městské části

I. souhlasí
1. s povolením uspořádat výstavu bonsají v Městské zahradě;
2. s výpůjčkou Městské zahrady v termínu 05.06. - 07.06.2020, na základě žádosti ze dne 03. 12.
2019 pod č.j. MCZB/4000/2019/OŽP podanou Tomášem Cibulkou, předsedou zájmového
spolku Bonsai klub Zbraslav;

II. ukládá
1. OŽP provést všechny administrtivní kroky.
Zodpovídá: Radek Rejna, radní
Termín plnění: 20.12.2019
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

8. Usnesení č. R 33 481 19
Stavba č. 0100, etapa 0020 komunikace Peluňek, dokumentace pro územní rozhodnutí
OMH předložil radě materiál ve věci dokumentace stavby, která řeší rekonstrukci komunikace ve správě TSK HMP
v ulicích K Peluňku v úseku U Pumpy - Josefa Houdka. Jedná se o vybudování jednostranného chodníku, řešení
odvodnění komunikace, přechody pro chodce, zastávku MHD "Peluňek". Rada s projektovou dokumentací
souhlasila.

Rada městské části

I. bere na vědomí
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1. zápis ze společného jednání zástupců Stavební komise Rady MČ Praha-Zbraslav a
projektanta stavby nazvané "Stavba č. 0100, etapa 0020 komunikace Peluňek";

II. souhlasí
1. s předloženou projektovou dokumentací stupně DUR stavby nazvané: "Stavba č. 0100, etapa
0020 komunikace Peluňek";

III. ukládá
1. OMH zajistit potřebné administrativní kroky včetně zaslání zápisu z jednání viz. bod. č.1 tohoto
usnesení.
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

9. Usnesení č. R 33 482 19
Smlouva o spolupráci při zajištění kulturně-vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů a
vzdělávacích workshopů na ZŠ Vladislava Vančury
Rada schválila uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů Praha-Zbraslav a
vzdělávacích workshopů pro ZŠ Vladislava Vančury se společností POST BELLUM, o.p.s.

Rada městské části

I. schvaluje
1. uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů Praha-Zbraslav a
vzdělávacích workshopů pro ZŠ Vladislava Vančury s obecně prospěšnou společností: POST
BELLUM, o.p.s., IČ: 265 48 526, se sídlem: Štěpánská 704/61, Nové Město, 110 00 Praha 1, v
předloženém znění;

II. pověřuje
1. starostku MČ Praha-Zbraslav, Ing. Zuzanu Vejvodovou, podpisem smlouvy dle bodu I. tohoto
usnesení;

III. ukládá
1. OKŠ zajistit administrativní kroky k realizaci tohoto usnesení.
Hlasování o návrhu: 5-0-0

Schváleno

Mgr. Zuzana Wildová, radní

Ing. Radek Rejna, radní
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