MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KUNRATICE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, K Libuši 7/10, 148 23 Praha 4 – Kunratice

ZÁPIS
z korespondenčního jednání kontrolního výboru MČ Praha - Kunratice konaného dne 15. 2.
2021
Prezence: Ing. Pavel Čihák, Pavel Číhala, Petr Zeman, Milan Matoušek, MUDr. Kateřina Klímová,
Ing. Ladislav Hylena, MUDr. Miloslav Mandík
Vzhledem k epidemiologické situaci proběhlo jednání KV korespondenční metodou. Předseda výboru
Ing. Pavel Čihák rozeslal všem členům výboru přehled zadání a průběhu všech výběrových řízení a
významných zakázek, které se konaly v r. 2020.

1.

LA podala informaci, že proběhlo výběrové řízení na výběr zhotovitele na akci „ MŠ Předškolní
880/1, Praha 4 Kunratice – ZTI (výměna potrubí ZTI kanalizace, vodovod včetně stavebních úprav
dispozice WC)“. Dále oznámila, že vzhledem k tomu, že se jedná o velice specifickou zakázku,
která spočívá ve výměně svislých stoupaček a kompletní rekonstrukci sociálních zařízení v 1. a 2.
poschodí a v suterénu, byl uplatněn článek 7.7. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, tj. aby VŘ proběhlo na základě uzavřené výzvy (jedná se o akci do 6 mil. Kč). Dále
oznámila, že byl osloven Mgr. Vladimír Kolář, IČO: 71467114, aby podal nabídku na administraci
VŘ. Jeho nabídka činila 54 450,- Kč včetně DPH a byla s ním uzavřena Příkazní smlouva. Dále na
poradě starostky bylo odsouhlaseno, aby byly do VŘ osloveny následující firmy:
 AQUA servis CZ s.r.o., IČO: 28210506
 FA: JANPE s.r.o., IČO: 27103676
 NOBILES s.r.o., IČO: 25671375
 PROFITHERM CZ s r.o., IČO: 28422406
 PROHEAT s r.o., IČO: 63992001.
Na poradě starostky byla jmenována komise pro otevírání obálek ve složení:
 Ivan Hýža (Petra Hilmarová)
 Ivana Klofáčová (Ing. Hrdinová)
 Přemysl Říha (Radana Kubátová)
a komise pro výběr zhotovitele ve složení:
 Ivan Hýža (Petra Hilmarová)
 Ivana Klofáčová (Ing. Hrdinová)
 Přemysl Říha (Radana Kubátová)
 Mgr. Alice Hozmanová (Soňa Vaňková)
 Milan Matoušek (Vilém Vaníček)
Byly hodnoceny došlé tři nabídky:
 NOBILES s.r.o. 5 377 515,68 Kč
 PROHEAT s.r.o. 5 397 799,00 Kč
 JANPE s.r.o. 5 358 346,00 Kč
Po hodnocení nabídek bylo provedeno posouzení nabídky fy FA: JANPE s.r.o., která se
v hodnocení umístila na prvním místě nejvýhodnější cenovou nabídkou. Na základě doporučení
komise uzavřít smlouvu s fy FA: JANPE s.r.o. byla podepsána SOD. Stavba proběhla v jarních a
letních měsících.
FA:JANPE s.r.o. podala nabídku na více a méně práce na rekonstrukci MŠ Kunratice, viz porada
starostky č. 74, v celkové částce doplatit 331 418,49 Kč včetně DPH a na klientské změny
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v celkové částce 139 188,89 Kč včetně DPH. Byl uzavřen dodatek k SOD. Celá stavba byla
zrealizována z dotace MHMP.
2.

LA podala informaci, že na poradě starostky byla jmenována komise pro otevírání obálek a výběr
zhotovitele na VŘ „výběr projektanta na úpravu zázemí fotbalového stadionu“ ve složení:
 Ing. Karel Fíla (Ivan Hýža)
 Ing. Jaroslav Kokeš (Milan Matoušek)
 Václav Čumpelík (Ing. Štěpánka Vonášková)
 Ivana Klofáčová (Radana Kubátová)
 Přemysl Říha (Martin Kubát)
Byly osloveny čtyři firmy, viz zápis z posledního jednání KV. Nabídku podaly 3 firmy
1. B.B.D, s.r.o., IČ: 261 49 788 za cenu 1 473 000,- Kč bez DPH
2. Ing. Vladimír Sedlecký, IČ: 672 68 463 za cenu 1 465 100,- Kč bez DPH
3. Ing. arch. Milan Nevole, IČ: 161 95 400 za cenu 1 495 000,- Kč bez DPH
Byla podepsána SOD na základě doporučení komise s Ing. Vladimírem Sedleckým. Dokumentace již
byla zpracována a čekáme na stavební povolení.

3. LA podala informaci, že byl uzavřen dodatek k NS se spol. Hycro, s.r.o. na rozšíření plochy
pronajímaného pozemku parc. č. 2356/3 (u bývalého kravína) o 100 m2 za standardních podmínek.
4. LA podala informaci, že proběhlo VŘ na poskytování poradenských služeb v oblasti urbanismu,
stavebního a územního řízení a architektury. K podání nabídky byli vyzváni 3 místní specialisté
 Ing. arch. Ivany Kabelová za cenu 350,- Kč/ hodinu (není plátce DPH)
 Ing. arch. Tomáš Spurný za cenu 1089,- Kč včetně DPH.
 Ing. Martin Závodný za cenu 665,50 Kč/ hodinu včetně DPH
Nejucelenější a cenově pro MČ nejvýhodnější nabídku podala Ing. arch. Ivana Kabelová, se kterou
byla podepsána Smlouva o poradenské činnosti ve výše uvedené oblasti.
5. I. Hýža podal informaci, že proběhlo otevřené VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu výběr
zhotovitele „Chodníkového programu 2020- starý hřbitov, Vídeňská“. Na poradě starostky byla
jmenovaná výběrová komise pro otevírání obálek a výběr zhotovitele ve složení (z důvodu
nouzového stavu a bezpečnosti složená pouze z osazenstva radnice):
 Ivan Hýža – předseda komise (Ing. Karel Fíla)
 Martin Kubát (Ing. Lucie Hrdinová)
 Ivana Klofáčová (Přemysl Říha)
Osloveny napřímo byly firmy PSS Bohemia s.r.o.,EUROVIA CZ a.s., Street s.r.o., Colas a.s. Tato
zakázka byla rovněž uveřejněna na profilu zadavatele, tedy přihlásit se mohla jakákoliv firma, která
splňuje zadávací podmínky zadavatele. Toto výběrové řízení bylo rovněž zveřejněno na webových
stránkách MČ Praha-Kunratice s přímým odklikem na profil zadavatele.
Nabídky podaly firmy:
 DePa s.r.o. za cenu 1 870 006,91 Kč + DPH
 Inu Creative Holding s.r.o. za cenu 1 557 694 Kč + DPH
 Tost.cz, s.r.o. za cenu 3 700 000- Kč + DPH
 Street s.r.o. za cenu 2 316 854,- Kč + DPH
Komise doporučila (porada starostky č. 62) vyřadit nabídku společnosti Inu Creativ Holding s.r.o. pro
zásadní nesrovnalosti a skutečnosti, které ukázaly na podvodné jednání uchazeče. SOD byla uzavřena
se spol. DePa, která podala nejlevnější nabídku za cenu 1 870 006,91 Kč + DPH a splňovala veškeré
požadavky. Zakázka byla zrealizována v termínu dle SOD.
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6. LA podala informaci, že bylo vypsáno VŘ na výběr zhotovitele venkovních žaluzií do 2 pavilonů ZŠ
Kunratice. Dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu čl.7.7. „V odůvodněných
případech může MČ P-KU rozhodnout o zahájení výběrového řízení na zakázky II. kategorie na
základě uzavřené výzvy v případech, kdy takový postup odůvodňuje potřeba, aby uchazeči splnili
specifické technické podmínky zakázky nebo je takový postup odůvodněn situací na relevantním
trhu. V případě postupu podle čl. 7.7 této směrnice adresuje MČ P-KU uzavřenou výzvu k podání
nabídky na zakázku pouze takovým uchazečům (minimálně třem), o nichž má informace, že
jsou schopni požadovaný předmět plnění zakázky splnit řádně, včas a v požadované kvalitě s
ohledem na specifika, předmět a účel zakázky, a kteří splňují alespoň předpoklady nezbytné k
plnění předmětu zakázky. Výběr možných uchazečů MČ P-KU uskuteční na základě svých
zkušeností v předmětné oblasti zakázky, získaných referencí, průzkumu trhu, místní dostupnosti atd.
V případě postupu podle čl. 7.7 této směrnice se neužije čl. 7.6 této směrnice“ byl tento článek
uplatněn, protože se jedná o velice specifickou práci, kterou provádějí specializované firmy. Byly
osloveny následující firmy specializované na instalaci venkovních žaluzií k podání nabídky:
 MHST stínící technika, s.r.o. IČ: 243 15320
 ALVIR, s.r.o., IČ: 62968238
 PROKOMFORT stínící technika, s.r.o. IČ: 081 04 603
Byla jmenována hodnotící komise ve složení:
 Mgr. Ing. Vítek Beran (Renata Lukešová)
 Ivan Hýža (Petra Hilmarová)
 Ing. Karel Fíla (Milan Matoušek)
 Ivana Klofáčová (Ing. Lucie Hrdinová)
 Přemysl Říha (Bc. Martin Kubát)
Byly podány tři nabídky:
 MHST stínící technika, s.r.o. IČ: 243 15320 za cenu 2 274 418,38 Kč
 ALVIR, s.r.o., IČ: 62968238 za cenu 2 297 412,44 Kč
 PROKOMFORT stínící technika, s.r.o. IČ: 081 04 603 za cenu 2 353 004,76 Kč,
Výběrová komise doporučila uzavřít SOD se spol. MHST stínící technika s.r.o. Zakázka byla
realizována.
7. LA podala informaci o VŘ a o doporučení hodnotící komise ve složení Karel Fíla, Lucie Hrdinová a
Ivana Klofáčová o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu „Dodávka a
instalace herních prvků na dětská hřiště Na Lhotech a u fitparku Nad Rybníčky“.
Jako ekonomicky nejvýhodnější z pěti došlých nabídek a splnění všech zadaných podmínek byla
vyhodnocena nabídka č. 1 od Bonita Group Service s.r.o., IČ 27738795, č.p. 583, 664 24 Drásov za
celkovou cenu 172 081,36 Kč včetně DPH. Další cenové nabídky byly od firem TEWIKO systems,
s.r.o., IČ 25472887, za 176 055,- Kč včetně DPH, firmy GARTENSTA PLUS s.r.o., IČ 26689472,
za 194 386,50 Kč včetně DPH, firmy LLAMARO s.r.o., IČ 28764307 za 175 353,- včetně DPH a
poslední od firmy Jan Vlček, IČ 76001288, za 198 198,- Kč včetně DPH. Na poradě starostky č. 63
byla vybrána a schválena nejlevnější nabídka firmy Bonita Group Service s.r.o.. Zakázka byla
realizována dle SOD.
8. IH podal informaci o výběrovém řízení na „Nákup a instalaci zařízení pro zřízení Wifi na území MČ
Praha-Kunratice“. Jedná se o implementaci dotace Evropské komise na zakoupení a instalaci zařízení
pro provoz veřejné Wifi včetně provozování instalovaného systému po dobu 36 měsíců. Byla
vybrána lokalita zámeckého parku a okolí radnice. Byly osloveny následující 3 firmy:
 GiTy - zbynek.surovec@gity.eu - IČ 25302400
 IS Data - marketa.adamcova@isdata.cz - IČ 26435896
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 Dator3 - milan.muzika@dator3.cz, zdenek.sazama@dator3.cz - IČ 25788612
Nabídku podala pouze firma DATOR3, IČO 25488612, č.j. 01627/2020 zcela v souladu s
podmínkami dotačního programu Evropské komise včetně specifikace HW a SW. S firmou DATOR3
byla podepsána SOD. Zakázka byla realizována.
9. LA podala informaci, že byly osloveny tři firmy na opravu sloupků a výměnu pletiva na herním
fotbalovém hřišti SK Slovan Kunratice:
 Pavel Krejčíř, IČO: 685 83 150
 BON SOFT-dobrá zahrada, IČO: 45 27 23 01
 Zámečnictví Chaloupka Filip, IČO: 71 53 93 36.
Byla jmenována komise pro otevírání obálek a výběr ve složení:
 Ing. Karel Fíla (Ivan Hýža)
 Ivana Klofáčová (Přemek Říha)
 Václav Čumpelík‚(Ing. Jaroslav Kokeš).
Byly doručeny nabídky:
 Pavel Krejčíř, IČO: 685 83 150 za cenu 486 613,- Kč (588 801,- Kč včetně DPH)
 BON SOFT s.r.o., IČO: 45 27 23 01 za cenu 525 000,- Kč (635 250,- Kč včetně DPH)
 Zámečnictví Chaloupka Filip, IČO: 71 53 93 36 za cenu 509 700,- Kč (616 737,- Kč včetně DPH)
Na základě doporučení komise byla uzavřena SOD s Pavlem Krejčířem. Zakázka byla realizována.
10.

IH podal informaci o výběrovém řízení „Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích, IV. Etapa –
cyklotrasa A213, pořízení projektové dokumentace“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
1 000 000,- Kč bez DPH.
Na poradě starostky č. 69 byla jmenována komise pro otevírání obálek a výběr zhotovitele:
 Ivana Klofáčová
(náhradník Lucie Hrdinová)
 Martin Kubát
(náhradník Přemysl Říha)
 Stanislav Šafařík
(náhradník Milan Matoušek)
 Výzva k podání nabídky byla doručena třem firmám: Sinnps s.r.o, DIPRO s.r.o, AVS Projekt s.r.o.
Zároveň byla výzva k podání nabídky zveřejněna na webových stránkách MČ Praha-Kunratice.
Byly doručeny nabídky:
 fy DIPRO s.r.o., IČ: 48592722 ve výši 946 200,- Kč bez DPH
 fy Sinpps s.r.o., IČ: 62584332 ve výši 969 500,- Kč bez DPH
 fy AVS Projekt s.r.o., IČ: 25080342/2020 ve výši 999 500,- Kč bez DPH.
Na základě doporučení komise byla uzavřena SOD s fy DIPRO s.r.o..

11.

LA podala informaci, že byl zveřejněn záměr a uzavřena smlouva na propachtování pozemků parc. č.
2358/12 o výměře 2 837 m2 a parc. č. 2358/11 o výměře 1 709 m2, oba v k. ú. Kunratice a pozemek
parc. č. 1422/14 o výměře 551 m2 v k.ú. Šeberov, se spol. AGRO Jesenice u Prahy a.s. na dobu
neurčitou za účelem provádění zemědělské výroby s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou jdoucí tak, že
pacht vždy skončí koncem pachtovního roku (pachtovním rokem je období od 1.10. do
30.9.následujícího roku), za roční pachtovné ve výši 1 529,- Kč. V případě porušení smlouvy je
výpovědní lhůta 1 měsíc.

12.

IH podal informaci, že byla uzavřena SOD s firmou Bonita, IČO: 27738795 sídlem Drásov 583, 664
24 Drásov na hrací prvky (lanovka „áčková“ a kolotoč) včetně montáže v lokalitě Kravín za
194 870,50 Kč v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, dobré
zkušenosti s firmou Bonita a porovnáním ceny s katalogy jiných společností, které se
zabývají výrobou herních prvků.
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13.

LA podala informaci, že byl zveřejněn záměr a uzavřena smlouva o bezúplatné výpůjčce části
pozemku parc.č. 118 o výměře 45 m2, zapsaném na LV č.1812 pro obec Praha v k.ú.Kunratice, na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců, za účelem umístění zpevněné plochy sloužící
k umístění venkovního posezení s nájemcem restaurace U Bezuchů.

14.

IH podal informaci, že proběhlo VŘ na provedení výměny obrusné vrstvy komunikace Golčova
v úseku Kostelní náměstí – Děbolínská. V celé šíři komunikace byla odstraněna stávající vrstva
živice a provedena pokládka nové. Na nákladech opravy se podílel zhotovitel výměny kabelů PRE
distribuce (Energo Praha s.r.o.), který vyměnil v ulici kabely NN PRE a jako součást náhrad povrchů
využil probíhající pokládku živice, jejíž poměrnou část uhradil. Zhotovitel povrchů byl hledán
telefonickým průzkumem trhu a následně u zájemců o dílo zasláním cenové nabídky v rozsahu celé
opravy.
 Street s.r.o. IČ: 246 63 310; MC P-KU 02247/2020; 1 023 277,80 Kč vč. DPH
 Strabag a.s. IČ: 608 38 744; MC P-KU 02248/2020; 1 103 919330 Kč vč. DPH
 USK s.r.o. IČ: 271 385 51; MC P-KU 02249/2020; 1 085 914,50 Kč vč. DPH
Na poradě starostky č. 75 bylo rozhodnuto podepsat SOD s fy. Street na poměrnou část díla ve výši
500 000,- Kč vč. DPH, zbylou část hodnoty díla řešil s vybraným zhotovitelem zhotovitel výměny
kabelů sám.

15.

IH podal informaci, že proběhlo VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu „Plošné rekonstrukce
komunikací v Kunraticích – III. Etapa, příjezdová cesta k č.p. 631,632,633“. Na poradě starostky č.
77 byla jmenovaná výběrová komise na otevírání obálek a na výběr zhotovitele.
 Ivan Hýža (náhradník Milan Matoušek)
 Martin Kubát (náhradník Ing. Stanislav Šafařík)
 Ing. Ondřej Nováček (náhradník Ing. Roman Kyselý)
 Ivana Klofáčová (náhradník Přemysl Říha)
 Ing. Karel Fíla (náhradník Petra Hilmarová)
K podání nabídky byly vyzvány tři firmy. STREET s.r.o., COLAS CZ, a.s., a EUROVIA CS,a.s.
Doručeny byly nabídky firem COLAS CZ a.s., EUROVIA CS, a.s.
Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky a podle
zveřejněného způsobu hodnocení, uvedeného ve Výzvě k podání nabídek a doporučila uzavřít
smlouvu s firmou EUROVIA CS a.s., za cenu 2.887.017,34 Kč bez DPH. Zakázka byla zrealizována
dle SOD.

16.

LA podala informaci, že byl vyvěšen záměr a uzavřena Nájemní smlouva se společností
GREMYSTA system, s.r.o. se sídlem Golčova 486, Praha 4 – Kunratice, IČO: 01883453, na
pronájem části pozemkové parcely č.2356/3 (u bývalého kravína) o výměře 40 m2 v k.ú. Kunratice
za účelem umístění lodního kontejneru s využitím pro skladování materiálu, a to na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Cena nájmu činí 111 Kč/m2/rok + navýšení o roční míru inflace.
LA podala informaci, že byly osloveny 3 firmy na Veřejnou zakázku malého rozsahu zadávacího
řízení mimo režim z. č. 134/2016 Sb. na stavební práce „Jímání dešťových vod objektu DCHB PrahaKunratice“:
UROS-CZ s.r.o. IČO: 25112414
Bratři Gallové s.r.o. IČO: 24664197
EUROVIA CS, a.s.. IČO: 45274924
Nabídku podaly firmy:
Bratři Gallové s.r.o. za cenu 1 420 003,- Kč + DPH

17.
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Walco CZ za cenu 1 198 075,- Kč
Brochier, s.r.o. za cenu 1 510 548,- Kč
Hodnotící komise ve složení Hýža Ivan, Klofáčová Ivana, Říha Přemysl, Mgr. Kolář Vladimír a Ing.
Fíla Karel provedla hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky a podle zveřejněného
způsobu hodnocení, uvedeného ve Výzvě k podání nabídek a doporučila uzavřít smlouvu s firmou
Walco CZ. Zakázka je realizována dle SOD.

18.

IH podal informaci, že společnost Zahrady a zeleň, s.r.o., IČ 27588441 byla vyzvána k podání cenové
nabídky na vysetí trávníku v ulici Volarská a výsadby 34 stromů v rozličných lokalitách Kunratic.
Společnost podala nabídku za cenu 445 305,- Kč + DPH. Byla uzavřena SOD, protože se jednalo o
zakázku malého rozsahu a při výběru dodavatele MČ vycházela ze zkušeností s tímto dodavatelem.
Nabídka byla ověřena nezávisle od místní firmy Petr Richter, která byla 585 906,20,- Kč + DPH.
Zakázka byla zrealizována dle uzavřené SOD.

19.

LA podala informaci, že proběhlo VŘ na zhotovitele PD pro ÚR a SP na akci „Dostavba sportoviště
v areálu ZŠ Předškolní“. Byly osloveny tři společnosti k podání nabídky:
 ADR, s.r.o., IČO: 256 17 249
 BOMART spol. s r. o., IČO: 250 91 905
 Di5 architekti inženýři s.r.o., IČO: 256 78 051
Komise pro otevírání obálek a výběr zhotovitele byla jmenovaná na poradě starostky č. 91 ve složení:
 Ing. Luděk Kaňák
 Ivan Hýža
 Ing. Karel Fíla
 Ivana Klofáčová
 Přemysl Říha
Byly podány nabídky:
 ADR, s.r.o., - cena 1.979 500 Kč/bez DPH
 BOMART spol. s r. o., - cena 1.956 000 Kč/bez DPH
Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky a podle
zveřejněného způsobu hodnocení, uvedeného ve Výzvě k podání nabídek a doporučila uzavřít SOD
s fy BOMART spol. s r.o.. SOD byla uzavřena na základě porady starostky č. 91.

20.

LA podala informaci, že byla uzavřena SOD s firmou Čumpelík-Zámečnictví IČO: 49 39 50 92, na
demontáž starého plotu na západní straně pozemku bývalého kravína parc. č. 2356/3 včetně
odstranění rozpadlých betonových základů se zničenými ocelovými sloupky a zhotovení nového
plotu a vjezdových dvoukřídlých vrat za cenu 171 820,- Kč včetně DPH. Vzhledem k tomu, že
cenová nabídka byla porovnána s cenovou nabídkou na oplocení fotbalového hřiště a byla
vyhodnocena jako cena v místě obvyklá, byl vysloven souhlas s uzavřením SOD na poradě starostky
č. 88. Zakázka byla zrealizována dle SOD.

21.

IH podal informaci, že byla uzavřena SOD se spol. Bratři Gallové s.r.o. IČO: 24664197 na likvidaci
černých skládek a terénní úpravy v areálu bývalého kravína za celkovou cenu 176 443,00 Kč + DPH.
SOD byla podepsána vzhledem k tomu, že se jedná o cenu v místě obvyklou (M. Kubát prověřil
nabídkovou cenu dotazem u jiné firmy, která ale neměla na úklid v požadovaném čase kapacitu).
Zakázka byla zrealizována dle SOD.

22.

LA podala informaci, že byla uzavřena SOD s firmou S.O.S.-DEKORACE IČO: 27 11 94 32, na
instalaci nového schodiště na půdu budovy ÚMČ za cenu 153 700,- Kč + DPH. Jedná se o
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certifikovaný výrobek z Německa, který se v ČR nevyrábí. Cena byla konzultována p. Říhou u
zámečnictví Čumpelík Kunratice a byla shledána jako v místě obvyklá.
23.

LA podala informaci, že byl vypsán záměr a podepsaná Nájemní smlouva na pronájem části
pozemkové parcely parc. č. 2356/3 o výměře 200 m2 společnosti DECORUM spol s r. o. za účelem
uskladnění stavebních materiálů, 1 WC a parkování automobilů za standardních podmínek jako u
všech ostatních nájemců tohoto pozemku (u bývalého kravína).
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