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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 13/2014 konané dne 6. května 2014

Přítomni: PhDr. Zdeňka Tichá, p. Milan Tichý, Ing. Bohumil Klicpera, Mgr. František 
Bodlák, p. Tomáš Janák, Ing. Jaroslav Ryneš

Omluven: PaedDr. Luboš Rýdlo

Program jednání:

1.1 Schválení programu jednání, případně jeho doplnění 

1.2 Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

4. Investice – záměry a vyjádření města

9.  Veřejný pořádek a bezpečnost

10. Životní prostředí – VaK – Odpadové hospodářství

Jednání se uskutečnilo od 19.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích 
a bylo ukončeno ve 21.00 hodin.

Zapsal: Jan Baran dne 6. 5. 2014
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1 Schválení předloženého programu jednání

536. RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod 4.2.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

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

537. RM jmenuje p. Milana Tichého ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

538. RM jmenuje Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Ryneš.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 JŘBU rekonstrukce Sokolovská 

Jedná se o dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení původních stavebních prací, 

které není možné z technických důvodů oddělit od původní veřejné zakázky.

Jedná se o:Tvar autobusových zálivů, Bourání souvrství křižovatky Sokolovská × Rumunská,

Únosnost pláně, Uliční vpusti, Přesun hmot, Odvodnění bezodtokového území – Vančurova × 

Sokolovská, Vjezd k č. p. 558, Dlažba pro nevidomé, Chodníkové obruby, Sanace kaverny.

539. RM schvaluje 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 – viz usnesení.

540. RM schvaluje 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 – viz usnesení.

541. RM schvaluje 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 – viz usnesení.

542. RM schvaluje 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 – viz 
usnesení – viz usnesení.

543. RM souhlasí 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
– viz usnesení.
.
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544. RM schvaluje provedení změny projektové dokumentace související s odvodněním 
bezodtokového území – Vančurova × Sokolovská a zahájení zadávacího řízení na stavební 
práce nad rámec veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ 
v předloženém rozsahu dle ZL 08 – viz usnesení.

545. RM souhlasí 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 – viz usnesení.

546. RM 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 – viz usnesení.

547. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města 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“ – viz usnesení.

548. RM souhlasí s provedením změny projektové dokumentace „Rekonstrukce ul. 
Sokolovské v Čelákovicích“ související se změnou použití a množství chodníkových obrub –
viz usnesení.

549. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města pořídit písemný soupis a odůvodnění 
nezbytnosti změny použití a počtu kusů chodníkových obrub akce „Rekonstrukce ul. 
Sokolovské v Čelákovicích“ – viz usnesení.

550. RM souhlasí s provedením změny projektové dokumentace „Rekonstrukce ul. 
Sokolovské v Čelákovicích“ související se sanací kaverny v místě před domem č. p. 396, 
Čelákovice – viz usnesení.

551. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města pořídit písemný soupis a odůvodnění 
nezbytnosti sanace kaverny v místě před domem č. p. 396, Čelákovice a zahájit jednací řízení 
bez uveřejnění se zhotovitelem stavby „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ – viz 
usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 539 až 551: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Výsledky zadávacího řízení „Oprava kanalizace a výměna vodovodu v ulici 
Komenského, Čelákovice“
Hodnoticí komise vyhodnotila jako pro město nejvhodnější nabídku společnosti Halko, 

stavební společnost, s.r.o., Nová Ves I, Kolín 2, za nabídkovou cenu 5 775 194,- Kč bez DPH 

(6 987 985,- Kč včetně DPH).

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

cenu 5.775.194,- Kč bez DPH (6.987.985,- Kč včetně DPH). 

553. RM schvaluje 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) – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 552 až 553: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
9.1 Nákup výsuvného žebříku pro SDH Čelákovice
RM bylo předloženo k projednání doporučení pro ZM Čelákovic k nákupu hasičského žebříku
IVECO Magirus 150 E 27 od společnosti Český aeroholding a.s., Jana Kašpara 1069/1, Praha 
6. Zájem našeho SDH o toto zařízení je velký a vyplývá zejména ze skutečnosti, že na území 
města se nachází výškové obytné domy.
Na základě výše uvedeného bylo rovněž Radě města Čelákovic předloženo doporučení 
Zastupitelstvu města Čelákovic schválit posílení rozpočtu města pro rok 2014 v par. 5512 -
požární ochrana o celkovou částku 1 633 500 Kč, nutnou k pořízení hasičského žebříku 
IVECO Magirus 150 E 27.

554. RM 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. RM 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. RM ukládá vedoucímu OH, aby zajistil projektový a stavební přezkum nástupních 
stanovišť pro hasičskou techniku v prostoru věžových domů (ul. Spojovací, Zeyerova).

Hlasování společné pro usnesení 554 až 556: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Informace k nedodání kropicího vozu – dotace SFŽP.
Po poradě s administrátorem dotace ( ISES s.r.o.) ohledně doposud nedodaného kropicího 

vozu že by bylo vhodné dodavatele písemně vyzvat k podání informace o termínu plnění 

dodávky dle Kupní smlouvy a současně jej upozornit, že budeme vymáhat penále ze 

Smlouvy. Z tohoto důvodu byl Radě města Čelákovic předložen návrh dopisu starostky města 

společnosti KOBIT, spol. s r. o., Praha 6.

557. RM 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. RM 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. RM 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. 
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560. RM 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.

Hlasování společné pro usnesení 557 až 560: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Zápis ověřil: Ing. Jaroslav Ryneš

PhDr. ZdeňkaTichá
     starostka města Čelákovic
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