
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ
č. 77.03.12
ze dne 28.06.2012

Zrušení nadlimitní veřejné zakázky ”Nová radnice městské části Praha
12”

Rada městské části

1. k o n s t a t u j e ,

1.1. že Zastupitelstvo městské části Praha 12 svým usnesením č. 62/2011 ze dne
01.10.2011 schválilo jako nejvýhodnější variantu řešení potřeby nového sídla
radnice Úřadu městské části Praha 12 výstavbu nové budovy radnice na
zelené louce a radě městské části uložilo toto usnesení realizovat,

1.2. že usnesením Rady městské části Praha 12 č. 61.01.12 ze dne 22.3.2012 bylo
schváleno zadání nadlimitní veřejné zakázky na pronájem nového objektu
radnice s případným budoucím odkupem nemovitosti či odkupem společnosti
mající objekt v aktivech,

1.3. že došlo k rozporu obou výše uvedených usnesení ve smyslu ustanovení § 110
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
a rovněž k porušení ustanovení § 89 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, neboť ve vztahu k
předpokládané hodnotě veřejné zakázky 400.000.000 Kč měly být jak záměr
realizace předmětné veřejné zakázky jinou něž zastupitelstvem schválenou
formou, tak i veškeré související úkony schváleny Zastupitelstvem městské
části Praha 12 v rámci jeho výlučních pravomocí

1.4. že k předmětné veřejné zakázce vyjma pracovní verze zadávací dokumentace
neexistují žádné relevantní podklady.

2. r u š í

z důvodů uvedených v bodě 1. tohoto usnesení nadlimitní veřejnou zakázku
s názvem ”Nová radnice městské části Praha 12” za využití ustanovení § 84
odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, neboť v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody
hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v za-
dávacím řízení pokračoval

3. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 12 z důvodu právní jistoty a v návaznosti
na bod 2. tohoto usnesení potvrdit zrušení předmětné nadlimitní veřejné za-
kázky ”Nová radnice městské části Praha 12” za využití ustanovení § 84 odst.
2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozděj-
ších předpisů, neboť v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné
zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím
řízení pokračoval
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4. u k l á d á

4.1. Ing. Jiřímu Veselému - vedoucímu OIM, doručit toto usnesení společnosti
GARRIS LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o., za účelem provedení potřebných
souvisejících úkonů

Termín: 29.06.2012

4.2. PhDr. Daniele Rázkové - uvolněné člence rady, předložit návrh dle bodu 3.
tohoto usnesení k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva městské
části Praha 12

Termín: 15.10.2012

4.3. Mgr. Ing. Mário Koyšovi - pracovníkovi OKS, zpracovat a předložit radě k
informaci souhrnnou zprávu k problematice nové radnice

Termín: 15.8.2012

Poměr hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Mgr. Petr Prchal v.r.
starosta

Ing. Eva Tylová v.r.
zástupkyně starosty

Předkladatel: PhDr. Rázková Daniela - uvolněná členka rady
Zpracovatel: Mgr. Ing. Koyš Mário - vedoucí OKS

Mgr. Slavíková Božena - právník
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