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Z á p i s  č. 7
z mimořádného jednání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 5. 5. 2011

v Obřadní síni Městského úřadu v Čelákovicích
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení jednání: 18.00 hod.
Přítomno: 15 členů ZM
Omluveni: PaedDr. Rýdlo, Ing. Novotná, PhDr. Tichá, Ing. Rikl, MUDr. 

Rusý, Ing. Klicpera
Neomluveni: 
Jednání řídil: Bc. Josef Pátek – starosta města

Návrh na ověřovatele zápisu: 
p. Jaroslav Špaček, pí Eva Bukačová
hlasování:
pro – 13
proti – 0
zdrželi se – p. Špaček, pí Bukačová - 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Návrh na složení návrhové komise:
Ing. Jaroslav Ryneš, p. Vladimír Duník, p. Miroslav Leypold Iglo
hlasování:
pro – 14
proti – 0
zdrželi se – Ing. Ryneš - 1
Návrh byl přijat – viz usnesení.

Program:
1. Majetkoprávní záležitosti

               Kupní smlouvy – vyprošťovací zařízení pro SDH
2. Diskuse

  

Doplnění programu:
2. – audit muzea – podklad zpracovaný p. Iglem
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Starosta navrhl, aby projednávání bodu – audit muzea bylo přesunuto na 
zasedání, kde bude přítomen PaedDr. Rýdlo. 
P. Iglo – to, co je v podkladovém materiálu, který na dnešní ZM předkládám, 
jsem již na minulém ZM sdělil i před PaedDr. Rýdlem.
Ing. Sekyra – projednání tohoto bodu by mělo být za přítomnosti PaedDr. Rýdla, 
aby se mohl vyjádřit.
Ing. Studnička – PaedDr. Rýdlo na minulém ZM sdělil, že se vyjádří do 2. 6. 
2011.
P. Iglo – z důvodu nepřítomnosti PaedDr. Rýdla stahuji tento bod z programu.

Schválení programu
hlasování:
pro – 15
proti – 0
zdrželi se – 0
Program byl schválen – viz usnesení.

1. Majetkoprávní záležitosti
     Kupní smlouvy – vyprošťovací zařízení pro SDH
Návrh kupní smlouvy firmy Nordstahl s.r.o., Praha 10 na vyprošťovací zařízení 
LUKAS pro JSDH v celkové ceně 364.099,20 Kč s DPH. Na základě 
připomínky Ing. Klicpery na minulém ZM - nedodržení základní zásady podle § 
6 zákona o veřejných zakázkách, byl tento bod přesunut na dnešní jednání ZM. 
Odbor rozvoje města vypracoval Vyjádření k veřejné zakázce „Vyprošťovací 
zařízení pro jednotku SDH Čelákovice“ a zároveň bylo zadáno vypracování 
právního posouzení k této zakázce, který vypracovala advokátní kancelář 
Pejchal, Nespala a spol.
P. Tichý – do jaké částky se jedná o zakázku malého rozsahu.
Ing. Sekyra – do 2 mil. Kč, předpokládaná hodnota na vyprošťovací zařízení 
byla stanovena 0,5 mil. Kč. K předložení cenové nabídky byly osloveny 3 firmy, 
které se prodejem tohoto zařízení zabývají. Tyto nabídky byly projednány v RM 
a RM vybrala nabídku pro město nejlevnější. 
P. Duník – toto zařízení bude darem k výročí 130 let SDH ve městě.

ZM schvaluje kupní smlouvu - hlasování:
Pro – 13
proti – 0 
zdrželi se – Mgr. Bukač, pí Bukačová - 2
Návrh byl přijat – viz usnesení.
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2. Diskuse
Pí S. – v zápisu z RM je uvedeno, že na MěÚ bude probíhat kurz anglického 
jazyka, jakým způsobem byla vybrána firma?
Tajemník – byly osloveny 3 nebo 4 firmy, které se výukou anglického jazyka 
zbývají, ale přišly pouze 2 nabídky, byla vybrána nabídka cenově výhodnější.
Starosta – jedná se o výuku anglického jazyka na celý rok pro úředníky, tato 
výuka bude probíhat ve 2 skupinách dle znalostí.

Usnesení nebylo čteno, bylo schváleno při jednotlivých bodech.
Starosta ukončil jednání ZM Čelákovic dne 5. května 2011 v 18.20 hodin.

Bc. Josef Pátek
starosta města

Zapsala: Iveta Kolářová, dne 5. 5. 2011

Ověřovatelé zápisu: 

p. Jaroslav Špaček

pí Eva Bukačová


		2011-05-11T14:41:37+0200
	MěÚ Čelákovice
	Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu




