
Důvodová zpráva 
 

BJ/0291/2022 
 

Jednání ZMČ dne 9. 6. 2022 
 

Věc: Uzavření smlouvy o dílo na dodání a montáž mobilního policového 
regálového systému do archivu Jívanská 647 a rozpočtové opatření č. 34 MČ 
Praha 20 na rok 2022 
 
Předkládáme návrh na uzavření smlouvy o dílo na dodání a montáž mobilního 

policového regálového systému do archivu Jívanská 647.  

Regálový systém bude umístěn ve dvou propojených místnostech v 1. PP budovy 

Jívanská 647, které byly v roce 2021 stavebně upraveny za účelem rozšíření 

stávajících archivních prostor. 

Do nových místností bude přesunut archiv ekonomického odboru a OŽOSA, čímž se 

uvolní prostor pro archiv stavebního odboru v bezprostředním sousedství 

skenovacího pracoviště. 

Nový regálový systém poskytne kapacitu cca 372,4 bm úložného prostoru. V archivu 

budou umístěny 4 kusy posuvných policových regálů + 7 kusů stacionárních regálů + 

kolejnicový systém. 

    

Na základě poptávkového řízení byl vybrán dodavatel BEG Bohemia, spol. s r. o., 

Ledárenská 386/25, 620 00 Brno, IČ: 25300245 s nabídkovou cenou 311 581 Kč bez 

DPH, tj. 377 013,01 Kč včetně DPH. 

 

S poptávkou byli osloveni čtyři dodavatelé, nabídku poslali tři z nich:  
1) BEG Bohemia, spol. s r. o. 

nabídková cena 311 581 Kč bez DPH 
2) DIRP, s.r.o., Cejl 40/107, 602 00 Brno, IČ: 49974955 

nabídková cena 344 000 Kč bez DPH 
3) Altic Point s.r.o., Dunajevského 254/12, Zeleneč, 250 91, IČ 02915987 

nabídková cena 439 375 Kč bez DPH 
4) PEMATROS s.r.o., č.p. 241, 332 04 Nezvěstice, IČ 03827101 

nezaslal nabídku 
 

 
Návrh smlouvy o dílo předložený dodavatelem byl upraven právním oddělením ÚMČ 

Praha 20. 

V rozpočtu MČ nejsou prostředky určené na tuto investiční akci, ekonomický odbor 

byl požádán o předložení rozpočtového opatření na jednání ZMČ 9. 6. 2022. 

Ekonomický odbor zpracoval podklad pro rozpočtové opatření č. 34 MČ Praha 20 na 

rok 2022 schvalované v souladu s usnesením ZMČ č. ZMČ/24/3/0301/21 ze dne 

20. 12. 2021 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ ve výši 



400,0 tis. Kč s tím, že OHSaI zahrne návrh na toto rozpočtové opatření do návrhu na 

uzavření smlouvy o dílo. Částka rozpočtového opatření je vyšší než cena v nabídce 

vybraného dodavatele, aby byla rezerva na případné vícepráce, které nebylo možno 

předem předpokládat. 

Popis navrženého řešení pro rozpočtové opatření zpracovaný ekonomickým 

odborem:  

Budou sníženy položky na ORJ 911 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor kancelář úřadu), 

ODPA 6112 (zastupitelstva obcí) POL 6901 (rezervy investičních výdajů) ve výši 200,0 tis. 

Kč a na ORJ 1012  (kapitola 10 -  pokladní správa, odbor ekonomický),  ODPA 6409 (ostatní 

činnosti j.n.), POL 5901 (nespecifikované rezervy) ve výši 200,0 tis. Kč a vytvořena položka 

na ORJ 920 (kapitola 09 – vnitřní správa, odbor hospodářské správy a investic), ODPA 6171 

(činnost místní správy), POL 6122 (stroje, přístroje a zařízení), ORG 2292002 ve výši 400,0 

tis. Kč. 

Pořad. 

číslo 

------ 

č. RO 

Důvod   Změna dle rozpočtové skladby 

Částka 
v tis. Kč 

Výdaje Příjmy 

a finanční 
krytí 

34 přesun finančních prostředků  
 

z kapitoly 09 – vnitřní správa, 
odbor kancelář úřadu), ODPA 
6112 (zastupitelstva obcí) POL 
6901 (rezervy investičních výdajů) 
 
z kapitoly 10 -  pokladní správa, 
odbor ekonomický,  ODPA 6409 
(ostatní činnosti j.n.), POL 5901 
(nespecifikované rezervy) 
 
 
do kapitoly 09 – vnitřní správa, 
odbor hospodářské správy a 
investic, ODPA 6171 (činnost 
místní správy), POL 6122 (stroje, 
přístroje a zařízení), ORG 2292002 
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