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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 7/2014 konané dne 21. března 2014

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

Omluven: Mgr. František Bodlák

Program jednání:

1.1 Schválení programu jednání, případně jeho doplnění 

1.2 Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

4. Investice – záměry a vyjádření města

6. Školství, kultura a sport

11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 15.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno 
v 17.05 hodin.

Zapsal:Jan Baran dne 21. 3. 2014
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1 Schválení předloženého programu jednání

356. RM schvaluje předložený program jednání s jedinou změnou, že bod 11.3 bude projednán jako první bod 

jednání programu.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem zápisu.
357. RM jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem zápisu.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 2 – Tichý, Ryneš.

11.3 Změna vnitřního předpisu I/1/2014
Na základě zkušeností s aplikací Vnitřního předpisu Města Čelákovice č. I/1/2014 - Postup k zabezpečení 
zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách ze dne 6. 1. 2014 je navrženo do 
stávající směrnice zavést limit předpokládané ceny na veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ve výši 
250.000,- Kč. 
358. RM schvaluje novelizovaný Vnitřní předpis Města Čelákovic č. I/6/2014 – viz usnesení.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 „Provedení výkopů pro opravu kanalizace Sokolovská“
Vzhledem k situaci ve věci opravy lokálních poškození splaškové kanalizace v ulici Sokolovské byla navržena
následující usnesení:

359. RM ve věci opravy lokálních poškození splaškové kanalizace v ulici Sokolovské

a) bere na vědomí e-mailovou zprávu firmy STRABAG, a. s., Praha – viz usnesení.

b) schvaluje provedení výkopu (včetně pažení, zasypání s hutněním…) – viz usnesení.

c) schvaluje provedení výkopu (včetně pažení, zasypání s hutněním…) – viz usnesení

d) schvaluje cenovou nabídku firmy ZEPRIS s. r. o., Praha 4, na provedení výkopu (včetně pažení, zasypání 

s hutněním…) – viz usnesení.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Výsledky zadávacího řízení „PD MŠ v areálu MDDM“
Dne 4. 2. 2014 bylo na základě schválení zadávací dokumentace usnesením rady města zahájeno zadávací 
řízení„PD – Mateřská škola v areálu MDDM v Čelákovicích“. Hodnoticí komise vyhodnotila, jako pro město 
nejvhodnější nabídku společnosti SANTIS a. s., Žďár nad Sázavou za nabídkovou cenu 506 990,- Kč včetně 
DPH. RM byly ke schválení předloženy Smlouvy.
360. RM schvaluje jako pro město nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby 

s názvem „PD – Mateřská škola v areálu MDDM v Čelákovicích“, nabídku uchazeče SANTIS a. s., Žďár nad 

Sázavou, za nabídkovou cenu 419.000,- Kč bez DPH, tj. 506.990,- Kč včetně 21 % DPH – viz usnesení.

361. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností SANTIS a. s., 

Žďár nad Sázavou, jako zhotovitelem, na zpracování projektové dokumentace „PD – Mateřská škola v areálu 

MDDM v Čelákovicích“ v celkové ceně 369.000,- Kč bez DPH (446 490,- Kč včetně DPH) – viz usnesení.
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362. RM schvaluje Příkazní smlouvu mezi městem Čelákovice jako příkazcem a společností SANTIS a. s., Žďár 

nad Sázavou, jako příkazníkem, na zajištění výkonu autorského dozoru projektanta akce „Mateřská škola v 

areálu MDDM v Čelákovicích“ v celkové ceně 50.000,- Kč bez DPH (60.500,- Kč včetně DPH) – viz usnesení.

Společné hlasování pro usnesení 360, 361, 362: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.3 Schválení ZD „Oprava kanalizace a výměna vodovodu v ul. Komenského“
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. VZ bude vedená v otevřeném řízení dle ZVZ. RM 
byla předložena ke schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Oprava kanalizace a výměn vodovodu 
v ul. Komenského, Čelákovice“. 

363. RM schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava 

kanalizace a výměn vodovodu v ul. Komenského, Čelákovice“ – viz usnesení.

364. RM ukládá příkazníkovi – společnosti PPE.CZ s. r. o., Ostrava – Moravská Ostrava, na základě uzavřené 

příkazní smlouvy zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava kanalizace 

a výměn vodovodu v ul. Komenského, Čelákovice“ – viz usnesení.

Společné hlasování pro usnesení 363, 364: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.4 Výsledky jednacího řízení bez uveřejnění – drenáže Sokolovská 
RM byla předložena nabídka společnosti STRABAG., a. s., Praha na provedení dodatečných stavebních prací 
veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ ve smyslu odvodnění pláně komunikace za 
nabídkovou cenu 341.883,20 Kč bez DPH.

365. RM schvaluje cenovou nabídku společnosti STRABAG., a. s., Praha, na provedení dodatečných stavebních 

prací veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ ve smyslu odvodnění pláně komunikace za 

nabídkovou cenu 341.883,20 Kč bez DPH, a to z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností – viz usnesení.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

366. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města zažádat o uplatnění nákladů na odvodnění pláně komunikace 

v rámci dotačního titulu ROP Střední Čechy – Výzva č. 68 – reg. č. projektu CZ 1.15/1.1.00/68.01578, a to právě 

z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.5 Vyjádření města k ÚP obce Mochov 
Komise pro rozvoj města projednávala na svém jednání dne 25. 2. 2014 mimo jiné i bod: Návrh územního plánu 
Mochova.

RM na svém jednání dne 3. 3. 2014 požádala před svým rozhodnutím o vyjádření k ÚP obce Mochov, Komisi 

proti paroplynové elektrárně. Tato komise se sešla dne13. 3.2014, ale nebyla unášení schopná. Přítomní členové 

komise k návrhu ÚP Mochova neměli připomínky – viz Zápis z jednání.

367. RM nemá připomínky po projednání v Komisi pro rozvoj města a po předložení do Komise proti PPE 

Mochov, k návrhu ÚP Mochova – viz usnesení.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.6 Schválení nabídky na vypracování urbanistické studie
RM byla předložena nabídka architektonické kanceláře Tichý & Kolářová s. r.o., Praha 3 - Vinohrady na 
zpracování urbanistické studie uličního prostoru ulice Jiřinská v úseku mezi Sukovou a lávkou.

368. RM schvaluje cenovou nabídku architektonické kanceláře Tichý & Kolářová s. r. o., Praha 3 –

Vinohrady, na zpracování urbanistické studie uličního prostoru ulice Jiřinská v úseku mezi Sukovou a lávkou za 

nabídkovou cenu 57.500,- Kč bez DPH, bez vizualizace a ve zkrácené době zpracování o jeden týden, 



Zápis ze schůze Rady města Čelákovic

4

a v souladu s ustanoveními Vnitřního předpisu č. I/6/2014, postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek 

stanovených zákonem o veřejných zakázkách, ze dne 21. 3. 2014, v tzv. přímém zadání. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
6.1 Jmenování člena Redakční rady Zpravodaje města Čelákovic
Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic je šestičlenná. Dne 19. 3. 2014 podal radní Tomáš Janák návrh na 
doplnění o sedmého člena, pana Vladimíra Vlacha. 

369. RM jmenuje pana Vladimíra Vlacha členem Komise „ Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržela se 1- Tichá.

Po projednávání tohoto bodu odešel pan Janák – v 16.45 hodin.

11. RŮZNÉ 
11.1 Smlouva o poskytování právních služeb
Na základě usnesení RM č. 04/2011/11.3 ze dne 21. 2. 2011 byla uzavřena obecná Smlouva o poskytování 
právních služeb mezi městem Čelákovice jako klientem a Mgr. Ing. Ing. T. K., Praha 1, jako advokátem. Jeví se 
jako výhodnější na konkrétní akce využívat právních služeb advokátů, specializovaných na konkrétní problém. 
Tuto smlouvu lze bez udání důvodu vypovědět.

370. Město Čelákovice vypovídá Smlouvu o poskytování právních služeb ze dne 30. 5. 2011, uzavřenou mezi 

městem Čelákovice jako klientem a Mgr. Ing. Ing. T. K., Praha 1, jako advokátem, na základě ustanovení čl. 

V odst. 2 této Smlouvy bez udání důvodu.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se, nepřítomen 1 – Janák.

371. RM schvaluje nabídku Advokátní kanceláře Nespala, s.r.o., Praha 2, na zastupování města Čelákovic ve 

věci žaloby č. j. 6 C 69/2014 společnosti Phoenix Property, s. r. o., Praha 4, o zaplacení 3.450.000,- Kč 

s příslušenstvím, na právní služby do maximálního rozsahu 30 hodin.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se, nepřítomen 1 – Janák.

11.2 Komise korekce revitalizace náměstí
Řešení korekce dotace Revitalizace náměstí ve věci náhrady škody vůči společnosti ML Compet, a. s., Praha 1, 
soudní cestou převzala Advokátní kancelář Brož, Sedlatý, s. r. o., Praha 3. 
372. RM zrušuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Komisi korekce dotace Revitalizace náměstí.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se, nepřítomen 1 – Janák.

Zápis ověřil: Ing. Jaroslav Ryneš

PhDr. ZdeňkaTichá
starostka města Čelákovic
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