Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
8. řádné jednání rady městské části, konané dne
16. 3. 2015 v 15:00 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, M. Bernardová, F. Gaspar, Z. Wildová, O. Šlocar

Dále přítomni:

Š. Vacek

Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, O. Šlocar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Potvrzení o zániku věcného práva předkupního a zániku zástavního práva vůči Bytovému
družstvu Sulova

3 (3)

Úplatné nabytí pozemku parc.č. 2914/1 v k.ú. Zbraslav z vlastnictví Ministerstva vnitra
ČR do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha – Zbraslav

4 (4)

Výpověď z nájmu pozemků – dlužné nájemné za pronájem pozemků parc.č. 493, 494, 495
a 496 o celkové výměře 337m² vše v k.ú. Lahovice v lokalitě „U Topolu“

5 (10)

Výpověď z nájmu pozemků - dlužné nájemné za pronájem pozemků parc. č. 511 o výměře
19 m2, parc. č. 512 o výměře 92 m2, parc. č. 513 o výměře 28 m2 a parc. č. 514 o výměře
80 m2 vše v k. ú. Lahovice v lokalitě "U Topolu"

6 (6)

Novostavba RD Pod Špitálem, č. parc. 99, k.ú. Zbraslav

7 (7)

Novostavba RD, č. parc. 824/2, k. ú. Zbraslav, lokalita Na Mlíčníku

8 (8)

Novostavba RD s ateliérem, ul. Za Dálnicí, č. parc. 2404/2, 2407/9, k,ú. Zbraslav

9 (9)

Novostavba RD, č. parc. 3101/10, k.ú. Zbraslav, lokalita Závist

10 (10)

Sejmutý záměr – pronájem budovy v ulici Elišky Přemyslovny č.p. 399 na pozemku
parc.č. 1539 a pozemků parc. č. 1539 o výměře 382 m², parc.č. 1540 o výměře 496 m²,
parc.č. 3272 o výměře 98 m² vše v k.ú. Zbraslav pro ASČR

11 (11)

Nástavba a přístavba stávajícího rekreačního objektu, č. ev. 154, k.ú. Zbraslav, lokalita
Závist

12 (12)

Prodloužení nájmu bytu č. 105 v bytovém domě Lomařská 824

13 (13)

Vstup MČ Praha - Zbraslav do Svazu městských částí hlavního města Prahy

14 (14)

Souhlas s převzetím sponzorského daru – MŠ Nad Parkem

15 (15)

Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském náměstí

16 (16)

Žádost o prodloužení hostování lunaparku

17 (18)

Rekonstrukce leosoparku Belveder - výběr dodavatele TDI
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18 (19)

Rekonstrukce lesoparku Belveder - výběr dodavatele stavby

19 (20)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Potvrzení o zániku věcného práva předkupního a zániku zástavního práva vůči Bytovému
družstvu Sulova
Předkladatel: Filip Gaspar
OMH předložil radě materiál ve věci zániku věcného práva předkupního a zástavního vůči
Bytovému družstvu Sulova. Kupní smlouva o převodu nemovitostí byla uzavřena v roce
2005. Bytové domy i s pozemky v ulici Sulova byly odprodány bytovému družstvu za cenu
18.881.203 Kč s tím, že 25% kupní ceny bylo uhrazeno do 60 dnů od podpisu smlouvy a
zbývajících 75% kupní ceny bylo rozloženo do deseti splátek. Po dobu splácení bylo zřízené
věcné právo předkupní a zástavní ve prospěch MČ. Poslední splátka byla zaplacena v únoru
letošního roku a již není v účetnictví MČ evidován žádný závazek. Rada souhlasila s vystavením
potvrzení o zániku věcného práva předkupního a potvrzení o zániku zástavního práva na základě
Kupní smlouvy o převodu nemovitostí. Následně bude proveden výmaz záznamu z katastru
nemovitostí.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 68 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s vystavením potvrzení o zániku věcného práva předkupního a potvrzení o zániku
zástavního práva na základě Kupní smlouvy o převodu nemovitostí, smlouva
o zřízení předkupního práva jako práva věcného a zástavní smlouva ze dne
15.2.2005,

II.

ukládá
OMH odeslat potvrzení o zániku věcného práva předkupního a potvrzení o zániku
zástavního práva na základě Kupní smlouvy o převodu nemovitostí, smlouva
o zřízení předkupního práva jako práva věcného a zástavní smlouva ze dne
15.2.2005 na MHMP.
Termín: 20.3.2015

3.

Úplatné nabytí pozemku parc.č. 2914/1 v k.ú. Zbraslav z vlastnictví Ministerstva vnitra
ČR do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha – Zbraslav
Předkladatel: Filip Gaspar, Zuzana Vejvodová
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OMH předložil radě k projednání materiál ve věci žádosti o vyslovení souhlasu Rady hl. m.
Prahy se záměrem odkoupit pozemek parc. č. 2914/1 v k. ú. Zbraslav ve vlastnictví MV ČR.
Pozemek je umístěn v ulici K Výtopně kde v současné době parkují auta. MČ by tento pozemek
ráda vlastnila z důvodu většinového vlastnictví pozemků v dané lokalitě. Rada souhlasila s
podáním žádosti.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 69 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s podáním žádosti o vyslovení souhlasu Rady hl. m. Prahy se záměrem odkoupit
pozemek parc. č. 2914/1 v k. ú. Zbraslav z vlastnictví Ministerstva vnitra ČR do
vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha – Zbraslav,

II.

ukládá
OMH odeslat žádost na MHMP.
Termín: 20.3.2015

4.

Výpověď z nájmu pozemků – dlužné nájemné za pronájem pozemků parc.č. 493, 494, 495
a 496 o celkové výměře 337m² vše v k.ú. Lahovice v lokalitě „U Topolu“
Předkladatel: Filip Gaspar
OMH předložil radě materiál ve věci výpovědi z nájmu pozemků v lokalitě "U Topolu". Paní
Švihlíková, která má pronajaty výše uvedené pozemky, nezaplatila nájem za rok 2013 a 2014,
tím hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. V roce 2014 byla podaná
žaloba o zaplacení dlužného nájemného. Rada souhlasila s výpovědí z nájmu pozemků.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 70 15

Rada městské části

I.

schvaluje
výpověď z nájmu pozemků parc. č. 493, 494, 495 a 496 o celkové výměře 337 m²
vše v k. ú. Lahovice pro nájemce paní Pavlu Švihlíkovou,

II.

ukládá
starostce podepsat výpověď z nájmu pozemků.
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Termín: 20.3.2015

5.

Výpověď z nájmu pozemků - dlužné nájemné za pronájem pozemků parc. č. 511 o výměře
19 m2, parc. č. 512 o výměře 92 m2, parc. č. 513 o výměře 28 m2 a parc. č. 514 o výměře 80
m2 vše v k. ú. Lahovice v lokalitě "U Topolu"
OMH předložil radě materiál ve věci výpovědi z nájmu pozemků v lokalitě "U Topolu". Paní
Gebauerová, která má pronajaty výše uvedené pozemky, nezaplatila nájem za rok 2013 a 2014,
tím hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. V roce 2014 byla podaná
žaloba o zaplacení dlužného nájemného. Rada souhlasila s výpovědí z nájmu pozemků.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 71 15

Rada městské části

I.

schvaluje
výpověď z nájmu pozemků parc. č. 511 o výměře 19 m2, parc. č. 512 o výměře
92 m2, parc. č. 513 o výměře 28 m2 a parc. č. 514 o výměře 80 m2 vše v k. ú.
Lahovice pro nájemce paní Lucii Gebauerovou,

II.

ukládá
starostce podepsat výpověď z nájmu pozemků.

6.

Novostavba RD Pod Špitálem, č. parc. 99, k.ú. Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada projednávala projektovou dokumentaci novostavby rodinného domu se dvěma
provozovnami v ulici Pod Špitálem. Z důvodu nedořešené dopravy v klidu, rada neschválila
předloženou projektovou dokumentaci. Stavební komise se k tomu záměru vyjádřila tak, že
pokud by stavebník na svém pozemku vyřešil alespoň dvě parkovací místa, doporučila by s
návrhem souhlasit.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 72 15

Rada městské části

I.

neschvaluje
předloženou projektovou dokumentaci k záměru novostavby č. parc. 99, ulice Pod
Špitálem, k. ú. Zbraslav z důvodu nedořešené dopravy v klidu,

II.

ukládá
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KS odpovědět žadateli.
Termín: 20.3.2015

7.

Novostavba RD, č. parc. 824/2, k. ú. Zbraslav, lokalita Na Mlíčníku
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě žádost o stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení na novostavbu
rodinného domu v lokalitě Na Mlíčníku. Předmětem projektu je RD s jednou bytovou jednotkou,
oplocení, přípojky kanalizace, plynu a vody. Doprava v klidu je řešení parkovacím stáním pro
dva osobní automobily. dokumentace byla projednána na jednání Stavební komise, která záměr
doporučila k odsouhlasení. Rada schválila předloženou projektovou dokumentaci.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 73 15

Rada městské části

I.

schvaluje
předloženou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení
na novostavbu rodinného domu č. parc. 824/2, k. ú. Zbraslav, lokalita Na
Mlíčníku,

II.

ukládá
KS odpovědět žadateli.
Termín: 20.3.2015

8.

Novostavba RD s ateliérem, ul. Za Dálnicí, č. parc. 2404/2, 2407/9, k,ú. Zbraslav
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Radě byla znovu předložena žádost o vyjádření ke studii investičního záměru na výstavbu
dvou rodinných domů v ulici Za Dálnicí. Stavební komise považuje za nezbytné doložit řešení
napojení objektů na inženýrské sítě, dopravní připojení a možnost realizace záměru projednat s
dotčenými orgány. Rada neschválila předloženou architektonickou studii.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 74 15

Rada městské části

I.

neschvaluje
předloženou architektonickou studii na výstavbu dvou rodinných domů s ateliéry,
č. parc. 2404/2, 2407/9 k. ú. Zbraslav, ul. Za Dálnicí. RMČ považuje za nezbytné
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doložit řešení napojení objektů na inženýrské sítě a dopravní připojení včetně
projednání s dotčenými orgány,

II.

ukládá
KS odpovědět žadateli.
Termín: 20.3.2015

9.

Novostavba RD, č. parc. 3101/10, k.ú. Zbraslav, lokalita Závist
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě žádost o stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení na novostavbu
rodinného domu v lokalitě Závist. Stavební komise vydala nesouhlasné stanovisko, protože v
dokumentaci nebyl doložen souhlas s dělením pozemků a žadatel nedodal koordinační situaci,
ze které by bylo patrné umístění novostavby včetně přístupových komunikací. Rada předloženou
projektovou dokumentaci neschválila.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 75 15

Rada městské části

I.

neschvaluje
předloženou projektovou dokumentaci ve stupni pro sloučené územní řízení a
stavební povolení na novostavbu rodinného domu, č. parc. 3101/10, k. ú. Zbraslav,
lokalita Závist. Předložená žádost neobsahuje situaci osazení objektů na pozemku
a neposkytuje tak dostatečný podklad pro posouzení.

II.

ukládá
KS odpovědět žadateli.
Termín: 19.3.2015

10.

Sejmutý záměr – pronájem budovy v ulici Elišky Přemyslovny č.p. 399 na pozemku parc.č.
1539 a pozemků parc. č. 1539 o výměře 382 m², parc.č. 1540 o výměře 496 m², parc.č. 3272
o výměře 98 m² vše v k.ú. Zbraslav pro ASČR
Předkladatel: Filip Gaspar
Na vyvěšený záměr pronájmu budovy v ulici El. Přemyslovny 399 se přihlásila Asociace
samaritánů ČR. Smlouva o pronájmu bude uzavřena na dobu určitou, a to od 1.4.2015 do
31.12.2016 za cenu 9.600 Kč na rok. Pan Šlocar se při hlasování zdržel z důvodu možného střetu
zájmu.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 1
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Usnesení č. R 8 76 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s pronájmem budovy v ulici Elišky Přemyslovny č. p. 399 na pozemku parc. č.
1539 a pozemků parc. č. 1539 o výměře 382 m², parc. č. 1540 o výměře 496 m²,
parc. č. 3272 o výměře 98 m² vše v k. ú. Zbraslav, předem určenému zájemci
Asociaci samaritánů ČR za cenu 9.600 Kč/rok na dobu určitou od 1.4.2015 do
31.12.2016,

II.

ukládá
starostce podepsat nájemní smlouvu.
Termín: 27.3.2015

11.

Nástavba a přístavba stávajícího rekreačního objektu, č. ev. 154, k.ú. Zbraslav, lokalita
Závist
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Rada schválila projektovou dokumentaci ke společnému územnímu souhlasu a souhlasu
s provedením ohlášeného záměru na nástavbu a přístavbu stávajícího rekreačního objektu
v lokalitě Závist. Stavební komise s tímto záměrem souhlasila za předpokladu, že nebude
překročen v dokumentaci stanovený objem stavby.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 77 15

Rada městské části

I.

schvaluje
projektovou dokumentci ke společnému územnímu souhlasu a souhlasu s
provedením ohlášeného stavebního záměru na nástavbu a přístavbu stávajícího
rekreačního objektu, č. ev. 154, k. ú. Zbraslav, lokalita Závist za předpokladu, že
nebude překročen stanovený objem stavby,

II.

ukládá
KS předat usnesení a PD na OMH.
Termín: 20.3.2015
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12.

Prodloužení nájmu bytu č. 105 v bytovém domě Lomařská 824
Předkladatel: Filip Gaspar
Rada, na základě žádosti nájemců bytového domu Lomařská 824, souhlasila s prodloužením
nájmu do 31.3.2017. Nájemci měli uzavřenou nájemní smlouvu na jeden rok. Důvodem
přidělení bytu byly sociální důvody. Nájemné a služby platí řádně a včas, a proto je možné
prodloužit nájemní smlouvu na delší časové období.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 78 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s prodloužením nájmu bytu č. 105 v bytovém domě v ulici Lomařská č. p. 824,
současným nájemcům, od 1.4.2015 do 31.3.2017,

II.

ukládá
a)

KS informovat nájemce bytu,

b)

OMH zajistit realizaci tohoto usnesení.
Termín: 15.4.2015

13.

Vstup MČ Praha - Zbraslav do Svazu městských částí hlavního města Prahy
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
Městská část byla oslovena s nabídkou členství ve Svazu městských částí hl. m. Prahy. Cílem
svazu, který byl založen roku 2012 jako náhrada neexistujícího Svazu starostů, je spolupráce
městských částí v občanskoprávních vztazích, ochrana společných zájmů a posílení významu
MČ v procesech rozhodování ve věcech, které se jich týkají, výměna informací a zkušeností.
Svaz by měl také plni funkci poradní a iniciační pro hlavní město Prahu. Rada doporučila
zastupitelstvu souhlasit se členstvím.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 79 15

Rada městské části

I.

předkládá
Zastupitelstvu Městské části Praha - Zbraslav návrh na vstup do Svazu městských
částí hlavního města Prahy,

II.

doporučuje
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Zastupitelstvu Městské části Praha - Zbraslav souhlasit s členstvím Městské části
Praha - Zbraslav ve Svazu městských částí hlavního města Prahy.
14.

Souhlas s převzetím sponzorského daru – MŠ Nad Parkem
Předkladatel: Zuzana Wildová
Rada souhlasila s převzetím sponzorského daru pro MŠ Nad Parkem. Mateřská škola dostala od
paní Koulové 22 dětských knih.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 80 15

Rada městské části

I.

souhlasí
s převzetím sponzorského daru pro MŠ Nad Parkem – 22 dětských knih v ceně 22
Kč od paní Veroniky Koulové, bytem Praha – Zbraslav.

II.

ukládá
KS provést administrativní kroky.
Termín: 18.3.2015

15.

Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském náměstí
Předkladatel: Michaela Bernardová
Rada schválila paní Částkové prodej textilu na Zbraslavském náměstí každé pondělí od 23.3. do
21.9.2015.
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 81 15

Rada městské části

I.

schvaluje
povolení prodeje textilu na Zbraslavském náměstí pro paní Jitku Částkovou každé
pondělí od 23.3.2015 do 21.9.2015, velikost záboru 10 m2,

II.

stanovuje
cenu za nájem místa 40 Kč/m2/den,
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III.

ukládá
KS informovat žadatele.
Termín: 19.3.2015

16.

Žádost o prodloužení hostování lunaparku
Předkladatel: Michaela Bernardová
Pan Spilka požádal radu o povolení prodloužení hostování lunaparku ve Zbraslavi do 29.3.2015.
Z důvodu přistavení mobilního sběrného dvora na pozemku, kde lunapark hostuje, rada
prodloužení termínu neschválila. Hlasovali proti: pí Bernardová, pí Wildová.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 2
Usnesení č. R 8 82 15

Rada městské části

I.

neschvaluje
prodloužení hostování lunaparku Spilka,

II.

ukládá
KS informovat žadatele.
Termín: 18.3.2015

17.

Rekonstrukce leosoparku Belveder - výběr dodavatele TDI
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě Zprávu o druhém posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek
pro výběr dodavatele služeb na akci "Technický dozor investora - Rekonstrukce lesoparku
Belveder - opětovné vyhlášení". Jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny bez
DPH. Z 15 doručených nabídek byly u pěti zjištěny nedostatky a byly vyloučeny. Ze zbylých
deseti nabídek komise doporučila firmu REINVEST, spol. s r. o., která podala nejvýhodnější
nabídku. Rada rozhodla o přidělení zakázky společnosti REINVEST, spol. s r. o..
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 83 15

Rada městské části

I.

bere na vědomí
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Zprávu o druhém posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek na
akci "Technický dozor investora - Rekonstrukce lesoparku Belveder - opětovné
vyhlášení",

II.

rozhoduje
na základě Zprávy o druhém posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení
nabídek, o vyloučení uchazečů:
EDIFICE construction and consulting, s. r. o., Návršní 2030/8, 140 00 Praha 4, IČ:
27184838,
BRAIN, s. r. o., U Krčské vodárny 23, 140 00 Praha 4, IČ: 48588202,
Josef Anderle, Vl. Vančury 436/11, 370 06 České Budějovice, IČ: 73486230,
DOMSTAV, s. r. o., Bohdanečská 543, 190 17 Praha 9, IČ: 49241958,
Ing. Roman Randuška, Žitavského 546, 156 00 Praha 5, IČ: 66490600
z důvodu nedostatků a nejasností v doložené nabídce a dokumentaci prokazující
splnění kvalifikace,

III.

rozhoduje
na základě Zprávy o druhém posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení
nabídek o přidělení zakázky "Technický dozor investora - Rekonstrukce lesoparku
Belveder - opětovné vyhlášení" společnosti REINVEST spol. s r. o., K Novému
dvoru 897/66, 142 00 Praha 4, IČ: 65410840 za nabídkovou cenu 118.800 Kč bez
DPH,
pořadí dalších uchazečů:
Project Management Service, s. r. o., Lékařská 291/6, 150 00 Praha 5, IČ:
27216047,s nabídkovou cenou: 122.500 Kč bez DPH,
Eurovision, a. s., Veveří 2581/102, 616 00 Brno, IČ: 27691845, s nabídkovou
cenou: 137.800 Kč bez DPH,
FANSTAV, a. s., Jateční 540/4, 170 00 Praha 7, IČ: 27205461, s nabídkovou
cenou: 138.500 Kč bez DPH,
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Saffron Universe, s. r. o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6, IČ: 03595269, s
nabídkovou cenou: 138.500 Kč bez DPH,
SIN, spol. s r. o., Holušická 2253/1, 148 00 Praha 4, IČ: 49707221, s nabídkovou
cenou: 175.000 Kč bez DPH,
Ing. arch. Faruk Sarajlič, EFA – Praha, Kaštanová 1484, 250 01 Brandýs nad
Labem, IČ: 45876967, s nabídkovou cenou: 211.505 Kč bez DPH,
NDCON, s. r. o., Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1, IČ: 64939511, s nabídkovou
cenou: 227.250 Kč bez DPH,
IBR Consulting, s. r. o., Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9, IČ: 25023446, s
nabídkovou cenou: 247.000 Kč bez DPH,
SUDOP PRAHA, a. s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, IČ: 25793349, s
nabídkovou cenou: 285.000 Kč bez DPH,

IV.

18.

ukládá
a)

OMH podniknout ve spolupráci se společností DPU Revit, s. r. o. potřebné
administrativní kroky,

b)

starostce podepsat příkazní smlouvu po schválení rozpočtu Městské části Praha Zbraslav pro rok 2015.

Rekonstrukce lesoparku Belveder - výběr dodavatele stavby
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení na dodavatele
stavby "Rekonstrukce lesoparku Belveder". Z celkového počtu sedmi uchazečů splnili
požadavky stanovené zadavatelem čtyři uchazeči. Tři uchazeči byly vyloučeni. Na základě
hodnotících kritérií vyhodnotila komise jako nejlepšího uchazeče firmu Swietelsky stavební, s.
r. o.. Rada rozhodla o přidělení zakázky na stavební práce výše zmíněné akce firmě Swietelsky
stavební, s. r. o..
souhlasí 5, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 8 84 15

Rada městské části

I.

bere na vědomí
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Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v zadávacícm řízení na dodavatele
stavby v rámci investiční akce "Rekonstrukce lesoparku Belveder",

II.

rozhoduje
na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o vyloučení uchazečů:
Gardenline, s. r. o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827, který
nerespektoval požadavky zadavatele vedoucí k úspěšné realizaci dotačně
podpořené zakázky a v rámci své nabídky je nedoložil, což je v rozporu se zájmem
zadavatele, zadávacími podmínkami a zákonem o veřejných zakázkách
a
P-V rekultivace, s. r. o., Pod Svahem 788/9, 147 00 Praha 4 – Braník, IČ:
25715607, který nerespektuje požadavky stanovené zákonem a zadavatelem v
zadávacích podmínkách. Uchazeč nenacenil všechny stanovené položky předmětu
plnění v položkovém rozpočtu,

III.

rozhoduje
na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o přidělení zakázky na
stavební práce v rámci investiční akce "Rekonstrukce lesoparku Belveder"
společosti:
SWIETELSKY stavební, s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED,
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599 za nabídkovou cenu
13.405.637 Kč bez DPH,
pořadí dalších uchazečů: Podzimek a synové, s. r. o., Váňovská 528/22, 589 01
Třešť, IČ: 46978194, s nabídkovou cenou: 13.545.580 Kč bez DPH,

IV.

ukládá
a)

OMH podniknout ve spolupráci se společností DPU Revit, s. r. o. potřebné
administrativní kroky,

b)

starostce podepsat smlouvu o dílo po schválení rozpočtu Městské části Praha Zbraslav pro rok 2015.
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19.

Různé
Rada vzala na vědomí odstoupení pana Jiřího Kabáta jako předsedy Komise zdravotní, sociální
a pro DsPS a jmenovala předsedkyní paní Kořínkovou. Pan Kabát odstupuje z časových důvodů,
členem komise zůstává. Z. Wildová se zdržela hlasování.
Rada se seznámila se zápisem ze Stavební komise.
souhlasí 4, nesouhlasí 0, zdrželo se 1
Usnesení č. R 8 85 15

Rada městské části

I.

bere na vědomí
odstoupení Jiřího Kabáta z pozice předsedy Komise zdravotní, sociální a pro
DsPS,

II.

jmenuje
Danu Kořínkovou předsedkyní Komise zdravotní, sociální a pro DsPS,

III.

ukládá
KS provést administrativní změny.

Ondřej Šlocar

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav
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