Městská část Praha - Zbraslav
Zápis
21. řádné jednání rady městské části, konané dne
31. 7. 2015 v 10:00 hod.
Přítomni:

Z. Vejvodová, F. Gaspar, M. Bernardová

Dále přítomni:

J. Kolek

Hosté:
Omluvení:

Z. Wildová, O. Šlocar

Ověřovatelé:

Z. Vejvodová, F. Gaspar

Zapsal:

M. Spáčilová

Schválený program:
1 (1)

Zahájení

2 (2)

Revitalizace ul. U Malé řeky a souvisejícího okolí, etapa předprostor Městského domu a
Divadla Jana Kašky - Výběr zhotovitele stavby

3 (3)

Odvolání zástupce tajemníka a vedoucího odboru kanceláře starosty

4 (4)

Zrušení výběrového řízení na právní služby pro MČ Praha-Zbraslav

5 (5)

Různé

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

2.

Revitalizace ul. U Malé řeky a souvisejícího okolí, etapa předprostor Městského domu a
Divadla Jana Kašky - Výběr zhotovitele stavby
Předkladatel: Zuzana Vejvodová
OMH předložil radě zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek výběrového
řízení s doporučením vítězné společnosti. Rada souhlasila s doporučením komise a rozhodla, že
vítězem výběrového řízení se stala společnost SP, s. r. o..
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 262 15

Rada městské části

I.

bere na vědomí
zprávu komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek,

II.

rozhoduje

1

že vítězem výběrového řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce stavby
nazvané "Revitalizace ul. U Malé řeky a souvisejícího okolí, etapa předprostor
Městského domu a Divadla Jana Kašky" je společnost SP s.r.o., Prvního pluku
320/7, Praha 8,
Pořadí na dalších místech:
II. Ekologické a inženýrské stavby s.r.o.
III. PV Rekultivace s.r.o.,

III.

ukládá
a)

starostce podepsat smlouvu o dílo s vítěznou společností,

b)

OMH a KÚ provést potřebné administrativní kroky.
Termín: 7.8.2015

3.

Odvolání zástupce tajemníka a vedoucího odboru kanceláře starosty
Předkladatel: Filip Gaspar
V rámci zkušení lhůty rada odvolala pana Ing. Kolka z funkce zástupce tajemníka a z funkce
vedoucího odboru Kanceláře starostky ke dni 31.7.2015. Dále rada souhlasila se jmenováním
Štěpána Vacka zástupcem tajemníka po dobu nepřítomnosti tajemníka ÚMČ.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 263 15

Rada městské části

I.

odvolává
Ing. Jindřicha Kolka, MBA z funkce zástupce tajemníka ÚMČ Praha - Zbraslav a
z funkce vedoucího odboru Kanceláře starosty ke dne 31.7.2015,

II.

stanovuje
odměnu za zastupování tajemníka, která je neveřejnou přílohou tohoto usnesení,

III.

souhlasí
se jmenováním Štěpána Vacka, DiS., zástupcem tajemníka po dobu nepřítomnosti
tajemníka ÚMČ Praha - Zbraslav

2

IV.

ukládá
FO zajistit veškeré administrativní kroky.

4.

Zrušení výběrového řízení na právní služby pro MČ Praha-Zbraslav
Rada zrušila, před ukončením lhůty pro přihlášení, výběrové řízení na dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu na "Právní služby pro MČ Praha-Zbraslav" z důvodu četných dotazů na
hodnocení nabídkové ceny v
zadávací dokumentaci.
souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 0
Usnesení č. R 21 264 15

Rada městské části

I.

ruší
výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu "Právní služby pro
MČ Praha-Zbraslav" vyhlášené dne 13.7.2015 Usnesením R 19 249 15,

II.

ukládá
KÚ provede potřebné administrativní kroky.

5.

Různé

Bc. Filip Gaspar
zástupce starostky
MČ Praha - Zbraslav

Ing. Zuzana Vejvodová
starostka MČ Praha - Zbraslav
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