
USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 13/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. června 2012

Rada města Čelákovic: 

1.1. Schvaluje předložený program jednání 

1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu.

4.1. Schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise jako pro zadavatele nejvýhodnější, nabídku společnosti 
Metrostav a. s., Praha 8, na plnění veřejné zakázky „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ za nabídkovou 
cenu 32 885 824,- Kč bez DPH. 

4.2.1. Schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise jako pro zadavatele nejvýhodnější, nabídku 
společnosti TZB Kladno s. r. o., Kladno, na plnění veřejné zakázky „Stavební úpravy – obnova kotelny K8 
v Čelákovicích“ za nabídkovou cenu 2 119 466,- Kč bez DPH. 

4.2.2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a společností TZB Kladno s. r. o., 
Kladno jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky „Stavební úpravy – obnova kotelny K8 v Čelákovicích“ za 
předpokladu, že ve lhůtě pro podání námitek nebudou zadavateli doručeny žádné námitky. 

4.3.1. Schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise, jako pro zadavatele nejvýhodnější, nabídku 
společnosti COM – TIP s. r. o., Praha 4, na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce MŠ Rumunská v Čelákovicích 
– část veřejné zakázky – Rekonstrukce sociálních zařízení“ za nabídkovou cenu 899 254,- Kč bez DPH. 

4.3.2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice, jako objednatelem, a společností COM – TIP s. r. o., 
Praha 4, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce MŠ Rumunská v Čelákovicích – část 
veřejné zakázky – Rekonstrukce sociálních zařízení“ za předpokladu, že ve lhůtě pro podání námitek nebudou 
zadavateli doručeny žádné námitky. 
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4.4. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 3. 2012 mezi společností PVZ, s.r.o. Praha 5 jako 

zhotovitelem a Městem Čelákovice jako investorem stavby „Císařská Kuchyně – rekonstrukce místních 

komunikací a oprava odvodnění silnice III/2454 – RIGOL G“, kterým se řeší schválené více a méně práce na akci 

„Císařská Kuchyně – rekonstrukce místních komunikací a oprava odvodnění silnice III/2454 – RIGOL G“ ve výši 

0,- Kč bez DPH a s termínem realizace 5 pracovních dní od zahájení prací v rozsahu plnění dle Dodatku č. 1.

6.1.1. Bere na vědomí Záznam z metodické návštěvy v Městském muzeu v Čelákovicích dne 10. května 

a stanovisko ke zjištěným skutečnostem na úseku evidence sbírkových předmětů.

6.1.2. Ukládá řediteli MěM zpracovat střednědobou koncepci rozvoje MěM na období 2013 – 2019 s výhledem 

do roku 2023 v termínu do 30. 11. 2012.

6.1.3.  Ukládá řediteli MěM zpracovat návrh, jak uvést evidenci sbírkových předmětů do souladu se zákonem 

č. 122/2000 Sb. a vyhláškou č. 275/2000 Sb., konzultovat jej s odborem ochrany movitého kulturního dědictví, 

muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR v termínu do 30. 11. 2012.

6.1.4.  Ukládá řediteli MěM zpracovat režim zacházení se sbírkou a jednotlivými sbírkovými předměty v termínu 

do 30. 11. 2012.

6.1.5. Ukládá řediteli MěM okamžitou součinnost na nápravě nedostatků v evidenci sbírek. 

6.2.  Bere na vědomí dopis předsedy ZO – KINOS při MM ze dne 10. 5. 2012

10.1.1.  Pověřuje Komisi pro životní prostředí, aby prověřila oprávněnost uvedené stížnosti občanů z ulice 

Na Stráni a navrhla Radě města opatření, která povedou ke zlepšení zjištěného stavu.

10.1.2.  Pověřuje starostu zahájením jednání, jak se zástupci stěžovatelů, tak s vedením RC klubu při TJ Spartak 

Čelákovice za účelem stanovení podmínek, za nichž by byl umožněn další provoz závodiště, při co nejmenším 

ovlivnění hlukem a znečištěním ovzduší pro obyvatele ulice Na Stráni.

Zapsala: Romana Liscová dne 20. 6. 2012 

Usnesení ověřil: Miloš Sekyra dne 

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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