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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 24/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 5. září 2014
Rada města Čelákovic:

943. Schvaluje předložený program jednání.

944. Jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.

945. Jmenuje Mgr. Františka Bodláka ověřovatelem zápisu.

946. Souhlasí s provedením opravy kapličky Panny Marie umístěné v Čelákovicích, Ruské ulici, Okrašlovacím 

spolkem čelákovickým, o. s.

947. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, mimořádný příspěvek ve výši 19.500,- Kč, pro Okrašlovací spolek čelákovický, o. s., 

na rekonstrukci kapličky Panny Marie, umístěné v Čelákovicích, Ruské ulici, a to za předpokladu přidělení 

grantu na tuto opravu z fondu Živé granty, v r. 2014, pro o. s. Okrašlovací spolek čelákovický.

948. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče P. V. – ZAHRADNÍ SLUŽBY, 

Ostrava – Hrabůvky, na plnění podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Revitalizace významné sídelní 

zeleně v intravilánu města Čelákovice” za nabídkovou cenu 1.804.141,03 Kč bez DPH (2.183.010,65 vč. DPH).

949. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a uchazečem 

P. V. – ZAHRADNÍ SLUŽBY, Ostrava – Hrabůvky, jako zhotovitelem na plnění podlimitní veřejné zakázky na 

služby s názvem „Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Čelákovice” za nabídkovou cenu 

1.804.141,03 Kč bez DPH.

950. Schvaluje, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče M. H. Sportservis – ZANAP, Praha Horní Počernice, na 

plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce sportovního hřiště V 

Prokopě” za nabídkovou cenu1. 299.550,87 Kč bez DPH (1.572.456,57 vč. DPH) a s termínem plnění 60 

kalendářních dní.

951. Schvaluje, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a uchazečem M. H. Sportservis 

– ZANAP, Praha Horní Počernice, jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 

práce s názvem „Rekonstrukce sportovního hřiště V Prokopě“ za cenu 1.299.550,87 Kč bez DPH. 

Zapsala: Lenka Pitková, dne 5. 9. 2014. 
Usnesení ověřil: Milan Tichý

                                                                                                          PhDr. Zdeňka Tichá
                                                                                                    starostka města Čelákovic
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