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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 9/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 3. dubna 2014

Rada města Čelákovic:

429. Schvaluje předložený program jednání doplněný o bod 4.2.

430. Jmenuje PaedDr. Luboše Rýdla ověřovatelem usnesení.

431. Jmenuje Ing. Bohumila Klicperu ověřovatelem zápisu.

432. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ustanoveními vnitřního předpisu č. I/6/2014, 
postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných 
zakázkách, ze dne 21. 03. 2014 na základě doporučení hodnotící komise jako pro město 
nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Osvětlení lávky a připojovacích cest“, nabídku uchazeče RYBÁŘ stavební s. r. o., Mělník za 
nabídkovou cenu 788.331,81 Kč bez DPH (953.881,49 Kč včetně DPH).

433. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností 
RYBÁŘ stavební s. r. o., Mělník jako zhotovitelem na provedení stavby „Osvětlení lávky a 
připojovacích cest“ v celkové ceně 788.331,81 Kč bez DPH (953.881,49 Kč včetně DPH).

434. Rada města ukládá vedoucí odboru rozvoje města zajistit činnost TDS na akci 
„Osvětlení lávky a připojovacích cest“ formou Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na provádění 
výkonu technického dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
akci „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ s firmou KRODUS, s. r. o., Praha –
Lysolaje.

435. Vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení hodnotící komise, 
uchazeče NEPA Čelákovice, spol. s r.o., Čelákovice, z další účasti v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Dodávka notebooků a stolních 
PC včetně monitorů pro MěÚ Čelákovice“ na základě skutečnosti, že předložená nabídka 
neobsahovala návrh smlouvy. Dokument, který se nachází v předložené nabídce a má název 
„Návrh smlouvy“, základní znaky smlouvy nenaplňuje.

Zapsaly: Lenka Pitková, Ivana Kašpárková, dne 3. 4. 2014 
Usnesení ověřil: PaedDr. Luboš Rýdlo

PhDr. Zdeňka Tichá
      starostka města Čelákovic
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