
 11

Zápis z 012. jednání Rady m ěstské části Praha - Ďáblice 
konaného dne 09.05. 2011 od 12:45 hodin. 

 
Přítomni:  starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka 
Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní PhDr. Vladimír Novotný, 
radní Tatjana Dohnalová 
Omluveni: tajemník ÚMČ Vlastimil Fouček 
 
Hosté:  --- 
Ověřovatel zápisu:  radní Tatjana Dohnalová 
 
Program jednání: 
1. Vyhlášení výb ěrového řízení na dodavatele údržby zelen ě 
2. Informace tajemníka a nám ěty radních 
 

 
 

Program zasedání byl schválen všemi hlasy. 
 
1. Vyhlášení výb ěrového řízení na dodavatele údržby zelen ě 
Starosta informoval RMČ o nutnosti vyhlášení výběrového řízení na 
dodavatele údržby zeleně v období od 01.06.2011 do 31.10.2011. RMČ 
k výše uvedenému př i jala usnesení č. 044/11/RMČ v tomto znění: 
 
Rada MČ po projednání 

I. Rozhodla  

zahájit výběrové řízení na službu „Údržba ve řejné zelen ě – Městská 
část Praha – Ďáblice“ 

II. Schvaluje  

znění výzvy k podání nabídky podle přílohy č. 1 usnesení a vzorové 
smlouvy o dílo a obchodních podmínek, s tím, že lhůta pro podání 
nabídek skončí dne 26.05.2011 ve 14:00 hod. a otevírání obálek 
s nabídkami se uskuteční dne 26.05.2011 v 15.00 hod.  

III. Jmenuje  

tyto č leny komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzování 
kvalif ikace dodavatelů a hodnocení nabídek: 

č len: 
1. Ing. Dačev Petr 
2. Španihel Lubomír 
3. Ing. Stroblová Lenka 
4. Ing. Růžička Miloš 
5. PhDr. Novotný Vladimír 
6. Ing. Bečvařík Pavel 
7. Ing. Marušiak Jiří 
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IV. Pověřuje tajemníka ÚM Č 

4.1.zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídky na úřední desce MČ 
Praha – Ďáblice, a to ode dne 10.05.2011 do 26.05.2011 do14:00 
hodin. 
4.2. zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídky na internetové stránky 
MČ Praha – Ďáblice a internetové stránky Veřejné zakázky. 
Příloha č. 1: Výzva k podání nabídky 
 
2. Informace tajemníka a nám ěty radních 
- Informace o jednání se zástupci PVS a PVK  
Zástupkyně starosty informovala RMČ o jednáních s  
a) PVS, které proběhlo dne 05. 05. 2011, o problémech 
s neuskutečněným předáním  tlakové kanalizace v ul. Na Blatech a ul. 
Řepná. 
b) PVK, které proběhlo dne 09. 05. 2011, o problémech s kapacitou 
povrchové a splaškové kanalizace. 
 
 
 
Konec zasedání RM Č: 18:00  hod. 
Zapisovatel:  Jana Šimečková 
Za ověřovatele: radní Tatjana Dohnalová 
Příští zasedání:  09. 05. 2011 od 12.45 hod. 


