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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 13/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 6. května 2014

Rada města Čelákovic:

536. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod 4.2.

537. Jmenuje p. Milana Tichého ověřovatelem usnesení.

538. Jmenuje Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem zápisu.

539. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu projektové dokumentace akce 
„Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ ve smyslu změny tvaru autobusových zálivů 
vzniklou na základě objektivně nepředvídatelných okolností a zahájení zadávacího řízení 
na stavební práce nad rámec veřejné zakázky v předloženém rozsahu dle ZL 02.

540. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, provedení změny projektové dokumentace 
související s bouráním souvrství křižovatky Rumunská × Sokolovská a zahájení zadávacího 
řízení na stavební práce nad rámec veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Sokolovské 
v Čelákovicích“ v předloženém rozsahu dle ZL 03.

541. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, provedení změny projektové dokumentace 
související s únosností pláně a zahájení zadávacího řízení na stavební práce nad rámec veřejné 
zakázky „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ v předloženém rozsahu dle ZL 04.

542. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, provedení změny projektové dokumentace 
související s realizací uličních vpustí a zahájení zadávacího řízení na stavební práce nad 
rámec veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ v předloženém rozsahu 
dle ZL 05.

543. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, s provedením změny projektové dokumentace 
„Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ související s přesunem hmot pouze 
u komunikací a se zahájením zadávacího řízení na zadání prací nad rámec veřejné zakázky 
v ceně do 58.000,- Kč bez DPH.

544. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, provedení změny projektové dokumentace 
související s odvodněním bezodtokového území – Vančurova × Sokolovská a zahájení 
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zadávacího řízení na stavební práce nad rámec veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Sokolovské 
v Čelákovicích“ v předloženém rozsahu dle ZL 08.

545. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, s provedením změny projektové dokumentace 
související s vybudováním vjezdu k č. p. 558, Čelákovice, a se zahájením zadávacího řízení 
na stavební práce nad rámec veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“
v předloženém rozsahu dle ZL 09.

546. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, provedení změny projektové dokumentace 
související s dlažbou pro nevidomé na akci „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ a 
zahájení zadávacího řízení na stavební práce nad rámec veřejné zakázky v předloženém 
rozsahu dle ZL 10.

547. Ukládá vedoucí odboru rozvoje města v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájit jednací 
řízení bez uveřejnění na práce dle ZL 02, 03, 04, 05, 08, 09 a 10 se zhotovitelem stavby 
„Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“.

548. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, s provedením změny projektové dokumentace 
„Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ související se změnou použití a množství 
chodníkových obrub. 

549. Ukládá vedoucí odboru rozvoje města pořídit písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti 
změny použití a počtu kusů chodníkových obrub akce „Rekonstrukce ul. Sokolovské 
v Čelákovicích“, a to v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zahájit jednací řízení bez uveřejnění 
se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“

550. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, s provedením změny projektové dokumentace 
„Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ související se sanací kaverny v místě před 
domem č. p. 396, Čelákovice.

551. Ukládá vedoucí odboru rozvoje města pořídit písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti 
sanace kaverny v místě před domem č. p. 396, Čelákovice, a to v souladu s ustanovením § 23 
odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
a zahájit jednací řízení bez uveřejnění se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce ul. Sokolovské 
v Čelákovicích“

552. Schvaluje v souladu s § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů, na základě doporučení hodnotící komise, jako pro město 

nejvhodnější nabídku uchazeče Halko stavební společnost, s. r. o., Nová Ves I, Kolín 2, na 

plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem 

„Oprava kanalizace a výměna vodovodu v ulici Komenského, Čelákovice“ za nabídkovou 

cenu 5.775.194,- Kč bez DPH (6.987.985,- Kč včetně DPH). 
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553. 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 
Halko stavební společnost, s.r.o., Nová Ves I, Kolín 2, jako zhotovitelem, za nabídkovou cenu 
5.775.194,- Kč bez DPH (6.987.985,- Kč včetně DPH).

554. Doporučuje ZM ke schválení nákup hasičského žebříku IVECO Magirus 150 E 27 od 
společnosti Český aeroholding, a.s., Praha 6, za cenu 1.360.000,- Kč bez DPH. 

555. Doporučuje ZM ke schválení posílení rozpočtu města pro rok 2014 v par. 5512 –
požární ochrana – o celkovou částku 1.645.600,- Kč, za účelem pořízení hasičského žebříku 
IVECO Magirus 150 E 27.

556. Ukládá vedoucímu OH, aby zajistil projektový a stavební přezkum nástupních stanovišť 

pro hasičskou techniku v prostoru věžových domů (ul. Spojovací, Zeyerova).

557. Konstatuje neplnění řádně uzavřené Kupní smlouvy na dodání kropicího vozu pod 
dotací, financované ze Státního fondu životního prostředí na akci „Snížení prašnosti na území 
města Čelákovic“ – IS SFŽP 13161882 OPŽP, prioritní osy 2, ze strany dodavatele – firmy 
KOBIT, spol. s r. o., Praha 6.

558. Souhlasí se zasláním výzvy starostkou města k podání informace o plnění termínu 
dodávky podle Kupní smlouvy č. 260/14 firmě  KOBIT, spol. s r. o., Praha 6.

559. Trvá na řádném plnění Kupní smlouvy č. 260/14 s firmou  KOBIT, spol. s r. o., Praha 6
na dodání kropicího vozu, který měl být městu dodán v termínu do 30. 4. 2014, a na dodání 
kropicího vozu v nejkratším možném termínu. 

560. Ukládá vedoucí odboru životního prostředí, aby problematiku nedodání kropicího vozu 
v termínu stanoveném smlouvou konzultovala s projektovou manažerkou na SFŽP, který je 
poskytovatelem dotace „Snížení prašnosti na území města Čelákovic“ – IS SFŽP 13161882 
OPŽP, prioritní osy 2, zejména s ohledem na skutečnost, jaké případné dopady bude mít 
nedodržení termínu dodávky dodavatelem zařízení na město Čelákovice, jako příjemce dotace 
a podala informaci o výsledku jednání na SFŽP na nejbližším jednání RM.

Zapsal: Jan Baran, dne 6. 5. 2014. 
Usnesení ověřil: Milan Tichý

               

                                                                    PhDr. Zdeňka Tichá
                                                                           starostka města Čelákovic
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