Z Á P I S č. 4/2018
z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 31. 1. 2018
Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D. ,
Ing. Jiří Lain
Omluveni: František Hudek
Tajemník: Ing. R. Dědič - omluven
Starosta zahájil jednání v 17.00 hodin a přivítal přítomné.
Schválení zápisu z rady č. 3/2018.
K zápisu nemá nikdo žádné připomínky.
Zápis z rady č. 3/2018 byl schválen.

Program jednání
1/4) Vyloučení uchazečů o veřejnou zakázku na zhotovitele dokumentu - Strategické
plánování ve městě Libčice nad Vltavou
2/4) Vyloučení uchazečů o veřejnou zakázku na zhotovitele dokumentu - Urbanistická
studie ve městě Libčice nad Vltavou
3/4) Výběr zhotovitele strategických dokumentů města – strategický plán
4/4) Výběr zhotovitele strategických dokumentů města – urbanistická studie
5/4) Administrace dotace Strategické plánování ve městě Libčice nad Vltavou a dotační
monitoring pro město Libčice nad Vltavou
6/4) Návrh na odborný dohled projektu Strategické plánování ve městě Libčice nad
Vltavou
7/4) Rozhodnutí o poskytnutí městských dotací zájmovým organizacím na rok 2018
8/4) Žádost MC Malina o poskytnutí prostor pro činnost spolku
9/4) Nákup materiálu na akce pořádané městem a spolky
Program byl schválen
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1/4) Vyloučení uchazečů o veřejnou zakázku na zhotovitele dokumentu - Strategické
plánování ve městě Libčice nad Vltavou
Na podkladě zjištění smluvně zajištěnou organizací www.zakazkyverejne.cz a doporučení
výběrové komise města došlo k vyloučení uchazečů o veřejnou zakázku na zhotovitele
dokumentu projektu Strategické plánování ve městě Libčice nad Vltavou.
Usnesení: Rada města souhlasí s návrhem výběrové komise ve složení (Ing. Petr Kosík,
Karel Havlák, Ing. Vladimír Urbánek, Jaroslav Knoška), která doporučuje účastníka
veřejné zakázky M.C. Triton s.r.o., Evropská 846/17, Praha 6 vyloučit z části A vytvoření strategického plánu rozvoje města, protože zpracovával v souvislosti s touto
veřejnou zakázkou žádost o podporu na projekt, čímž účastník porušil Obecnou část
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ a ocitl se ve střetu zájmů.
Rada města rozhoduje o vyloučení účastníka veřejné zakázky M.C. Triton s.r.o.,
Evropská 846/17, Praha 6 z části A - vytvoření strategického plánu rozvoje města.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
2/4) Vyloučení uchazečů o veřejnou zakázku na zhotovitele dokumentu - Urbanistická
studie města Libčice nad Vltavou
Na podkladě zjištění smluvně zajištěnou organizací www.zakazkyverejne.cz a doporučení
výběrové komise města došlo k vyloučení uchazečů o veřejnou zakázku na zhotovitele
dokumentu projektu Urbanistická studie ve městě Libčice nad Vltavou.
Usnesení: Rada města souhlasí s návrhem výběrové komise ve složení (Ing. Petr Kosík,
Karel Havlák, Ing. Vladimír Urbánek, Jaroslav Knoška), která doporučuje v souladu s
čl. 12.7. zadávací dokumentace účastníka veřejné zakázky
● Ing. Stanislava Zemana, AUA – Agrourbanistický ateliér vyloučit, protože podal
neúplnou nabídku a nebyly v ní veškeré informace požadované v zadávací
dokumentaci, přičemž chybějící údaje v souladu s čl. 20.8 Obecné části pravidel
pro žadatele a příjemce v rámci OPZ nelze napravit objasněním nabídky.
● M.C. Triton s.r.o., Evropská 846/17, Praha 6 vyloučit, protože zpracovával v
souvislosti s touto veřejnou zakázkou žádost o podporu na projekt, čímž uchazeč
porušil Obecnou část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ a ocitl se ve
střetu zájmů.
Rada města rozhoduje o vyloučení účastníka veřejné zakázky
● Ing. Stanislava Zemana, AUA – Agrourbanistický ateliér z části B - vytvoření
urbanistické studie města.
● M.C. Triton s.r.o., Evropská 846/17, Praha 6 z části B - vytvoření urbanistické
studie města.
Usnesení bylo přijato.
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Zodpovídá: starosta
3/4) Výběr zhotovitele strategických dokumentů města – strategický plán
V rámci veřejné zakázky na zhotovitele strategického plánu (část A zadávací dokumentace)
projektu Strategické plánování ve městě Libčice nad Vltavou podaly cenovou nabídku v
tomto pořadí tyto firmy:

1. EQUICA a.s.

Rubeška 215/1
190 00 Praha 9

IČO
26460951

745.000,- Kč
bez DPH

2. MEPCO a.s.

Spálená 108/51
110 00 Praha 1

IČO
27170241

777.000,- Kč
bez DPH

IČO
28576217

520.000,- Kč
bez DPH

IČO
26954770

450.000,- Kč
bez DPH

3.

PROCES – Centrum pro
rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

4. AQE advisors, a.s.

Švabinského
1749/19
702 00 Ostrava
třída kpt. Jaroše
31
602 00 Brno

5. KPMG Česká republika, s.r.o.

Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8

IČO
00553115

639.000,- Kč
bez DPH

6. M.C. TRITON spol. s r.o.

Evropská
846/176a
160 00 Praha 6

IČO
49622005

765.000,- Kč
bez DPH

27. 11.
2017
9:43
27. 11.
2017
10:05
27. 11.
2017
10:20
27. 11.
2017
10:20
28. 11.
2017
8:35
28. 11.
2017
13:35

Rada města smluvně zajistila organizaci www.zakazkyverejne.cz za účelem transparentního
výběru vítěze veřejné zakázky. Tento materiál byl postoupen výběrové komisi města Libčice
nad Vltavou a na základě doporučení této komise v dané věci rada města rozhodla.
Usnesení: Rada města souhlasí s návrhem výběrové komise ve složení (Ing. Petr Kosík,
Karel Havlák, Ing. Vladimír Urbánek, Jaroslav Knoška), která doporučuje firmu AQE
advisors, a.s., třída kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno s nabídkovou cenou 450.000,- Kč bez
DPH, neboť byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.
Rada města rozhoduje o přidělení veřejné zakázky „Zpracování strategického
plánu“ firmě AQE advisors, a.s., třída kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno s nabídkovou cenou
450 000,- Kč bez DPH.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta

3

4/4) Výběr zhotovitele strategických dokumentů města – urbanistická studie
V rámci veřejné zakázky na zhotovitele urbanistické studie (část B zadávací dokumentace)
projektu Strategické plánování ve městě Libčice nad Vltavou podaly cenovou nabídku v
tomto pořadí tyto firmy:
Ing. Stanislav Zeman, AUA –
1.
Agrourbanistický ateliér
2. M.C. TRITON spol. s r.o.

3.

Sdružení architektů,
Bartůšek – Beneš

Šumberova 333/8
162 00 Praha 6 –
Veleslavín
Evropská
846/176a
160 00 Praha 6
Měříčkova
1448/52
621 00 Brno

IČO
14938634

100.000,- Kč
bez DPH

IČO
49622005

390.000,- Kč
bez DPH

IČO
76035018

338.800,- Kč
bez DPH

27. 11.
2017
11:45
28. 11.
2017
13:35
28. 11.
2017
13:52

Rada města smluvně zajistila organizaci www.zakazkyverejne.cz za účelem transparentního
výběru vítěze veřejné zakázky. Tento materiál byl postoupen výběrové komisi města Libčice
nad Vltavou a na základě doporučení této komise v dané věci rada města rozhodla.
Usnesení: Rada města souhlasí s návrhem výběrové komise ve složení (Ing. Petr Kosík,
Karel Havlák, Ing. Vladimír Urbánek, Jaroslav Knoška), která navrhla přijetí nabídky
Sdružení architektů Bartůšek - Beneš s nabídkovou cenou 338.800,- Kč bez DPH, neboť
jako jediná splnila podmínky účasti ve výběrovém řízení.
Rada města rozhoduje o přidělení veřejné zakázky „Zpracování urbanistické studie“
Sdružení architektů Bartůšek - Beneš, ulice Měříčkova 1448/52, Brno s nabídkovou
cenou 338.800,- Kč bez DPH
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
5/4) Administrace dotace Strategické plánování ve městě Libčice nad Vltavou a dotační
monitoring pro město Libčice nad Vltavou
Starosta města poptal firmy (ACCON managers & partners, s.r.o., Praha 7, grantEX s.r.o.,
Praha 1, AQE advisors a.s., Brno, M.C.Triton s.r.o., Praha 6, Enovation s.r.o., Praha 1) za
účelem získání cenové nabídky na administrativní zajištění dotace projektu Strategické
plánování ve městě, která zahrnuje:
- zpracování monitorovacích zpráv o probíhající realizaci projektu,
- zpracovávání žádostí o platbu,
- poradenství a konzultace při kontrolách poskytovatele dotace,
- poradenství při realizaci projektu, vypracování změnových formulářů,
- řešení neočekávaných a nestandardních situací v průběhu realizace,
- poradenství při naplňování povinné publicity projektu
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a dále pravidelný dotační monitoring s cílem zajistit finanční zdroje na pokrytí projektových
záměrů strategického plánu, což zahrnuje:
- detailní a přehledně strukturované informace o aktuálně vyhlášených a
připravovaných Výzvách dle definovaných parametrů,
- návaznost na strategické dokumenty,
- zahrnuje podrobnější kritéria výzev a možnosti rozvojových projektů pro město,
- zahrnuje odborné posouzení, případně doporučení a návrhy opatření plánovaného
projektového záměru.
Usnesení: Rada města z předložených nabídek vybrala společnost M.C.TRITON , spol.
s r.o., Praha 6, která zajistí administraci dotace Strategické plánování ve městě Libčice
nad Vltavou za smluvní cenu 10.000,-- Kč/měsíc a dotační monitoring za smluvní cenu
5000,--Kč/měsíc.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
6/4) Návrh na odborný dohled projektu Strategické plánování ve městě Libčice nad
Vltavou
Starosta navrhl zajištění odborného dohledu tvorby strategických dokumentů za účelem
dosažení požadované kvality projektu a eliminace případných rizik - čas, nízká vysoutěžená
cena a prevence proti stereotypnímu přístupu zpracovatele.
Složení supervizního týmu má zajistit komplexní vhled do problematiky a je navržen v tomto
personálním obsazení:
1. Urbanismus a architektura - doc. Ing. arch. Jan Šépka
2. Právo a metodika výkonu odborných profesí - JUDr. PhDr. Jiří Plos
3. Přírodně historický vývoj území - RNDr. Jiří Sásdlo, CSc.
4. Socioekonomický rozvoj - Doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Celý proces supervize, kooperaci jednotlivých expertních poradců, města a zpracovatelů bude
organizačně zajišťovat MgA. Bc Jan Trejbal.
Úkolem supervizora je prověření vstupních informací a výsledných závěrů zpracovatele, účast
při projednávání a vytvoření posudku včetně návrhu doporučení.
Starosta navrhl financování supervizního týmu z nevyčerpaných finanční prostředků dotace
dle fází projektu v tomto rozsahu: analytická část 125.000,-Kč, návrhová část 75.000,-Kč a
implementační část 75.000,-Kč.
Usnesení: Rada města souhlasí s návrhem na zajištění odborného dohledu tvorby
strategického plánu a urbanistické studie v navrhovaném personálním obsazení:
5. Urbanismus a architektura - doc. Ing. arch. Jan Šépka
6. Právo a metodika výkonu odborných profesí - JUDr. PhDr. Jiří Plos
7. Přírodně historický vývoj území - RNDr. Jiří Sásdlo, CSc.
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8. Socioekonomický rozvoj - Doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Celý proces supervize, kooperaci jednotlivých expertních poradců, města a zpracovatelů
bude organizačně zajišťovat MgA. Bc Jan Trejbal.
Rada města souhlasí s financováním supervizního týmu z nevyčerpaných finanční
prostředků dotace v celkové částce 275.000,-Kč.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta

7/4) Rozhodnutí o poskytnutí městských dotací zájmovým organizacím na rok 2018
Grantová komise posoudila žádosti a doporučila radě města ke schválení.
Usnesení: Rada města souhlasí s rozdělením finančních příspěvků města Libčice nad
Vltavou na podporu občansky prospěšných činností, projektů a aktivit občanů a
zájmových organizací na rok 2018.
Výše přidělení příspěvku:

Schválené dotace města na r. 2018
Subjekt
Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Libčický běh/Penížek
9.000
SH ČMS Libčice/Trdlica
10.000
Mariane/Kastnerová
10.000
Šachový klub/Tyban
10.000
Masopust/Novák
15.000
Pohádkový les/Novák
1.500
LOS/Expediční kamera+Snow film fest/Nehasil
12.000 (OSA,ozvučení,drobné
výdaje,pronájem horolezecké stěny)
LOS/Letní kino/Nehasil
6.000 (pouze v městském zařízení)
LOS/Kino Kotelna/Nehasil
12.000 (pouze v městském zařízení)
LOS/Rybovka/Ptáčková
13.000
LOS/Adventní jarmark+koncert/Ptáčková
5.000 (odměna účinkujícím,plakáty)
LOS/Tvůrčí dílny/Ptáčková
3.000 (materiál)
Svaz včelařů/Ptáček
13.000
arto.to/Hofman Nečasová
10.000
Kulíšek/Víšková
4.900
(školení,kompost.pytle,termonádoby)
Svaz chovatelů/Kliment
5.000
Dirt Part/Přibáň
0 (dotace není určena na stavební
činnost)
Majáles/Maxa
15.000
SDH Letky/Memoriál J. Pospíšila/Čechlovský
6.000
Malina/Menšík Čákiová
30.383
Malina/Mikulášská/Menšík Čákiová
7.150
Katolická farnost/Bubeníček
30.000
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Hudební festival na Plovárně/Černý
20.000
LOĎ/Tahalová
0 (zařízení koupí město a bude
k dispozici všem organizacím)
LOĎ/LDP/Tahalová
12.000
Příměstský tábor s keramikou/Tetivová
5.200 (materiál,pojištění,energie)
Upírci/Kloubec
25.000 (vybavení,doprava,vstupné)
Junák-Skaut-Osmička Praha/Letní tábor/Malík
15.000
Klub seniorů/Králová
48.000
Scandula/Šindelář
5.714 (na vše,kromě účetnictví)
Scandula/Otevřená zahrada/Šindelář
18.000 (pouze na akce v kostele)
Sokol/Box-Novotný
5.000
Sokol/Házená-Hykeš
12.000
Sokol/Tenis-Lisý
5.000
Sokol/Stolní tenis-Spiegel
33.000 (stoly,vyřazené budou k dispozici
pro ostatní uživatele sokolovny)
Sokol/Všestrannost mužů a dětí-Janda
30.100
Sokol/Všestrannost žen-Kejmarová
12.000
Sokol/Karate-Hodík
11.000
Traktoriáda/Gembický
12.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem rozděleno
Kč 496.947

Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta
8/4) Žádost MC Malina o poskytnutí prostor pro činnost spolku
Radě města byla poskytnuta žádost spolku MC Malina o zajištění prostor pro činnost spolku.
Konkrétně MC Malina má zájem o prostory v areálu Ludvík. Starosta města sdělil, že
v současné době je požadovaná část prostoru smluvně využívání firmou Ludvík a z tohoto
důvodu nelze uvedené prostory poskytnout. Město Libčice nad Vltavou vykoupilo na náměstí
Svobody 2 domy a 2 pozemky, kde by případné komunitní centrum mohlo vzniknout.
Usnesení: Rada města doporučuje MC Malina nadále využívat prostory smluvně
zajištěné v KD Libčice nad Vltavou. Další prostory pro spolky včetně MC Malina
mohou vzniknout po ukončení procesu Strategického plánu města.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: starosta

9/4) Nákup materiálu na akce pořádané městem a spolky
V rámci grantového řízení pro spolky byla městu doručena žádost divadelního spolku LOĎ
o poskytnutí finanční částky na pořízení audioaparatury – přenosný audiosystém QTX QR- 15
přenosný systém 250 W v ceně 7.500,-- Kč a set čtyř mikroportů Malone UHF-550 Qurtett2
v ceně 6.800,-- Kč. Rada města konstatuje, že svým charakterem žádost nenaplňuje podmínky
grantového řízení.
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V rámci grantového řízení pro spolky byla městu doručena žádost skupiny Rumtorád
o pořízení párty stanů, které si skupina Rumtorád půjčuje od okolních obcí. Rada města
konstatuje, že svým charakterem žádost nenaplňuje podmínky grantového řízení.
Usnesení: Rada města souhlasí s nákupem audioaparatury – přenosný audiosystém
QTX QR- 15 přenosný systém 250 W v ceně 7.500,-- Kč a set čtyř mikroportů Malone
UHF-550 Qurtett2 v ceně 6.800,-- Kč. Aparatura bude zapůjčována v rámci kulturních
akcí pořádaných ve městě. Dále rada města souhlasí se zakoupením párty stanů, které
budou zapůjčovány v rámci kulturních akcí ve městě. Rada města ukládá Ing. V.
Penížkovi zjistit o jaké typy stanů je spolky zájem, v jakých cenových relacích a
následně zajistit nákup.
Usnesení bylo přijato.
Zodpovídá: Vít Penížek

Jednání rady města ukončil starosta v 19,00 hodin.
Zapsal: Ivana Pencová

Ověřovatelé:
Ing. Vladimír Urbánek
Ing. Jiří Lain

Ing. Pavel Bartoš, MBA
starosta

Ing. Jiří Lain
místostarosta
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