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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 22/2013 konané dne 24. října 2013

Přítomni: p. Milan Tichý, Ing. Bohumil Klicpera, PaedDr. Luboš Rýdlo, PhDr. Zdeňka Tichá, p. Tomáš 

Janák

Omluveni: Mgr. František Bodlák

Hosté: 

Program jednání:

1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění

1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

3. Finance – rozpočty – dotace

4. Investice – záměry a vyjádření města

10. Životní prostředí – VaK – Odpadové hospodářství

11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 17.00 hodin v  zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo 

ukončeno v 18.00 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 24. 10. 2013
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění 

129. RM schválila předložený program jednání.

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

1.2 Jmenování PhDr. Zdeňky Tiché ověřovatelkou usnesení a PaedDr. Luboše Rýdla 

ověřovatelem zápisu.

130. Jmenování PhDr. Zdeňky Tiché ověřovatelkou usnesení – viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržela se 1 – Tichá.

131. Jmenování PaedDr. Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu – viz usnesení.

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

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3.1. Korekce dotace Revitalizace náměstí – řešení škody
RM byla seznámena s právním stanoviskem AK Brož, Sedlatý, ve věci korekce dotace Revitalizace 
náměstí – řešení škody

132. RM se seznámila s právním stanoviskem advokátní kanceláře Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý 
s.r.o. – viz usnesení.

133. RM se seznámila s usneseními ZM č. 25/2013/28, 29 a 30, ze dne 23. 10. 2013.

134. RM konstatovala, že na základě právního stanoviska advokátní kanceláře Advokátní kanceláří 
Brož, Sedlatý s.r.o. ve věci veřejné zakázky „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“ zahájí 
právní kroky proti společnosti ML Compet, a.s. – viz usnesení.

135. RM souhlasí s objednávkou právních služeb – viz usnesení.

136. RM ukládá tajemníkovi MěÚ panu Janu Baranovi zajištění usnesení č. 135 – viz usnesení.

137. RM ukládá tajemníkovi MěÚ panu Janu Baranovi, aby informoval radu ohledně postupu ve věci 
dle usnesení č. 134, 135 a 136.

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

Společné hlasování pro usnesení č. 132–137.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA
4.1 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky – VZ „Rekonstrukce ul. Sokolovské 
v Čelákovicích“
V průběhu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce ul. Sokolovské 

v Čelákovicích“ v rámci jednání hodnotící komise byla posouzena kvalifikace uchazečů a jejich 

nabídky. Na základě provedeného posouzení byli 3 uchazeči zadavatelem (RM) vyloučeni ze 

zadávacího řízení (viz podklady na jednání RM 21. 10. 2013 – bod 4.3) a 1 uchazeč byl vyzván 

k písemnému vysvětlení nabídky. Hodnotící komise na svém dalším jednání posoudila, zda doručené 

písemné vysvětlení nabídky je dostačující a dále provedla hodnocení nabídek a sestavila pořadí 

těchto nabídek na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena bez DPH. 

Hodnotící komise vyhodnotila jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče STRABAG a. s., Praha 

5, za nabídkovou cenu 11 993 097,40 Kč bez DPH.

138. RM schvaluje, v souladu s § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče STRABAG a. s., Praha 5, na 
plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s 
názvem„Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ za cenu 11 993 097,40 Kč bez DPH.
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Součástí nabídky uchazečů byl také návrh Smlouvy o dílo (příloha č. 2 zadávací dokumentace). 

Z tohoto důvodu byl RM předkládán ke schválení také tento návrh SoD. 

139. RM schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a 
společností STRABAG a. s., Praha 5, jako zhotovitelem na plnění podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem„Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ –
za podmínky viz usnesení.

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

Společné hlasování pro usnesení č. 138, 139.

4.2. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění lodní dopravy (PŘÍVOZ)
Na základě usnesení RM č. 20/2013/25 ze dne 7. října 2013, kterým bylo uloženo vedoucí ORM 

předložit na další jednání RM Dodatek ke Smlouvě o zajištění lodní dopravy, byl návrh tohoto Dodatku 

č. 1 předložen ke schválení na jednání RM. 

140. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění lodní dopravy mezi Městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností SP Praha s. r. o., Praha 11, jako dodavatelem – viz usnesení.

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

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
10.1. Výsadba 20 ks kosterních balových stromů v ulici Rooseveltova 
Odbor životního prostředí po projednání s vedením města a v Komisi životního prostředí  zadal 
u 4 firem cenovou poptávku na výsadbu 20 ks listnatých kosterních dřevin v ul.Rooseweltova na 
pozemcích p.č. 2146/28 a p.č. 2145/14 o celkové rozloze 1500m

2 
(pod CD přes komunikaci). Nabídku 

podali:
Ing.J. A., Říčany                                           104.000,-Kč bez DPH
H.-Š.-U., Svojetice                                        102.080,-Kč bez DPH
Busim, Lysá nad Labem                                 60.238,-Kč bez DPH
Ing. A., Čelákovice                                          52.390,-Kč bez DPH

141. RM schvaluje na základě poptávkového řízení cenu výsadeb 20 ks kosterních balových stromů –
viz usnesení.

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

10.2 Zápis z jednání komise pro životní prostředí č. 27/2013
RM byl předložen Zápis z jednání komise pro životní prostředí č. 27/2013

142. RM se seznámila se zápisem z jednání Komise pro životní prostředí č. 27/2013 ze dne 14. 10. 
2013.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

10.3 Vyjádření KŽP k návrhům na kácení dřevin a k návrhu na vyhlášení ZCHÚ Káraný –
Hrbáčkovy tůně
Komise pro životní prostředí projednávala na svém jednání dne 14. 10. 2013 tyto body:
1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení, úkoly uložené Radou města, novinky z OŽP MěÚ
3. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Káraný – Hrbáčkovy tůně
4. Návrh na zřízení PUMP TRACKu v Sedlčánkách
5. Příprava na jednání s dalšími průmyslovými podniky a sledování kvality ovzduší
6. Místní agenda 21 v Čelákovicích
7. Oznámení záměru "Čerpací stanice Průmyslová zóna Cihelna Čelákovice" v k. ú. Záluží u
Čelákovic
8. Plán čerpání rozpočtu města na rok 2014 v oblasti ochrany životního prostředí
K danému bodu byla naformulována následně přijata usnesení:
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143. RM souhlasí, na základě znaleckého posudku č. 10-4/2013 ze dne 2. 8. 2013 a na základě 
doporučení Komise pro životní prostředí se smýcením dvou kusů trnovníku akátu – viz usnesení.

144. RM souhlasí na základě doporučení Komise pro životní prostředí se smýcením suchých stromů 
dle seznamu – viz usnesení.

145. RM souhlasí na základě doporučení Komise pro životní prostředí se smýcením stromu rostoucího 
v ul. Zeyerově u č. p. 1474 – viz usnesení.

146. RM souhlasí po projednání návrhu na vyhlášení ZCHÚ Káraný – Hrbáčkovy tůně v kategorii 
přírodní rezervace v Komisi pro životní prostředí s uplatněním písemné námitky – viz usnesení.

147. RM ukládá vedoucí OŽP vypracovat Vyjádření města k návrhu na vyhlášení ZCHÚ Hrbáčkovy 
tůně – viz usnesení.

148. RM se seznámila s návrhem Osadního výboru v Sedlčánkách na zřízení PUMP TRACKu – viz 
usnesení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Společné hlasování pro usnesení č. 143 – 148.

11. RŮZNÉ
11.1 Doplnění komisí Rady města Čelákovice
RM byla předložena rezignace a návrhy na doplnění komisí Rady města Čelákovic.

149. RM jmenuje členem Komise pro životní prostředí pana Mgr. Ilju Turečka, Čelákovice.

150. RM jmenuje členem Komise pro životní prostředí pana Pavla Chalupu, nar. 1990, Čelákovice.

151. RM bere na vědomí rezignaci Bc. Petry Schebestové na členství v RR Zpravodaje Města 
Čelákovic k datu 1. 11. 2013.

152. RM jmenuje členem RR Zpravodaje města Čelákovic pana Pavla Šímu, Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Společné hlasování pro usnesení č. 149 – 152.

11.2. Náhrada škody způsobené městu ve věci zavádění a realizace jednotného vizuálního stylu 
města Čelákovic

153. RM revokuje svá usnesení č. 20/2013/7, 20/2013/8, 20/2013/9 a 20/2013/10 z jednání RM dne 7. 
10. 2013.

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

Zápis ověřil: PaedDr. Luboš Rýdlo

Milan Tichý

  místostarosta I
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