
USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 13/2013 ze schůze Rady města Čelákovic 7. srpna 2013

Rada města Čelákovic: 

1. 1. Schvaluje předložený program jednání doplněný o body 4.6. a 10.1.

1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Františka Bodláka ověřovatelem zápisu.

1.3. Schvaluje zápis z minulé schůze č. 11/2013 ze dne 8. 7. 2013 a č. 12/2013 ze dne 22. 7. 2013

4.1.1. V souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 
a ve smyslu usnesení ZM č. 20 bodu 1.1.6. ze dne 24. 4. 2013, schvaluje kompletní zadávací dokumentaci 
veřejné zakázky malého rozsahu na služby S_25/2013/MIST/Kl na přípravu energeticky úsporného projektu 
řešeného metodou EPC, Obnova zdrojové části kotelny K40, Rumunská/Hybešova, Čelákovice.

4.1.2. Ukládá vedoucí odboru rozvoje města bezodkladně zahájit a zajistit realizaci zadávacího řízení 
S_25/2013/MIST/Kl.

4.1.3. Schvaluje jmenování členů a jejich náhradníků Komise pro otvírání obálek s nabídkami a Komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek.
   

4.2.1. Schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku, uchazeče MSV Liberec s. r. o., Liberec, jako 
pro město nejvhodnější, na plnění veřejné zakázky „Bezbariérovost – Radnice II – MěÚ Čelákovice“ 
za nabídkovou cenu 1 924 557 Kč bez DPH. 

4.2.2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a společností MSV Liberec s. r. o., 
Liberec, jako zhotovitelem, v rámci realizace veřejné zakázky „Bezbariérovost – Radnice II – MěÚ Čelákovice“ 
za nabídkovou cenu 1 924 557 Kč bez DPH.  

4.3.1. Schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku uchazeče Metrostav a. s., Praha 8, jako pro 
město nejvhodnější, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Cyklistická stezka přes Labe 
v Čelákovicích – dodatečné stavební práce“, za nabídkovou cenu 1 370 000 Kč bez DPH. 

4.3.2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a společností Metrostav a. s., 
Praha 8, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Cyklistická stezka přes Labe 
v Čelákovicích – dodatečné stavební práce“, za nabídkovou cenu 1 370 000 Kč bez DPH.

4.3.3. Schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1205 0100 mezi Městem Čelákovice, jako objednatelem,
a společností Metrostav a. s., Praha 8, jako zhotovitelem, v rámci plnění veřejné zakázky „Cyklistická stezka přes 
Labe v Čelákovicích“. Celková cena díla dle tohoto Dodatku č. 3 činí 32 524 563,- Kč bez DPH.
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4.3.4. Schvaluje soupis prací  SO-201 Lávka přes Labe ze dne 25. 7. 2013.

4.3.5. Schvaluje znění dopisu města Čelákovice „Cyklistická stezka přes Labe - vyjádření k zaslanému dopisu 
zhotovitele ze dne 23. 7. 2013“, adresovaného zhotoviteli stavby, firmě Metrostav a.s., divizi 5, Praha 5.

4.4.1. Schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku uchazeče FRAM Consult a. s., Praha 3, jako 
pro město nejvhodnější na plnění 1. části veřejné zakázky „Zajištění TDS a BOZP – VO Záluží a BD 1203“ (část 
VO Záluží) za nabídkovou cenu 106 698 Kč vč. DPH. 

4.4.2. Schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku uchazeče FANSTAV a. s., Praha 7 jako pro 
město nejvhodnější, na plnění 2. části veřejné zakázky „Zajištění TDS a BOZP – VO Záluží a BD 1203“ (část BD 
1203), za nabídkovou cenu 162 140 Kč vč. DPH. 

4.4.3. Schvaluje Mandátní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako mandantem, a společností FRAM Consult 
a. s., Praha 3, jako mandatářem, na zajištění výkonu činnosti TDS a BOZP v rámci plnění 1. části veřejné 
zakázky „Zajištění TDS a BOZP – VO Záluží a BD 1203“ (část VO Záluží), za nabídkovou cenu 106 698 Kč 
vč. DPH.  

4.4.4. Schvaluje Mandátní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako mandantem, a společností FANSTAV a. s., 
Praha 7, jako mandatářem, na zajištění výkonu činnosti TDS a BOZP v rámci plnění 2. části veřejné zakázky 
„Zajištění TDS a BOZP – VO Záluží a BD 1203“ (část BD 1203), za nabídkovou cenu 162 140 Kč vč. DPH.  

4.5.1. Schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku uchazeče VACHL s. r. o., Starý Kolín, jako 
pro město nejvhodnější, na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce BD ul. P. Holého 1203, Čelákovice“,
za nabídkovou cenu 4 314 367 Kč bez DPH. 

4.5.2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a společností VACHL s. r. o., 
Starý Kolín, jako zhotovitelem, v rámci realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce BD ul. P. Holého 1203, 
Čelákovice“, za nabídkovou cenu 4 314 367 Kč bez DPH za předpokladu, že ve lhůtě pro podání námitek proti 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebudou žádným z uchazečů námitky podány. 

10.1. Schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Snížení prašnosti na území města Čelákovice – kropicí 
vůz“.

Zapsala: Romana Liscová dne 8. 8. 2013

Usnesení ověřil: Miloš Sekyra

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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