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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 24/2014 konané dne 5. září 2014
Přítomni: PhDr. Zdeňka Tichá, p. Milan Tichý, Mgr. František Bodlák, p. Tomáš Janák, PaedDr. Luboš Rýdlo, 
Ing. Jaroslav Ryneš

Omluveni: Ing. Bohumil Klicpera

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění.
  1.2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Mgr. Františka Bodláka ověřovatelem zápisu.
  4. Investice, záměry a vyjádření města 
10. Životní prostředí – VaK – odpadové hospodářství

Jednání se uskutečnilo od 13.10 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo ukončeno 
v 13.30 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 5. 9. 2014
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
943. RM schvaluje předložený program jednání.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Mgr. Františka Bodláka ověřovatelem zápisu.
944. RM jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

945. RM jmenuje Mgr. Františka Bodláka ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1 Oprava kapličky v Ruské ulici
Dne 1. 9. 2014 se Dr. Petřík, jako zástupce výboru Okrašlovacího spolku čelákovického, obrátil na starostku
města s žádostí o podporu jejich záměru, opravit kapličku Panny Marie umístěnou v Čelákovicích, Ruské ulici 
s pomocí dotačního zdroje Živé granty.

946. RM souhlasí s provedením opravy kapličky Panny Marie umístěné v Čelákovicích, Ruské ulici, 
Okrašlovacím spolkem čelákovickým, o. s.

947. RM schvaluje 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 – viz usnesení.

Hlasování společné pro usnesení 946 a 947: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
10.1 Výsledky zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem “Revitalizace významné 
sídelní zeleně v intravilánu města Čelákovice”
V průběhu podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu
města Čelákovice“ byly v rámci jednání hodnotící komise posouzeny nabídky z hlediska plnění požadavků 
zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Předmětem výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace bylo 
provedení obnovy a rozšíření zelených ploch urbanizované krajiny města Čelákovice podle projektové 
dokumentace vyhotovené společností LIVING IN GREEN s. r. o. 
Hodnotící komise provedla posouzení a hodnocení nabídek a sestavila jejich pořadí na základě jediného kritéria, 
kterým byla nabídková cena bez DPH.

Hodnoticí komise vyhodnotila jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče P. V. – ZAHRADNÍ SLUŽBY, 
Ostrava – Hrabůvky za cenu 1.804.141,03 Kč bez DPH. Součástí nabídky uchazečů byl také návrh Smlouvy o 
dílo. Z tohoto důvodu byl RM předložen ke schválení také tento návrh SoD.

948. RM schvaluje, 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. RM schvaluje 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.

Hlasování společné pro usnesení 948 a 949: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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10.2 Výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
“Rekonstrukce sportovního hřiště V Prokopě”
V průběhu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce sportovního hřiště 
V Prokopě“ byly v rámci jednání hodnotící komise posouzeny nabídky z hlediska plnění požadavků zadavatele 
uvedených v zadávací dokumentaci. Předmětem výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace bylo provedení 
stavebních prací podle projektové dokumentace vyhotovené společností SCREEN ING s. r. o. v listopadu 2013. 
Hodnotící komise vyhodnotila jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče M. H. Sportservis – ZANAP, 
Praha 9 za cenu 1.299.550,87 Kč bez DPH a s termínem plnění 60 kalendářních dní.
Součástí nabídky uchazečů byl také návrh Smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu byl RM předložen ke schválení také 
tento návrh SoD.

950. RM schvaluje, 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 – viz usnesení.

951. RM schvaluje, 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 – viz 
usnesení.

Hlasování společné pro usnesení 950 a 951: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.3 Náhrada škodné události – poškozené vozidlo
Tento bod byl přesunut na následující schůzi Rady města Čelákovic.

Zápis ověřil: Mgr. František Bodlák PhDr. Zdeňka Tichá
     starostka města Čelákovic
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