
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 17M/2012 konané dne 17. září 2012

Přítomni: Miroslav Leypold Iglo, Tomáš Janák, Josef Pátek, Miloš Sekyra, Jarmila Volfová

Hosté: 

Omluveni:

Program jednání:

1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění

1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

        4. Investice, záměry a vyjádření města

7. Doprava

Jednání se uskutečnilo od 18.00 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích a bylo ukončeno v 18.30 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 17. 9. 2012

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.2. Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Miroslava Leypold Igla ověřovatelem zápisu

* Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.

* Jmenování Miroslava Leypold Igla ověřovatelem zápisu – viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA

4.1. Poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu skupiny B dle Směrnice I/1/2012 „Čelákovice, 
ul. Václava Kálika – obnova kanalizace 2“

Dne 03. 09. 2012 bylo na základě usnesení RM č. 17/2012/4.13. ze dne 23. srpna 2012 zahájeno zadávací řízení 

na veřejnou zakázku malého rozsahu skupiny B dle Směrnice č. I/1/2012 „Čelákovice, ul. Václava Kálika –

obnova kanalizace 2“.

K podání nabídek byly vyzvány 3 firmy – MTS Bolvan, s.r.o., Stavby EU, s.r.o. a Rybář stavební, s.r.o.

V termínu pro podání nabídek byly doručeny 2 nabídky
Návrh usnesení: 4.1.1. RM schvaluje jako pro Město nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Čelákovice, ul. Václava Kálika – obnova kanalizace 2“, nabídky firmy RYBÁŘ stavební s.r.o., Mělník v celkové 

ceně 349 497,- Kč včetně DPH, který provedla odpovědná osoba.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.1.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou 

RYBÁŘ stavební s.r.o., Mělník, jako zhotovitelem pro veřejnou zakázku „Čelákovice, ul. Václava Kálika – obnova 

kanalizace 2“ v celkové ceně 349 497,- Kč vč. DPH (291 248,- Kč bez DPH).

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

4.2. Smlouva o poskytování expertní pomoci
Dne 29. 8. 2012 byla podpisem Dodatku č. 1 k Rámcové mandátní smlouvě ze dne 24. 2. 2011 mezi Městem 
Čelákovice jako mandantem a společností ML Compet, a.s. jako mandatářem (Dodatek schválen usnesením 
RM č. 17/2012/4.6.1.) a Dodatku č. 1 k Prováděcí mandátní smlouvě ze dne 9. 3. 2011 mezi Městem Čelákovice 
jako mandantem a společností ML Compet, a.s. jako mandatářem (Dodatek schválen usnesením 
RM č. 17/2012/4.6.2.) ukončena spolupráce se společností ML Compet, a.s. jako administrátorem dotačního 
managementu akce „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“ v rámci Regionálního operačního programu 
NUTS II Střední Čechy.
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o poskytování expertní pomoci mezi Městem Čelákovice jako 

objednatelem a Ing. Evou Julišovou, Pěnčín, jako poskytovatelem na služby související s dohledem nad realizací 

projektu „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS II 

Střední Čechy v hodnotě 83 000,- Kč (Poskytovatel není plátcem DPH, jedná se tedy o cenu konečnou).

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA 

7.1. Evropský týden mobility 2012 a Pohyb správným směrem!
Ve dnech 16. – 22. září bude probíhat 11. ročník „Evropského týdne mobility“ na téma POHYB SPRÁVNÝM 
SMĚREM! V Čelákovicích bude tato akce poprvé.
Evropský týden mobility je kampaň pro občany měst a obcí, která má za cíl upozornit na problémy se stále 
narůstající automobilovou dopravou, a zároveň nabídnout možnosti a výhody alternativních druhů dopravy. 
V mnohých městech už dnes můžeme vidět, že prostor v ulicích patří nejen autům, ale také chodcům, cyklistům 
a veřejné dopravě. A k rozšíření tohoto trendu do dalších měst má pomoci Evropský týden mobility. V roce 2011 
byl v kampani oficiálně registrován rekordní počet 2.268 měst, která zastupují přibližně 156 milionů občanů. 
Návrh usnesení: RM schvaluje plán akcí konaných v rámci “Evropského týdne mobility v Čelákovicích“, které se 
budou konat ve dnech 17. 9. 2012 – 22. 9. 2012 na území města za účasti zástupců městských organizací.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Zápis ověřil: Miroslav Leypold Iglo dne 

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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