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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 28/2013 konané dne 20. prosince 2013

Přítomni: PhDr. Zdeňka Tichá, p. Milan Tichý, Ing. Bohumil Klicpera, Mgr. František Bodlák,

Ing. Jaroslav Ryneš

Omluveni:

PaedDr. Luboš Rýdlo, p. 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

10. Životní prostředí – VaK – Odpadové hospodářství

Jednání se uskutečnilo od 14.10 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo 

ukončeno v 14.50 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 20. 12. 2013
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1 Schválení předloženého programu jednání

373. RM schvaluje předložený program jednání
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem 

zápisu.

374. RM jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

375. RM jmenuje Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – Ryneš.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA
4.1 Výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Administrátor 
koncesního řízení na provozovatele VHI města Čelákovic
Na jednání RM dne 4. 12. 2013 byla schválena zadávací dokumentace VZ Administrátor koncesního 

řízení na provozovatele VHI města Čelákovic. ORM dne 5. 12. 2013 zahájilo zadávací řízení. Výzva 

k podání nabídky byla zaslána přímo 6 firmám (specializovaným na administraci koncesního řízení) a 

zveřejněna na profilu zadavatele města Čelákovice. Ve lhůtě pro podání nabídek byla však doručena 

pouze 1 nabídka – uchazeč Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., Praha 1, která byla dne 19. 12. 2013 

obálkovou komisí protokolárně otevřena a byly zkontrolovány příslušné náležitosti – neporušenost 

obálky s nabídkou, zpracování v českém jazyce a podepsání návrhu smlouvy oprávněnou osobou 

uchazeče. Nabídka byla hodnoticí komisí posouzena z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů a 

požadavků zadavatele – nabídka splnila stanovené kvalifikační předpoklady i požadavky zadavatele. 

Vzhledem k doručení 1 nabídky nebyla tato hodnoticí komisí hodnocena.

Rada města konstatovala, že postup zadavatele u této veřejné zakázky malého rozsahu 

s předpokládanou hodnotou 300 tis. Kč proběhl plně v souladu s doporučeným postupem pro 

veřejného zadavatele v souladu s metodikou MMR ČR. Rada města na základě svého posouzení,

zejména zjištění, že nabídková cena je v místě a čase obvyklá, rozhodla o výběru nejvhodnější 

nabídky, a to nabídky společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r. o, Praha 1, jako pro město

Čelákovice nejvhodnější nabídky v nabídnuté ceně 149.000,- Kč bez DPH.

Zároveň byla předložena ke schválení i Mandátní smlouva mezi městem Čelákovice a společností 

Mott MacDonald CZ spol. s r. o, Praha 1 na plnění této veřejné zakázky. 

376. RM, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, schvaluje jako pro město nejvýhodnější cenovou nabídku uchazeče Mott 

MacDonald CZ, spol. s r. o., Praha 1, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

„Administrátor koncesního řízení na provozovatele VHI města Čelákovic“, za cenu 149 000 Kč bez 

DPH. 

377. RM, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje Mandátní smlouvu mezi společností Mott MacDonald, CZ spol. s r. o., 
Praha 1, jako mandatářem, a městem Čelákovice jako mandantem na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Administrátor koncesního řízení na provozovatele VHI města Čelákovic“ za cenu 
149 000 Kč bez DPH.

378. RM pověřuje jednáním s administrátorem současně oba místostarosty, tj. místostarostu I a 
místostarostu II.

Hlasování společné pro usnesení 376, 377, 378: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
10.1 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo včetně výkonu autorského dozoru projektanta 
ze dne 24. 10. 2013, na akci „ Sportovní hřiště V Prokopě“  
V průběhu projektových prací na PD pro realizaci stavby rekonstrukce Sportovního hřiště V Prokopě  
doporučil projektant po zhodnocení stavu stávající asfaltové plochy tuto plochu nebourat a znovu 
nestavět s tím, že jako základ pro položení kazetového povrchu s malými úpravami její stav vyhovuje. 
Rada města se vrátila k zadávacímu řízení veřejné zakázky Dětské hřiště Na Stráni a Sportovní hřiště 
V Prokopě – Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 3. 9. 2013. Rada konstatuje, že 
předloženým návrhem na ponechání stávající asfaltové plochy dochází k podstatné změně 
zadávacích podmínek a doporučuje Dodatkem č. 1 uzavřenou smlouvu na PD „Sportovní hřiště 
V Prokopě“ zrušit a vypsat na příslušné stupně PD nové výběrové řízení.

379. RM ukládá vedoucí odboru životního prostředí připravit a zajistit uzavření Dodatku č. 1, kterým se
uzavřená smlouva mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a SCREEN ING s. r. o., Praha 1, jako 
zhotovitelem, na projekt „Sportovní hřiště V Prokopě“, zrušuje.

380. RM ukládá tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím příslušných odborů zajistil nové výběrové řízení 
na příslušné stupně projektové dokumentace „Sportovní hřiště V Prokopě“.

381. RM pověřuje místostarostu, I aby zajistil prostřednictvím ředitele Q-BYTu, s. r. o., Čelákovice,
situaci podzemních sítí (zejména topný kanál) v pozemku pod sportovním hřištěm V Prokopě.

Hlasování společné pro usnesení 379, 380, 381: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Zápis ověřil: Ing. Jaroslav Ryneš

PhDr. ZdeňkaTichá

  starostka města Čelákovic
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