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ZÁPIS Č. 22M ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE
24. listopadu 2011

Přítomni: Ing. Luboš Choura, Miroslav Leypold Iglo, Bc. Josef Pátek, Ing. Jaroslav 
Ryneš, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický

Hosté:

Omluveni: Tomáš Janák

Program jednání:
       1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění
       1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu
       4. Investice, záměry a vyjádření města
       
                   
Jednání se uskutečnilo od 8:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I.

Projednávání jednotlivých bodů schůze:
1.1.Schválení předloženého programu jednání

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2. Jmenování Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení a Ing. Luboše Choury
ověřovatelem zápisu
* Jmenování Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
* Jmenování Ing. Luboše Choury ověřovatelem zápisu – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1. Dohodce při nákupu plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno
- poptávka na VZ malého rozsahu

Na komoditní burze jsou ke zprostředkování komoditních obchodů momentálně oprávněny pouze tyto 
tři firmy – MM TRADER CZ, a.s., PROSPEKSA, a.s. a FIN-servis, a.s.  
Dne 16. listopadu byla všem třem těmto možným uchazečům odeslána emailová poptávka – výzva 
k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu k zastupování Města Čelákovice jako centrálního 
zadavatele při nákupu plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno.
Firma MM TRADER CZ, a.s., nabídku z kapacitních důvodů nepředložila.
Nabídky zbývajících dvou firem byly předmětem posuzování v RM. 
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválená RM Čelákovice, u zakázky 
rozsahu 100 001,-Kč až 2 000 000,-Kč vyžaduje, aby kromě poptání min. 3 společností byla zakázka 
tohoto rozsahu zveřejněna také na internetových stránkách města. RM konstatovala, že pokud došlo 
k oslovení všech potencionálních dodavatelů, kteří mohou požadovanou službu poskytnout (tzn. jiné 
subjekty nemohou nabídku podat, jelikož nejsou registrování na uvedené burze), prvek zveřejnění 
této konkrétní zakázky není relevantní. Zároveň lhůta, která pro podání nabídek dle kategorie A 
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Směrnice činí min. 10 dní, nebyla s ohledem na charakter zakázky a urgentnost dané situace
dodržena. RM konstatuje, že tímto nedošlo k porušení platné Směrnice pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu č. 1/8/2011.

Návrh usnesení: 4.1.1. RM schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku na zakázku malého 
rozsahu na zprostředkování burzovních komoditních obchodů (nákup plynu) firmy FIN - servis, a.s. 
Kladno ve výši 180 000,-Kč + 10% z dosažených úspor, k tomuto bude připočteno DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.1.2. RM schvaluje Smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních obchodů 
(nákup plynu) mezi Městem Čelákovice jako zájemcem a firmou FIN - servis, a.s. Kladno jak 
zprostředkovatelem (dohodcem). Výše závazku plynoucího z této smlouvy činí 180 000,-Kč + 10% 
z dosažených úspor, k tomuto bude připočteno DPH ve výši 20%.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.2. Projednání záměru dostavby tiskárny Durabo
Komise pro rozvoj města záměr dostavby tiskárny Durabo opakovaně projednávala a po seznámení 
s doplněnou dokumentací stavby a s vyjádřeními jednotlivých odborů MěÚ Čelákovice k tomuto 
doplnění, se záměrem souhlasila. 
Žadatel na jednání s vedením města dne 23. 11. 2011 doložil, že tyto stavební úpravy nesouvisejí 
s navyšováním výroby v tiskárně, ale pouze k zastřešení současného skladovacího prostoru.

Návrh usnesení: RM vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o navýšení výroby, nemá námitek 
k záměru zástavby dvora tiskárny DURABO v Čelákovicích na st.p. 1473 v k.ú. Čelákovice –
zastřešení stávajících venkovních skladovacích prostor.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Jednání Rady města bylo ukončeno v 9.20 hodin.

Zapsala Romana Liscová 24. 11. 2011

ověřovatel zápisu
Ing. Luboš Choura

Bc. Josef Pátek
starosta




