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ZÁPIS Č. 24 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE
12. prosince 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
       9. Veřejný pořádek a bezpečnost
       10. Životní prostředí – VaK – odpadové hospodářství
       11. Různé
                   
Jednání se uskutečnilo od 8.30 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 Mgr. Marka Skalického
ověřovatelem zápisu
* Jmenování Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
* Jmenování Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
9.1. Veřejná zakázka malého rozsahu „nákup a zřízení kompletní rádiové sítě (vysílačkové) pro 
MP Čelákovice“ 
Z důvodu zvýšení počtu strážníků a i zákroků strážníků, je nutné zajistit i lepší spojení mezi 
jednotlivými strážníky v hlídkách a i mezi operátory MKDS MP a proto je nutno zakoupit kompletní 
dodávku radiové sítě - vysílaček pro MP Čelákovice.

Návrh usnesení: RM schvaluje jako pro město nejvýhodnější cenovou nabídku společnosti Zdeněk 
Rameš KOMS Mělník a.s. na nákup a zřízení kompletní rádiové sítě (vysílačkové) pro MP Čelákovice 
v ceně 83 300,-Kč bez DPH tj. 99 960,-Kč vč. DPH
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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9.2. Výsledky zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu „Dodání a instalace nového 
kamerového bodu pro potřeby Městské policie Čelákovice“ 
Na základě potřeby provést doplnění nového kamerového bodu pro zajištění dohledu nad bezpečností 
a provozem v úseku ulic Sedláčkova a Masarykova – křižovatka těchto ulic bylo ve spolupráci ORM 
a velitele MP Čelákovice vypsáno výběrové řízení na dodávku 1 ks nového kamerového bodu vč. 
instalace a uvedení do provozu.  

Návrh usnesení: 9.2.1. RM na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje, jako pro 
město nejvýhodnější, nabídku firmy TELMO s.r.o., Praha 1 na realizaci veřejné zakázky „Dodávka 
a instalace nového kamerového bodu pro potřeby Městské policie Čelákovice“ za nabídkovou cenu
159 983 Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 9.2.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem 
a firmou TELMO s.r.o., Praha 1 jako zhotovitelem v rámci realizace veřejné zakázky „Dodávka 
a instalace nového kamerového bodu pro potřeby Městské policie Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
10.1. Svoz odpadů – výpověď ze smlouvy na svoz odpadů AVE.CZ a TSN 
Na základě jednání s AVE.CZ, které proběhlo v tomto týdnu město Čelákovice bere výpověď ze 
Smlouvy podanou  městem Čelákovice svozové firmě AVE.CZ k 31. 12. 2011 v celém rozsahu zpět. 
Původní Smlouvu město Čelákovice vypovědělo dle čl.V, bodu 1 smlouvy č.40/LV/2002 uzavřené dne
02. 09. 2002  v plném rozsahu ke dni 30. 06. 2011 bez udání důvodu.

Návrh usnesení: 10.1.1. RM bere zpět výpovědˇ ze Smlouvy na zajištění svozu komunálních odpadů 
s AVE.CZ ke dni 31. 12. 2011 v celém rozsahu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 10.1.2. RM schvaluje podání výpovědi AVE.CZ k 1. 1. 2012, Smlouva č. 40/LV/2002 
skončí 30. 6. 2012.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 10.1.4. RM schvaluje podání výpovědi TS Nymburk k 1. 1. 2012, Smlouva 
č.117/2002  o zajištění sběru a svozu komunálních odpadů a svozu tříděných odpadů skončí 30. 6. 
2012.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Jednání Rady města bylo ukončeno v 9.00 hodin.

Zapsala Romana Liscová 12. 12. 2011

ověřovatel zápisu
Mgr. Marek Skalický

Bc. Josef Pátek
starosta




