
Městská část Praha 10 
Ing. Martin Slavík – tajemní úřadu, předseda představenstva Praha 10 – Majetková, a.s. – 
akcionář společnosti Praha 10 – Rekreace, a.s. 
Mgr. Tomáš Vacek – člen představenstva Praha 10 – rekreace, a.s., ředitel holdingu 
Vršovická 68 
101 38 Praha 10 
 

V Praze dne 11. 5. 2015 

 

Věc: Žádost člena zastupitelstva o informaci dle §51 odst. 3, písm c) a §87 odst. 2 

zákona 131/2000 Sb. v souladu se zákonem 106/1999 Sb. 

 

 

Dobrý den,  

žádám o dodání podkladů z činnosti společnosti Praha 10 – Rekreace a.s. – „Rekonstrukce 

hotelu Černá hora 2014“ : 

K realizovaným čtyřem výběrovým řízením, které proběhly v rámci zákona 137/2006 Sb. o 

následující:  

  zadávací dokumentaci 

  zaslané nabídky včetně doručenek z České pošty 

 ustanovení komise pro otevírání obálek  

 ustanovení komise pro posouzení kvalifikace 

 ustanovení hodnotící komise 

 protokol o otevírání obálek včetně příloh (zejména listiny přítomných uchazečů) 

 protokol o posouzení kvalifikace včetně příloh (zejména seznam dokladů TKP  

dle § 59 odst. 5) 

 protokol o jednání hodnotící komise - může jich být i více 

 zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

 oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (pokud byl vybrán vítěz) 

 finální smlouvu s vybranou společností 

Ostatní zakázky (bez výběrového řízení dle zákona):  

 definice jednotlivých poptávek 

 dodané nabídky 

 smlouva s vybraným dodavatelem 



Odůvodnění rozčlenění zakázek na 11 dílčích na danou rekonstrukci a důvod nezveřejnění 

na portálu Veřejných zakázek. 

 

K následujícím dalším zakázkám – výběrovým řízením: 

1. „Horský hotel na Černé Hoře – 2009“ 

2. „Rekonstrukce ubytovny SPORT – Horský hotel na Černé hoře“ 

3. „Horský hotel na Černé hoře - sanační práce“ 

4. „Horský hotel na Černé hoře - sanační práce“ 

 

Žádám o následující dokumenty: 

 

- Viz požadavky k VŘ „Rekonstrukce hotelu Černá hora 2014“ 

 

Pokud došlo k dodatečným dotazům potenciálních dodavatelů, prosím o jejich dodání. 

Zadávací dokumentaci požaduji v kompletní podobě dle zákona 137/2006 Sb., část II. 

Zadávací řízení. 

 
 
 
Děkuji za vyřízení a přeji pěkný den. 
 
 
 
 
 
 
Bc. Jana Komrsková 
Zastupitelka ZMČ Praha 10 
V Dolině 1515/1c 
10100  Praha 10 

 

 

 


