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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 18/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 27. června 2014
Rada města Čelákovic:
744. Schvaluje předložený program jednání.

745. Jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.

746. Jmenuje Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem zápisu.

747. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů, Kvalifikační dokumentaci koncesního řízení „Výběr provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovic“.

748. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče OTISTAV, s. r. o., 
Praha 9, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané výzvou k podání nabídky 
s názvem „Stavební úpravy objektu MŠ Rumunská 1477, Čelákovice“ za cenu 568.982,00 Kč bez DPH.   

749. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a společností OTISTAV, 
s.r.o., Praha 9, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané výzvou 
k podání nabídky s názvem „Stavební úpravy objektu MŠ Rumunská 1477, Čelákovice“ za cenu 568.982,00 Kč 
bez DPH.

750. Vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uchazeče M. V., Mratín, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice“ z důvodu nesplnění kvalifikačních 
předpokladů stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci. 

751. Vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uchazeče Stavby S+D s. r. o., Praha 4, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice“ z důvodu nesplnění 
zadávacích podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci. 

752. Vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uchazeče S-styl s. r. o., Kolín II., z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice“ z důvodu nesplnění 
zadávacích podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci.  

753. Vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uchazeče KWEKU s. r. o. Kolín IV. z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice“ z důvodu nesplnění 
zadávacích podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci. 

754. Ruší v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební 
úpravy městské sauny Čelákovice“, protože z účasti v tomto zadávacím řízení byli vyloučeni všichni dodavatelé.
Zapsala: Lenka Pitková, dne 27. 6. 2014. 
Usnesení ověřil: Milan Tichý

                                                                                                          PhDr. Zdeňka Tichá
                                                                                                    starostka města Čelákovic
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