
Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
12. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 5. 2015 
 

č. 241/RMČ/2015 
 

k návrhu na přidělení bytu zaměstnanci SP Černý Most, s. r. o. o velikosti 1 + 0                      
do podnájmu v objektu č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

přidělení bytu zaměstnanci SP Černý Most, s. r. o. o velikosti 1 + 0 do podnájmu                   
v objektu č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou do 30. 11. 2015 
  

II.     u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření podnájemní smlouvy mezi SP Černý Most, s. r. o. a podnájemcem               
na užívání bytu č. 9 o velikosti  1 + 0 v  domě  č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu 
určitou do 30. 11. 2015  
    

                                 
T: 15. 5. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                          Ing. Břetislav Vodák 
starosta městské části Praha 14                                uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
12. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 5. 2015 
 

č. 242/RMČ/2015 
 

k návrhu na obnovení poskytnutí přístřeší formou bytu č. 2 v domě č. p. 1610, 
Broumarská ul., Praha 9 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

obnovení  přístřeší formou bytu č. 2 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., 
Praha 9 na dobu určitou 3 měsíců od 15. 5. 2015 do 14. 8. 2015 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení - pouze v tiskové podobě 
  

II.     u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o obnovení  přístřeší formou bytu č. 2 o velikosti 1 + 0 v domě                 
č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou 3 měsíců od 15. 5. 2015                          
do 14. 8. 2015 
    

                                 
T: 14. 5. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                          Ing. Břetislav Vodák 
starosta městské části Praha 14                                uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
12. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 5. 2015 
 

č. 243/RMČ/2015 
 

k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy a výměnu bytu č. 27 o velikosti 1 + 0                   
za byt č. 25 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9        

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

1. výměnu bytu č. 27 o velikosti 1 + 0 za byt č. 25 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, 
Broumarská ul., Praha 9   

 
2. prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 25 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, 

Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou 6 měsíců od 15. 5. 2015 do 14. 11. 2015, 
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě za podmínky, že budou 
podnájemci dále plnit individuální plány 

  
II.     u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o schválení výměny bytu č. 27 o velikosti 1 + 0 za byt č. 25                     
o velikosti 2 + 0 a prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 25 v domě č. p. 25, 
Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou 6 měsíců od 15. 5. 2015 do 14. 11. 2015. 
 
    

                                 
T: 14. 5. 2015 

 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                          Ing. Břetislav Vodák 
starosta městské části Praha 14                                uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most s.r.o., podnájemce 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
12. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 5. 2015 
 

č. 244/RMČ/2015 
 

k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v domě               
č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, 
Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou od 12. 5. 2015 do 11. 8. 2015 dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě 
  

II.     u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
informovat žadatele o prodloužení podnájemní smlouvy k  bytu č. 15 o velikosti                    
2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou od 12. 5. 2015                          
do 11. 8. 2015 
    

                                 
T: 15. 5. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                          Ing. Břetislav Vodák 
starosta městské části Praha 14                                uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OSVZ, SP Černý Most s.r.o. 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
12. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 5. 2015 
 

č. 245/RMČ/2015 
 

k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy a s umístěním sídla pro spolek 
Neposeda do části prostor v objektu č. p. 47, ul. Šimanovská, Praha 9 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s o u h l a s í  
 

1.  s uzavřením podnájemní smlouvy na část prostor o výměře 50 m2 v 2. nadzemním 
podlaží objektu č. p. 47 ulice Šimanovská, Praha 9, mezi nájemcem příspěvkovou 
organizací Praha 14 kulturní, se sídlem Šimanovská 47, Praha 9 a podnájemcem 
spolkem Neposeda, se sídlem Českobrodská 1, 190 11  Praha - Běchovice,                   
IČ: 69793298,  na dobu určitou od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2017, za účelem využití 
jako kancelářské prostory se zázemím 

 
2. s umístěním sídla pro spolek Neposeda, se sídlem Českobrodská 1, 190 11  Praha - 

Běchovice, IČ: 69793298, do části prostor určených k podnájmu o celkové výměře  
50 m2 v 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 47 ul. Šimanovská, Praha 9 

 
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
informovat nájemce prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele obchodní společnosti 
Správa majetku Praha 14, a. s. o odsouhlasení podnájmu části prostor o výměře 50 m2           
a odsouhlasení umístění sídla pro spolek Neposeda do části prostor určených 
k podnájmu v 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 47 ulice Šimanovská, Praha 9   

 
                                T: 31. 5. 2015 

 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                      Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a. s., OSM 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
12. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 5. 2015 
 

č. 246/RMČ/2015 
 

k oznámení koncepce dle § 10c  zákona č. 100/2001 Sb, o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění, přílohy č. 7 - „Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 

2013 - 2033 (aktualizace 2014)“ 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s e  s e z n á m i l a  
 

s návrhem oznámení koncepce „Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013 - 2033 
(aktualizace 2014)“ 
 

II. p o ž a d u j e 
 

s ohledem na předpokládané vyšší využití odpadů v ZEVO Malešice a následném 
nárůstu dopravy  
 
-  vyhodnotit a navrhnout nejvhodnější svozové trasy dopravy odpadů po nadřazeném 

komunikačním systému a mimo obytnou zástavbu Hloubětína   
 

-  využít a zajistit pro celý vozový park svážející odpad do ZEVO Malešice 
nízkoemisní pohon 

 
III.    u k l á d á 
         Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14 

 
sdělit stanovisko MČ Praha 14 k oznámení koncepce „Územní energetická koncepce          
hl. m. Prahy 2013 - 2033 (aktualizace 2014)“ Ministerstvu životního prostředí, 
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

                                T: 15. 5. 2015 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                    Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                               zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Bc. Radek Vondra 
Na vědomí:   KS OÚR 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
12. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 5. 2015 
 

č. 247/RMČ/2015 
 

k návrhu na 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015  
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e  

 
 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 
        
  schválený rozpočet                                               
         příjmy                                                                                   255.054,40  tis.  Kč                                                               
         výdaje                                                                                   296.065,80  tis.  Kč                                                                    
         financování                                                                             41.011,40  tis.  Kč 
   
 rozpočet po 5. rozpočtovém opatření k 20. 4. 2015 
         příjmy                                                                                   284.525,90  tis.  Kč 
        výdaje                                                                                   346.042,50  tis.  Kč 
         financování                                                                                61.516,60  tis.  Kč   
 
 rozpočet po 6. rozpočtovém opatření k 4. 5. 2015 
         příjmy                                                                                   284.772,80  tis.  Kč 
        výdaje                                                                                   346.289,40  tis.  Kč 
         financování                                                                                61.516,60  tis.  Kč  
        
II. u k l á d á 
 Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14  
 

T: 6/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ                                                                      



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
12. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 5. 2015 
 

č. 248/RMČ/2015 
 

k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Základní školy 
Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace  

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

převod finančních prostředků ve výši 350.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic 
ZŠ Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace 

        
II. u k l á d á 
 Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 

zajistit převod finančních prostředků ve výši 350.000 Kč z rezervního fondu do fondu 
investic ZŠ Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace  

 
 

T: 22. 5. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ, ZŠ Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16                                                                                                                                                                                                                                                        



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
12. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 5. 2015 
 

č. 249/RMČ/2015 
 

k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Základní školy 
Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918  

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

převod finančních prostředků ve výši 480.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic 
Základní školy Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 

        
II. u k l á d á 
 Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14 
 

zajistit převod finančních prostředků ve výši 480.000 Kč z rezervního fondu do fondu 
investic Základní školy Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918  

 
 

T: 22. 5. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
Na vědomí:   OŘEŠ, ZŠ Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918                                              



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
12. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 5. 2015 
 

č. 250/RMČ/2015 
 

k poskytnutí finančního daru 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

1. poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 Kč panu Tomáši Suchému za účelem 
podpory účasti na mezinárodním turnaji handicapovaných týmů ve florbalu v 
Holandsku v roce 2015 

  
2. darovací smlouvu dle přílohy č. 2 pro poskytnutí daru uvedeného v bodě I.1. tohoto 

usnesení 
 

II.     u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a panem Tomášem 
Suchým na poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 Kč za účelem podpory účasti                
na mezinárodním turnaji  handicapovaných týmů ve florbalu v Holandsku v roce 2015 
    

                                 
T: 29. 5. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OSVZ, OŘEŠ 



příloha č. 2                                                                                            
                                                                                                                         č.j.: 2015/OŘEŠ/                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                            
 
Městská část Praha 14, IČ : 00231312 
se sídlem: Bří Venclíků 1073, Praha 9 
zastoupená: Bc. Radkem Vondrou, starostou městské části Praha 14  
bankovní spojení: PPF banka, a. s.  
          číslo účtu: 27-9800050998/6000 
 
dále jen „dárce„ na straně jedné  
 
a 
 
Tomáš Suchý 
Nar.  
bytem:    
bankovní spojení:     
číslo účtu:    
 
dále jen „obdarovaný„ na straně druhé 

 
 

 
uzavírají dle ust. § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, tuto 

 
 

DAROVACÍ SMLOUVU 
 

Čl. I. 
 

1. Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému finanční dar ve výši 6.000 Kč (slovy:  šest 
tisíc korun českých). Finanční dar bude použit v souladu s článkem II. této smlouvy. 

 
Čl. II. 

 
1. Cílem finančního daru je přispět na finanční krytí nákladů  spojených s účastí na 

mezinárodním florbalovém turnaji v Holandsku v roce 2015.  
2. Obdarovaný se zavazuje: 

- Doklady o využití poskytnutého daru předložit dárci do 31. 12. 2015 dle Závazného vzoru pro 
vyúčtování  finančního daru, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, jehož součástí bude: výpis 
z účetního software nebo kopie peněžního deníku, kopie účetních dokladů a zpráva o realizaci 
podpořené akce. 

- Využít darované prostředky v souladu s čl. II/1. této smlouvy. 
 

Čl. III. 
 

1. Finanční dar, uvedený v článku I. této smlouvy, dárce převede  bankovním převodem na účet 
obdarovaného  do 7 pracovních dnů po opatření smlouvy doložkou dle  § 43 zákona  č. 131/2000 
Sb.,  o hlavním městě Praze,  ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 
 
 



Čl. IV. 
 

1. Darování je vázáno na splnění podmínky rozvazovací dle § 548 odst. 2 občanského zákoníku s tím, 
že na splnění článku II. této smlouvy závisí, zda učiněný právní úkon – darování, který je platný, 
závazný a účinný, již nastalé právní účinky neztratí. V případě, že obdarovaný nepoužije dar dle 
svého závazku, uvedeného v čl. II. této smlouvy do konce roku 2015, je splněna rozvazovací 
podmínka a darování ztrácí právní účinky. 

2. Tuto smlouvu pak považují smluvní strany za smlouvu uzavřenou ke dni podpisu této smlouvy jako 
smlouvu o zápůjčce dle § 2390  a násl. občanského zákoníku. Obdarovaný (dlužník) je povinen do 
30 dnů od nesplnění svého závazku dle článku II. této smlouvy vrátit dlužnou částku (dar) na výše 
uvedený účet dárce (věřitele). 

3. Příjemce příspěvku je povinen umožnit městské části Praha 14 průběžnou a následnou kontrolu 
čerpání přidělených finančních prostředků a na požádání umožnit kontrolu originálních účetních 
písemností, vztahujících se k účtování přidělených finančních prostředků; při kontrole dodržování 
podmínek čerpání finančních prostředků z rozpočtu městské části Praha 14 se postupuje  v souladu    
se zvláštním právním předpisem 1). 

 
Čl. V. 

Závěrečná ustanovení  
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla tato smlouva 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními 
podpisy.  

3. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž dárce obdrží tří a obdarovaný jedno 
vyhotovení. 

4. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy obou smluvních stran zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Přijetí daru obdarovaným se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

6. Souhlas s uzavřením této smlouvy dala Rada m. č. Praha 14 svým usnesením č. …/RMČ/2015 ze 
dne 30. 3. 2015. 

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 
(CES), vedené městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího uzavření,  
dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy.  

8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

V Praze dne ……………….                                                                   V Praze dne………………………..  
 
 
 
 
 
…….…………………………………....                                                           ………………………………………… 
   za městskou část Praha 14                                                                      Tomáš Suchý 
       Bc. Radek Vondra                                                                                
 
Příloha : Závazný vzor pro vyúčtování finančního daru 

 
                                                 
1) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změnách některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů).  
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
12. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 5. 2015 
 

č. 251/RMČ/2015 
 

k návrhu na uzavření smlouvy o realizaci dílčího projektu v rámci projektu                  
Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 

návrh smlouvy dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě o realizaci dílčího projektu             
v rámci projektu Podpora integrace cizinců na městské části Praha 14 v roce 2015 
  

II. s o u h l a s í 
 
s uzavřením smlouvy dle přílohy č. 1 mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými 
realizátory dílčích projektů v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území 
městské části Praha 14 v roce 2015 (Integrační centrum Praha, Organizace pro pomoc 
uprchlíkům, Farní charita Praha 14, Základní škola Chvaletická, Základní škola 
Vybíralova, Základní škola Bratří Venclíků, Základní škola Generála Janouška, 
Základní škola Hloubětínská, Mateřská škola Korálek) 
 

III.    u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření smlouvy dle přílohy č. 1 mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými 
realizátory dílčích projektů v rámci projektu Podpora integrace cizinců na území 
městské části Praha 14 v roce 2015 
                                    

T: 12. 6. 2015 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                          Ing. Břetislav Vodák 
starosta městské části Praha 14                                uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OSVZ, OŘEŠ, OPKČ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
12. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 5. 2015 
 

č. 252/RMČ/2015 
 

k zahájení výběrového řízení  k  veřejné zakázce malého rozsahu                                 
„Provozní podpora systému PROXIO“ 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 

1. zahájení výběrového řízení  k  veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Provozní 
podpora systému PROXIO“ 

  
2. návrh zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce dle přílohy č. 1  
 
3. seznam dodavatelů, kterým bude odeslaná výzva k předmětné veřejné zakázce dle 

přílohy č. 2 
 

II. j m e n u j e 
 
hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové 
podobě 

 
III.    u k l á d á 
         Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14 

 
zajistit veškeré právní úkony související s výběrovým řízením  k  veřejné zakázce 
malého rozsahu na služby „Provozní podpora systému PROXIO“ 
                                    

T: 15. 6. 2015 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Bc. Radek Vondra 
Na vědomí:   KT, OPKČ, OŘEŠ 



Příloha č. 1 
 

 
 
Zadavatel: 
 

Městská část Praha 14, IČ: 00231312 
ul. Bří. Venclíků 1073 

198 21  Praha 9 
 

 
 

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE 

 

k veřejné zakázce  

 

„Provozní podpora systému PROXIO“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 
na služby s přiměřeným použitím zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon) 



 

Identifikační údaje veřejné zakázky 

 

Název veřejné zakázky Provozní podpora systému PROXIO 

Druh veřejné zakázky veřejná zakázka malého rozsahu na služby 

Zahájení zadávacího řízení 14. 5. 2015 

Lhůta pro podání nabídek 1. 6. 2015 

Identifikační údaje zadavatele 

Název Městská část Praha 14 

IČO/DIČ 002 31 312 / CZ00231312 

Adresa sídla Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 

Právní forma 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele Bc. Radek Vondra, starosta 

Kontaktní osoba zadávacího řízení 

Kontaktní osoba Bc. Martin Dušek 

Telefon +420 225 295 203 

E-mail Martin.Dusek @praha14.cz 
 

1.      Poskytování zadávací dokumentace 

1.1.  Zadávací dokumentace je uveřejněna v celém rozsahu na profilu zadavatele na adrese: http://sluzby.e-
zakazky.cz. 

1.2.     Obsah zadávací dokumentace 

1. Výzva pro podání nabídek a textová část zadávací dokumentace 
1. Krycí list nabídky (příloha č. 1) 
2. Smlouva (příloha č. 2) 
3. Čestné prohlášení (příloha č. 3) 

 

2.       Předmět veřejné zakázky 

2.1.     Předmětem veřejné zakázky je poskytování níže specifikovaných služeb provozní podpory systému 

PROXIO (dále jen „systém“) pro potřeby Zadavatele, a to: 

o Základní podporu (služby poskytované paušálně) 

o Rozšířenou podporu (služby poskytované na vyžádání prostřednictvím služby helpdesk v rámci 

předplaceného objemu) 



           Provozní podpora nezahrnuje, ale doplňuje služby Maintenance systému PROXIO (softwarového 

produktu), které jsou zajištěny na základě smlouvy INO/40/05/003183/2014 mezi Hlavním městem 

Prahou a MARBES CONSULTING s.r.o. 

           Softwarové komponenty PROXIO, kterých se provozní podpora týká: 

o Registry a Evidence včetně všech dílčích komponent 

o Multiagendový FrameWork AGENDIO včetně všech dílčích komponent 

o Konfigurovatelný evidenční systém KEVIS 

o Aplikace HelpDesk 

           Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v závazném návrhu smlouvy, který je  

samostatnou přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. 

2.2.    Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy, přičemž obsahem smlouvy se rozumí veškeré  
úkony související s předmětem plnění, a to i takové činnosti, které nejsou výslovně zmíněny 
v přiložených dokumentech, ale z povahy předmětu plnění je zřejmé, že jsou k tomuto nezbytné. 

2.3.      Termín plnění veřejné zakázky: 

2.3.1.   Předpokládané zahájení realizace:  1. července  2015. 

2.3.2.   Předpokládané ukončení realizace:  doba neurčitá 

2.4.      Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: 

              72000000-5 Informační technologie:  poradenství, vývoj programového vybavení,internet a podpora 

              72261000-2 Podpora programového vybavení 

              72600000-6 Výpočetní podpora a poradenské služby 

2.5.       Místem poskytování Služeb je sídlo Zadavatele a sídlo Poskytovatele, případně jiná místa na území 
Městské části Praha 14, určená Zadavatelem 

2.6.       Předpokládaná hodnota veřejné  1,900.000 Kč bez DPH  za 4 roky. 

 

3.      Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace 

        Základní kvalifikační předpoklady 
3.1.  Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle ustanovení  § 

53 odst. 1 zákona, a to čestným prohlášením, podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem/za 
uchazeče (příloha č. 3 zadávací dokumentace). 

       Profesní kvalifikační předpoklady 
3.2.  Zadavatel požaduje prokázání splnění následujících profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele v 

rozsahu dle ustanovení § 54 písm. a), b) zákona.   



3.3.  Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením 
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán, způsob prokázání  –  kopie dokladu ne starší 90 dnů. 

3.4.  Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel předložením 
živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem tohoto výběrového řízení, 
případně licenci, způsob prokázání  - kopie dokladu. 

       Ekonomická a finanční způsobilost plnit veřejnou zakázku 
3.5.  Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o jeho ekonomické a finanční způsobilosti 

splnit veřejnou zakázku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona, podepsaného osobou oprávněnou 
jednat jménem/za uchazeče. 

        Technické kvalifikační předpoklady 
3.6.  Dle ust. § 56 odst. 2 písm. e) zákona uchazeč předloží osvědčení o vzdělání, či odborné kvalifikaci 

uchazeče, vedoucích zaměstnanců uchazeče, resp. osob, které budou odpovědné za poskytování služeb, a 
to v podobě seznamu členů týmu ve formě čestného prohlášení uchazeče spolu s profesními životopisy 
těchto osob podepsanými těmito osobami, případně získaných odborných certifikátů a obdobných 
dokladů, ze kterých bude vyplývat, že tyto osoby mají požadované vzdělání, zkušenosti a kvalifikaci, 
prokazujících splnění předpokladů dle tohoto článku.  

3.7.  V profesním životopise dle čl. 3.6. musí být k prokázání relevantní zkušenosti uvedeny konkrétní projekty, 
kterých se tyto osoby účastnily a na jaké pozici, včetně uvedení subjektů, pro které byly služby 
poskytovány, přesného vymezení předmětu projektu a doby poskytování služby a uvedení kontaktních 
údajů objednatele projektu (jméno odpovědné osoby, e-mail, tel.č.). 

3.8.  Ke splnění kvalifikace je nutné, aby z předložených dokladů vyplývalo, že uchazeč pro plnění veřejné 
zakázky disponuje týmem ve složení minimálně 5 osob, a to: 

• 4 osoby se znalostí systému PROXIO (znalost je nutné doložit příslušným certifikátem vystaveným 

tvůrcem softwaru PROXIO, či jinou oprávněnou osobou, nebo uvedením minimálně 2 relevantních 

zkušeností osoby s poskytováním služeb podpory systému PROXIO v rámci jeho profesního CV, spolu s 

údaji o projektu - viz. výše); 

• 1 vedoucí projektu, který dosáhl vysokoškolského vzdělání minimálně v bakalářském studijním 

programu, má profesní praxi v oboru IT v délce nejméně 5 let a podílel se jako projektový manažer či 

na obdobné pozici na realizaci 5 projektů v oblasti ICT (zkušenosti je nutné doložit v rámci jeho 

profesního CV, spolu s údaji o projektech - viz. výše); 

4.     Obchodní a platební podmínky 

4.1.  Obchodní podmínky ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a) zákona vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. 
Uchazeč je povinen dodržet závazný návrh smlouvy, která je přílohou této dokumentace. 

4.2.  Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k 
tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy nebude řádně 
podepsán, bude nabídka považována za neúplnou a bude vyřazena z hodnocení. 

4.3.  Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky. 

 



5.    Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

5.1.  Uchazeč je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu a dílčí ceny v členění dle Přílohy č. 3 zadávací 
dokumentace. Takto členěná nabídková cena musí být zároveň uvedena v návrhu smlouvy. 

5.2.  Celková nabídková cena bude stanovena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených 
s plněním veřejné zakázky. 

 

6.       Způsob hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií 

6.1.    Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 78 odst. 1, písm. b) zákona na základě nejnižší nabídkové ceny 
bez DPH. Hodnotící komise seřadí nabídky v pořadí od nejnižší nabídkové ceny k nejvyšší ceně bez DPH a 
stanoví tak pořadí uchazečů počínaje číslem „1“. 

7.       Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky 

7.1.  Součástí nabídky bude doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, jednat jménem/za 
uchazeče (např. výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii, výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii + 
plná moc v originále). 

7.2.  Nabídka bude předložena v listinné podobě v českém jazyce ve dvojím vyhotovení (1x originál, 1x prostá 
kopie).  

7.3. Zadavatel doporučuje uchazeči, aby obě vyhotovení nabídky byla zabezpečena proti manipulaci 
s jednotlivými listy provázáním provázkem, jehož volné konce budou zapečetěny nebo přelepeny nebo 
jinak ukončeny tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možné žádný list volně vyjmout. 

7.4.  Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem: 

a) Krycí list nabídky (dle závazného vzoru). 

a) Doklady k prokázání splnění kvalifikace (čestné prohlášení). 

b) Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, jednat jménem/za uchazeče. 

c) Návrh smlouvy – podepsaný oprávněnou osobou 

d) Případné další dokumenty. 

7.5.   Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, telefonu a e-
mailové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena v krycím listu dle závazného vzoru. 

7.6.  Uchazeči podávají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: „PROXIO“ a nápisem: 
„Neotvírat“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat oznámení podle § 
71 odst. 6 zákona. 

7.7. Nabídky je možné podávat osobně na adrese zadavatele: podatelna Úřadu městské části Praha 14, Bří. 
Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, a to v pracovní dny pondělí a středa od 7:30 do 18:00, úterý a čtvrtek od 
7:30 do 15:00 a pátek od 7:30 do 14:00 (v poslední den lhůty do 10:00). Nabídky je rovněž možné podávat 
poštou na uvedenou adresu. 

7.8.  Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či 
jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání 
nabídky. 

7.9.  Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou 
zapsány do seznamu podaných nabídek. 



7.10. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou v souladu s § 71 odst. 6 
zákona otevírány. 

7.11.  Zadavatel nepřipouští předložení variantní nabídky. 

 

8.     Lhůty 

8.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 1.6.2015 v 10:00 hod. Nabídky je možné podávat způsobem 
uvedeným v bodě  7.7. 

8.2.  Zadávací lhůta trvá 180 dní. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. 

 

9.    Další informace a požadavky zadavatele 

9.1.  V případě, že zadávací dokumentace včetně všech příloh obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní 
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a 
zadavatel umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

9.2.  Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se uchazečům 
nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky. 

9.3.  V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V 
případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle § 58 zákona. 

9.4.   Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. 

9.5.  Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba 
povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole). 

9.6.  Dodavatel je rovněž povinen poskytnout zadavateli veškeré podklady související s realizací projektu a 
plněním monitorovacích ukazatelů vyžádaných kontrolními orgány. 

9.7.    Zadavatel si vyhrazuje právo předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit. 
 
 
V Praze dne  14. 5. 2015 
 
______________________________ 
Bc. Radek Vondra 
starosta 

 
 
 
 
 
 
 



    Příloha č. 2 
 
 

 

Seznam dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k veřejné zakázce malého rozsahu  
„Provozní podpora systému PROXIO“ 
 

 
 
 
 
1.     Corpus Solutions  a.s.   Na Vítězné plani  1719/4,   Praha 4, IČ :  2574616 
 
2.      SIGNIA, s.r.o. Brno, Konopná 12,  IČ : 28298951 
 
3.      PADCOM, s.r.o. Praha 1,  Spálená 51, IČ : 27963403  
 
4.      ORTEX spol. s r.o.  Hradec Králové , Resslova 935/3, IČ : 00529745 
 
5.      XEOS systems s.r.o. Praha 4, Návršní 8, IČ: 25211226 

6.      AutoCont CZ a. s. Ostrava,  Hornopolní 3322/34, IČ: 47676795 
 
7.      MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16, Plzeň, IČ: 252 12 079 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
12. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 5. 2015 
 

č. 253/RMČ/2015 
 

k zahájení výběrového řízení  k  veřejné zakázce malého rozsahu „Zajištění odborných 
konzultací, poradenství, pomoci a základní diagnostiky dětí v působnosti OSPOD ÚMČ 

Praha 14 a poskytování konzultací a poradenství pracovníkům OSPOD“                                 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 

1. zahájení výběrového řízení  k  veřejné zakázce malého rozsahu „Zajištění odborných 
konzultací, poradenství, pomoci a základní diagnostiky dětí v působnosti OSPOD 
ÚMČ Praha 14 a poskytování konzultací a poradenství pracovníkům OSPOD“                                  

 
2. návrh zadávací dokumentace k uvedené veřejné zakázce dle přílohy č. 1  
 
3. seznam dodavatelů, kterým bude odeslaná výzva k předmětné veřejné zakázce dle 

přílohy č. 2 
 

II. j m e n u j e 
 
hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové 
podobě 

 
III.    u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
zajistit veškeré právní úkony související s výběrovým řízením  k  veřejné zakázce 
malého rozsahu „Zajištění odborných konzultací, poradenství, pomoci a základní 
diagnostiky dětí v působnosti OSPOD ÚMČ Praha 14 a poskytování konzultací                
a poradenství pracovníkům OSPOD“                                 
                                    

T: 15. 6. 2015 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                      Ing. Mgr. Lucie Svobodová 
starosta městské části Praha 14                                zástupkyně starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OSVZ, OPKČ, OŘEŠ 



Příloha č. 1 
 

 
 
Zadavatel: 
 

Městská část Praha 14, IČ: 00231312 
ul. Bří. Venclíků 1073 

198 21  Praha 9 
 

 
 

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE 

 

k veřejné zakázce  

 
„Zajištění odborných konzultací, poradenství, pomoci a základní diagnostiky 

dětí v působnosti OSPOD ÚMČ Praha 14 a poskytování konzultací a poradenství 
pracovníkům OSPOD“ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 
na služby s přiměřeným použitím zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon) 

 



Identifikační údaje veřejné zakázky 
 

Název veřejné zakázky 

Zajištění odborných konzultací, poradenství, pomoci a základní diagnostiky 
dětí v působnosti OSPOD ÚMČ Praha 14 a poskytování konzultací a 
poradenství pracovníkům OSPOD 
 

Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na služby 

Zahájení zadávacího řízení 14. 05. 2015 

Lhůta pro podání nabídek 1. 6. 2015 

Identifikační údaje zadavatele 

Název Městská část Praha 14 

IČO/DIČ 002 31 312 / CZ00231312 

Adresa sídla Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 

Právní forma 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Osoba oprávněná jednat jménem 
zadavatele Bc. Radek Vondra, starosta 

Kontaktní osoba zadávacího řízení 

Kontaktní osoba Prknová Eva 

Telefon +420 225 295 341 

E-mail Eva.Prknova@praha14.cz 
 

1.      Poskytování zadávací dokumentace 

1.1.  Zadávací dokumentace je uveřejněna v celém rozsahu na profilu zadavatele na adrese: http://sluzby.e-
zakazky.cz. 

1.2.    Obsah zadávací dokumentace 

1.   Výzva pro podání nabídek a textová část zadávací dokumentace 
1.   Krycí list nabídky (příloha č. 1) 
2.   Smlouva (příloha č. 2) 
3.  Čestné prohlášení (příloha č. 3) 

 

2.      Předmět veřejné zakázky 

2.1. Předmět plnění se týká poskytování odborných konzultací, poradenství, pomoci a základní diagnostiky 
(nejlépe v kombinované specializaci speciální pedagogika a psychologie) v působnosti OSPOD ÚMČ Praha 
14 dle požadavku zadavatele, a to dětem, které jsou v evidenci OSPOD ÚMČ Praha 14 a poskytování 
konzultací, poradenství pro pracovníky OSPOD ÚMČ Praha 14 v souvislosti s vedením jednotlivých případů 
nezl. dětí.  V působnosti OSPOD je pracováno s dětmi na základě ust. § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o 
sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů: 

 

 

 



       Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti, : 

a) jejichž rodiče 

                              1. zemřeli, 

                              2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, 

                               3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti; 

                   b) které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní 
         povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy; 

                  c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní 
docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, 
jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než 
patnáct let,  spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem,4) opakovaně nebo soustavně páchají 
přestupky5) nebo jinak ohrožují občanské soužití; 

                 d)  které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob 

                       odpovědných za výchovu dítěte; 

                 e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, 
mravní  vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu; 

                 f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně 
umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových 
zařízeních trvá déle než 6 měsíců; 

                g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, 
popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami; 

                h)  které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové 
ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob 
odpovědných za jejich výchovu. 

2.2.    Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy, přičemž obsahem smlouvy se rozumí veškeré  
úkony související s předmětem plnění, a to i takové činnosti, které nejsou výslovně zmíněny 
v přiložených dokumentech, ale z povahy předmětu plnění je zřejmé, že jsou k tomuto nezbytné. 

2.3.      Termín plnění veřejné zakázky: 

2.3.1.   Předpokládané zahájení realizace:  1. července  2015. 

2.3.2.   Předpokládané ukončení realizace:  31. prosince 2015. 

2.4.   Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí, pokud by zadavatel využil stanovený maximální počet hodin, 
tedy 80 hod. měsíčně, 240 000 Kč bez DPH. 

3.     Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace 

        Základní kvalifikační předpoklady 
3.1.   Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle ustanovení § 

53 odst. 1 zákona, a to čestným prohlášením podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem/za 
uchazeče (příloha č. 3 zadávací dokumentace). 



      Profesní kvalifikační předpoklady 
3.2.  Zadavatel požaduje prokázání splnění následujících profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele v 

rozsahu dle ustanovení § 54 písm. a), b) zákona.   

3.3.  Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením 
výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán, způsob prokázání  –  kopie dokladu ne starší 90 dnů. 

3.4.  Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel předložením 
živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem tohoto výběrového řízení, 
případně licenci, způsob prokázání  - kopie dokladu. 

       Ekonomická a finanční způsobilost plnit veřejnou zakázku 
3.5.  Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o jeho ekonomické a finanční způsobilosti 

splnit veřejnou zakázku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona, podepsaného osobou oprávněnou 
jednat jménem/za uchazeče. 

       Technické kvalifikační předpoklady 
3.6.  Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 odst. 

2 písm. e) zákona předložením dokladů prokazující vzdělání a odbornou kvalifikaci v souladu s předmětem 
zakázky. 

4.     Obchodní a platební podmínky 

4.1.  Obchodní podmínky ve smyslu § 44 odst. 3 písm. a) zákona vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. 
Uchazeč je povinen dodržet závazný návrh smlouvy, která je přílohou této dokumentace. 

4.2.   Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou 
k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy nebude řádně 
podepsán, bude nabídka považována za neúplnou a bude vyřazena z hodnocení. 

4.3.  Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky. 

 

5.    Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

5.1.  Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH. Nabídková 
cena bude uvedena v návrhu smlouvy, a to cena za hodinu (60 minut) práce, v souladu s předmětem 
veřejné zakázky. 

5.2.   Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit,  

5.3.  Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k službě vymezené v 
předmětu v této zadávací dokumentaci.  

5.4.  Cenu za hodinu v průběhu realizace je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace ke 
změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. 

 

6.      Způsob hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií 

6.1.      Zadavatel zvolil pro hodnocení nabídek základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena (sazba za 
60 minut práce, tzv. hodinová sazba). 

 

 



7.     Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky 

7.1.  Součástí nabídky bude doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, jednat jménem/za 
uchazeče (např. výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii, výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii + 
plná moc v originále). 

7.2.  Nabídka bude předložena v listinné podobě v českém jazyce ve dvojím vyhotovení (1x originál, 1x prostá 
kopie). 

7.3. Zadavatel doporučuje uchazeči, aby obě vyhotovení nabídky byla zabezpečena proti manipulaci 
s jednotlivými listy provázáním provázkem, jehož volné konce budou zapečetěny nebo přelepeny nebo 
jinak ukončeny tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možné žádný list volně vyjmout. 

7.4.    Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem: 

a)  Krycí list nabídky (dle závazného vzoru). 

a)  Doklady k prokázání splnění kvalifikace (čestné prohlášení). 

b)  Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, jednat jménem/za uchazeče. 

c)  Návrh smlouvy – podepsaný oprávněnou osobou. 

d)  Případné další dokumenty. 

7.5.   Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, telefonu a e-
mailové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena v krycím listu dle závazného vzoru. 

7.6.  Uchazeči podávají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: „služby pro OSPOD 
Praha 14“ a nápisem: „Neotvírat“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné 
zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona. 

7.7.  Nabídky je možné podávat osobně na adrese zadavatele: podatelna Úřadu městské části Praha 14, Bří. 
Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, a to v pracovní dny pondělí a středa od 7:30 do 18:00, úterý a čtvrtek od 
7:30 do 15:00 a pátek od 7:30 do 14:00 (v poslední den lhůty do 10:00). Nabídky je rovněž možné podávat 
poštou na uvedenou adresu. 

7.8.  Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či 
jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání 
nabídky. 

7.9.  Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou 
zapsány do seznamu podaných nabídek. 

7.10. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou v souladu s § 71 odst. 6 
zákona otevírány. 

7.11. Zadavatel nepřipouští předložení variantní nabídky. 

 

8.     Lhůty 

8.1.  Lhůta pro podání nabídek končí dne 1. 6. 2015 v 10:00 hod. Nabídky je možné podávat způsobem 
uvedeným v bodě 7.7. 

8.2.   Zadávací lhůta trvá 180 dní. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. 

 



9.    Další informace a požadavky zadavatele 

9.1.  Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se uchazečům 
nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky. 

9.2. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V 
případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle § 58 zákona. 

9.3.   Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. 

9.4.  Dodavatel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba 
povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole). 

9.5.  Dodavatel je rovněž povinen poskytnout zadavateli veškeré podklady související s realizací projektu a 
plněním monitorovacích ukazatelů vyžádaných kontrolními orgány. 

9.6.   Zadavatel si vyhrazuje právo předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit. 
 
 
V Praze dne  14. 5. 2015 
 
 
______________________________ 
Bc. Radek Vondra 
starosta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



    Příloha č. 2 
 
 

 
Seznam dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k veřejné zakázce malého rozsahu  
„Zajištění odborných konzultací, poradenství, pomoci a základní diagnostiky dětí 
v působnosti OSPOD ÚMČ Praha 14 a poskytování konzultací a poradenství pracovníkům 
OSPOD“  
 
 

 
 
 

 
1. Mgr. Hana Chramostová MBA, Montessori Institute Prague, Pod radnicí 3, Praha 5, 

IČ:  40218384 
    

      2.   PhDr. Marcela Konečná, Psychocentrum Praha – Anděl, Neumannova 22, Praha 5         
            IČ:  67953212 
 

3. Dětské krizové centrum, V zápolí 1250, Praha 4, 141 00 
IČ:  60460202 
 

4. Pedagogicko psychologická poradna, U nové školy 871, Praha 9, 190 00 
IČ:  708 35462 
 

5. Mgr. Luboš Hudec, Pod Pražskou 351, Řitka, 252 03 
IČ:  64658741 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
12. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 5. 2015 
 

č. 254/RMČ/2015 
 

k  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku – sdružený nákup                  
„Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 nábytkem“ 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 

1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku – sdružený nákup „Vybavení 
ZŠ a MŠ městské části Praha 14 nábytkem“ 

                                  
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku – sdružený 

nákup „Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 nábytkem“ 
 
II. j m e n u j e 

 
k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku – sdružený nákup „Vybavení ZŠ a MŠ 
městské části Praha 14 nábytkem“ komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 - 
pouze v tiskové podobě 

 
III.    u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku – sdružený nákup 
„Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 nábytkem“ 
                                 
                                    

T: 25. 5. 2015 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                           Ing. Břetislav Vodák 
starosta městské části Praha 14                                uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OI, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
12. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 5. 2015 
 

č. 255/RMČ/2015 
 

k  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku – sdružený nákup                  
„Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 gastro-zařízením a bílou technikou“ 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 

1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku – sdružený nákup „Vybavení 
ZŠ a MŠ městské části Praha 14 gastro-zařízením a bílou technikou“ 

                                  
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku – sdružený 

nákup „Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 gastro-zařízením a bílou 
technikou“ 

 
II. j m e n u j e 

 
k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku – sdružený nákup „Vybavení ZŠ a MŠ 
městské části Praha 14 gastro-zařízením a bílou technikou“ komisi pro hodnocení 
nabídek dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě 

 
III.    u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku – sdružený nákup 
„Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 gastro-zařízením a bílou technikou“ 
                                 

                                   T: 25. 5. 2015 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                           Ing. Břetislav Vodák 
starosta městské části Praha 14                                uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OI, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
12. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 5. 2015 
 

č. 256/RMČ/2015 
 

k  zahájení veřejné zakázky malého rozsahu „Revize elektrických zařízení“ 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 
 

1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Revize elektrických zařízení“ 
                                  
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku „Revize 

elektrických zařízení“ 
 
II. j m e n u j e 

 
k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku „Revize elektrických zařízení“ komisi 
pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 - pouze v tiskové podobě 

 
III.    u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu „Revize elektrických zařízení“ 
                                 
                                    

T: 25. 5. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                           Ing. Břetislav Vodák 
starosta městské části Praha 14                                uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OI, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
12. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 5. 2015 
 

č. 257/RMČ/2015 
 

k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce k realizaci projektu 
„MŠ Vybíralova č. p.  967 a 968, Praha 9, k. ú. Černý Most – rekonstrukce ZTI“ 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 
 

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 
práce k realizaci projektu „MŠ Vybíralova č. p.  967 a 968, Praha 9, k. ú. Černý Most – 
rekonstrukce ZTI“ 

 
II. r o z h o d l a 

 
na základě doporučení hodnotící komise 

 
1. o vyloučení uchazeče IT - servis Praha, družstvo instalatérů, se sídlem Praha 2, 

Jaromírova 51, PSČ 12000, IČO: 41195621, z účasti ve výběrovém řízení k veřejné 
zakázce malého rozsahu na stavební práce k realizaci projektu „MŠ Vybíralova                  
č. p.  967 a 968, Praha 9, k. ú. Černý Most – rekonstrukce ZTI“ 

 
2. o vyloučení uchazeče Petr Rynda, se sídlem Kly, Lom 315, PSČ 277 41, 

IČO: 62965255, z účasti ve výběrovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu 
na stavební práce k realizaci projektu „MŠ Vybíralova č. p.  967 a 968, Praha 9, 
k. ú. Černý Most – rekonstrukce ZTI“ 

 
3.  o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče SARK engineering, s.r.o., se sídlem           

Praha 4, Za Jalovým dvorem 1949/7a, PSČ 14000, IČO: 27880214, ve výběrovém 
řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce k realizaci projektu                      
„MŠ Vybíralova č. p.  967 a 968, Praha 9, k. ú. Černý Most – rekonstrukce ZTI“ 

 
III.    u k l á d á 
         Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14 

 
1.  zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

k realizaci projektu „MŠ Vybíralova č. p.  967 a 968, Praha 9, k. ú. Černý Most – 
rekonstrukce ZTI“, s rozhodnutím zadavatele 

 
                                                                  T: 22. 5. 2015 



 
2.   zajistit uzavření SoD k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce k realizaci 

projektu „MŠ Vybíralova č. p.  967 a 968, Praha 9, k. ú. Černý Most – rekonstrukce 
ZTI“ 

 
T: 30. 5. 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                           Ing. Břetislav Vodák 
starosta městské části Praha 14                                uvolněný člen Rady městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Ing. Břetislav Vodák 
Na vědomí:   OI, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
12. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 5. 2015 
 

č. 258/RMČ/2015 
 

ke změně osoby nájemce části pozemku parc. č. 1779, díl č. 2 o výměře 251 m2                       
v k. ú. Kyje 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
I. s o u h l a s í 
 

1. s uzavřením dohody k ukončení nájemní smlouvy čj. 237/201/OSM/1996 ze dne             
24. 4. 1996 na pronájem části pozemku parc. č. 1779, díl č. 2, k. ú. Kyje, 
k 31. 5. 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě 

 
2. s uzavřením nové pachtovní smlouvy na pacht části pozemku parc. č. 1779, díl č. 2 

o výměře 251 m2, k. ú. Kyje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové 
podobě 

 
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
1. zajistit uzavření dohody k ukončení nájemní smlouvy čj. 237/201/OSM/1996  

na pronájem části pozemku parc. č. 1779, díl č. 2, k. ú. Kyje    
 
2. zajistit uzavření nové pachtovní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1779, 

díl č. 2, k. ú. Kyje   
                                    

T: 31. 5. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM, OŘEŠ 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
12. jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 11. 5. 2015 
 

č. 259/RMČ/2015 
 

k uzavření pachtovní smlouvy na pacht částí pozemků parc. č. 1760, 2830/1 a 2832, 
k. ú. Kyje 

___________________________________________________________________________ 
 

Rada městské části Praha 14 
 
 
I. s c h v a l u j e 
 

uzavření pachtovní smlouvy na pacht částí pozemků parc. č. 1760, 2830/1 a 2832, 
k. ú. Kyje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení – pouze v tiskové podobě  

 
II.     u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14 

 
zajistit uzavření pachtovní smlouvy na pacht částí pozemků parc. č. 1760, 2830/1 
a 2832, k. ú. Kyje  
   

                                   T: 31. 5. 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bc. Radek Vondra                                                                       Jiří Zajac 
starosta městské části Praha 14                                     zástupce starosty městské části Praha 14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 
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