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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 18/2014 konané dne 27. června 2014

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

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 15.40 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno 
v 16.00 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 27. 6. 2014
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
744. RM schvaluje předložený program jednání.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem zápisu.
745. RM jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

746. RM jmenuje Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Ryneš.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA
4.1 Schválení kvalifikační dokumentace – Koncesní řízení „Výběr provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovice“
Z důvodu nutnosti zahájení koncesního řízení na provozovatele VHI města Čelákovic tak, aby mohl být nový 
provozovatel vybrán od 1. 1. 2014, byla na jednání RM předložena ke schválení kvalifikační dokumentace pro 
koncesní řízení. Dle koncesního zákona se jedná o dvoukolovou soutěž, kde je nejprve nutné prokázat kvalifikaci 
a v dalším kole všichni, kdo splní kvalifikaci, budou vyzváni k podání nabídky.
Součástí kvalifikační dokumentace byla příloha č. 1 – Koncesní projekt (upravený dle schváleného usnesení ZM)

a příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů. Po schválení kvalifikační dokumentace 

bude do VVZ zasláno oznámení o zahájení koncesního řízení a na profilu zadavatele bude uveřejněna 

kvalifikační dokumentace.

747. RM 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“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.2. Výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Stavební 
úpravy objektu MŠ Rumunská 1477, Čelákovice.
Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy objektu 

MŠ Rumunská 1477, Čelákovice “ byla doručena šesti firmám v tištěné podobě, dvě firmy využily možnosti 

převzetí výzvy z profilu zadavatele. V termínu pro doručení nabídek byly předány dvě nabídky. V rámci jednání 

hodnoticí komise byla posouzena kvalifikace uchazečů a provedeno posouzení nabídek. Při posouzení 

kvalifikace nebyl žádný z uchazečů hodnoticí komisí vyřazen. Dalším úkolem hodnoticí komise bylo posouzení 

nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. 

Hodnoticí komise při posuzování nabídek zjistila, že oba uchazeči zadávací podmínky splnili. Na základě 

provedeného posouzení a hodnocení nabídek hodnoticí komise sestavila pořadí těchto nabídek a to na základě 

kritéria pro zadání zakázky, kterým byla nejnižší nabídková cena včetně DPH. Hodnoticí komise vyhodnotila 

jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče OTISTAV, společnost s ručením omezeným, Praha 9 za 

nabídkovou cenu 688.468,00 Kč včetně DPH. V souladu v § 81 odst. 1 zadavatel na základě doporučení 

hodnoticí komise rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky. Z tohoto důvodu byl RM předložen návrh na 

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky. Součástí nabídky uchazečů 

byl také návrh Smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu byl RM předložen ke schválení také tento návrh SoD. 

748. RM 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. RM 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.
Hlasování společné pro usnesení 748 a 749: pro 4, proti 1 – Klicpera, zdrželi se 2 – Rýdlo, Tichá.
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4.3 Stavební úpravy městské sauny Čelákovice
Na základě usnesení RM se uskutečnilo 2. posouzení a hodnocení nabídek. Nově složená Hodnoticí komise při 

posouzení kvalifikace a posouzení nabídek vyřadila nabídky všech uchazečů a doporučila RM všechny uchazeče 

vyloučit a zadávací řízení zrušit.

750. RM 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. RM 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. RM 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. RM 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. RM 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.
Hlasování společné pro usnesení 750, 751, 752, 753 a 754: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Zápis ověřil: Ing. Jaroslav Ryneš                                                                                     PhDr. Zdeňka Tichá
          starostka města Čelákovic
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