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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 9/2014 konané dne 3. dubna 2014

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

Omluveni: Mgr. František Bodlák, 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

Jednání se uskutečnilo od 7.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno v
8.00 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 3. 4. 2014
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení programu jednání, případně jeho doplnění 

429. RM předložený program jednání, doplněný o bod 4.2.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

430. RM jmenuje PaedDr. Luboše Rýdla ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – Rýdlo.

431. RM jmenuje Ing. Bohumila Klicperu ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro4, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA
4.1 Výsledky zadávacího řízení „Osvětlení lávky a připojovacích cest“
Dne 25. 3. 2014 bylo na základě schválení zadávací dokumentace usnesením rady města zahájeno zadávací 

řízení „Osvětlení lávky a připojovacích cest“. Hodnotící komise vyhodnotila, jako pro město nejvhodnější 

nabídku RYBÁŘ stavební s.r.o., Mělník, za nabídkovou cenu 788.331,81 Kč bez DPH (953.881,49 Kč včetně 

DPH).

432. RM schvaluje 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) – viz usnesení.

433. RM schvaluje 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) – viz usnesení.

434. RM 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.
Hlasování společné pro usnesení 432, 433, 434: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Vyloučení účastníka VŘ VZ na nákup PC sestav a 2 ks notebooků  
Komise pro otevírání a posouzení a hodnocení nabídek vzhledem k vyřazení všech účastníků viz protokol o
otevírání obálek, příloha protokolu o otevírání obálek a protokol o hodnocení nabídek, doporučuje RM zrušit VZ 
„Dodávka notebooků a stolních PC včetně monitorů pro MěÚ Čelákovice“ a vypsat novou VZ. Nabídky 
předložili 4 uchazeči. Na základě protokolu o posouzení nabídek RM na svém jednání 8/2014 dne 31.3 2014
vyřadila 3 uchazeče. Firmu NEPA Čelákovice, spol. s r.o., vyřadila z hodnocení komise pro otevírání obálek pro 
neúplnost předložené nabídky. RM by měla tohoto uchazeče na základě předložených hodnocení vyloučit.

435. RM vylučuje 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“ – viz usnesení.
Hlasování: pro5, proti 0, zdržel se 0.

Zápis ověřil: Ing. Bohumil Klicpera

PhDr. ZdeňkaTichá

      starostka města Čelákovic
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