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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 22/2013 ze schůze Rady města Čelákovic 24. října 2013

Rada města Čelákovic: 

129. Schvaluje předložený program jednání.

130. Jmenuje PhDr. Zdeňku Tichou ověřovatelkou usnesení.

131. Jmenuje PaedDr. Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu.

132. Se seznámila s právním stanoviskem advokátní kanceláře Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý 
s.r.o. se sídlem Praha, Vinohradská 2828/151, PSČ: 130 00 ve věci odpovědnosti za škodu 
způsobené při zadávání veřejné zakázky s názvem s názvem „Revitalizace náměstí 5. května 
v Čelákovicích“.

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

134. 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., neboť je subjektem odpovědným za způsobenou škodu ve 
výši 1.586.468,- Kč, což je částka odpovídající korekci dotace.

135. Souhlasí s objednávkou právních služeb učiněnou pro Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. se 
sídlem Praha, Vinohradská 2828/151, PSČ: 130 00 ve věci vymožení škody způsobené při zadávání 
veřejné zakázky s názvem s názvem „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“.

136. Ukládá tajemníkovi MěÚ panu Janu Baranovi zajištění usnesení č. 135 a pověřuje jej jednat s 
Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s.r.o.

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

138. 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.

139. 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 cenu 
11 993 097,40 Kč bez DPH za předpokladu, že ve lhůtě pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky nebude žádným z uchazečů podána námitka.

140. 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 na období od 1. 11. 2013 
do 31. 12. 2013 v maximální ceně 154 674 Kč bez DPH. 

141. Schvaluje na základě poptávkového řízení cenu výsadeb 20 ks kosterních balových stromů na 
pozemku p. č. 2146/28 a 2145/14 v ulici Rooseveltova nabídnutou Ing. A. ve výši 52 390,-Kč bez 
DPH.
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142. Se seznámila se zápisem z jednání Komise pro životní prostředí č. 27/2013 ze dne 14. 10. 2013.

143. 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, které rostou na p. č. 
2170, v náklonu nad komunikaci proti RD č. 757 v parku U Hájku.

144. Souhlasí na základě doporučení Komise pro životní prostředí se smýcením suchých stromů dle 
seznamu předloženého OŽP MěÚ poté, co budou posouzeny z hlediska doupnosti a výskytu 
chráněných živočichů.

145. Souhlasí na základě doporučení Komise pro životní prostředí se smýcením stromu rostoucího v 
ul. Zeyerově u č. p. 1474, protože se jedná o živelnou výsadbu bránící přístupu světla do bytového 
domu.

146. Souhlasí po projednání návrhu na vyhlášení ZCHÚ Káraný – Hrbáčkovy tůně v kategorii přírodní 
rezervace v Komisi pro životní prostředí s uplatněním písemné námitky podle
§ 40 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. na územní rozšíření výše uvedeného návrhu o tůně o a
okolní luční a mokřadní porosty ležících na pozemcích s parc. č. 284/1 (tůň Fořtovka), 437 –
část, 440/5 – část, 440/8, 444/6 – část, 444/7, 444/10, 444/12 – část, 444/13 – část, 444/14 –
část, 445/1 (tůň Hrad), 481/2 (Arazimova tůň), 618/2, 886/1 (tůň Kouty) a 886/13 (tůň Labíčko) v kat. 
úz. Sedlčánky a parc. č. 711/1, 715, 717, 716 (Procházková tůň), 718/1, 720/1 (tůň Poltruba), 727/1 
(Mansfeldova tůň), 727/3 a 728 (Černá tůň) v kat. úz. Přerov n. L. 
Město Čelákovice je při předkládání námitky, která je v souladu s výsledky mapování přírodních 
biotopů NATURA 2000, vedeno cílem jejich systematické územní ochrany.

147. Ukládá vedoucí OŽP vypracovat Vyjádření města k návrhu na vyhlášení ZCHÚ Hrbáčkovy tůně 
v kategorii přírodní rezervace v souladu s usnesením RM č. 20/2013/28 ze dne 7. 10. 2013.

148. Se seznámila s návrhem Osadního výboru v Sedlčánkách na zřízení PUMP TRACKu a 
v souladu s návrhem Komise pro životní prostředí doporučuje najít pro tento záměr jinou plochu, která 
se nachází mimo záplavové území.

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

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

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

152. Jmenuje členem RR Zpravodaje Města Čelákovic pana Pavla Šímu, Čelákovice.

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

Zapsala: Pitková, dne 24. 10. 2013 

Usnesení ověřil: PhDr. Zdeňka Tichá

Milan Tichý

místostarosta města Čelákovic
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