
Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 27/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 2. října 2014
Rada města Čelákovic:

1066. Schvaluje předložený program jednání

1067. Jmenuje Ing. Jaroslava Ryneše, ověřovatelem usnesení.

1068. Jmenuje Mgr. Františka Bodláka, ověřovatelem zápisu.

1069. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
prodej 12ks PC se 17“LCD monitory z majetku města Střední odborné škole Čelákovice s.r.o. za celkovou částku 
11 690,40 Kč s DPH.

1070. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 76-DO-001, mezi společností Nadace Partnerství, 
Brno, jako dárcem, a městem Čelákovice, jako obdarovaným, o poskytnutí nadačního příspěvku na základě umístění 
v soutěži Cesty městy ve výši 10 000 Kč.

1071. Vylučuje na základě vyřazení nabídky uchazeče hodnoticí komisí a v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče artEDIT s. r. o., Liteň-Běleč, z účasti 
v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem 
„Předtisková úprava a tisk Zpravodaje města Čelákovic“.  

1072. Vylučuje na základě vyřazení nabídky uchazeče hodnoticí komisí a v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče I. V. – DURABO, Čelákovice, z účasti 
v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem 
„Předtisková úprava a tisk Zpravodaje města Čelákovic“.  

1073. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů nabídku společnosti 
HALKO stavební společnost, s. r. o., Kolín 2 – Nová Ves I, na provedení dodatečných stavebních prací „Oprava kanalizace 
a výměna vodovodu ul. Komenského“, podanou v rámci jednacích řízení bez uveřejnění za nabídkovou cenu 677 804 Kč bez 
DPH. 

1074. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů nabídku společnosti 
HALKO stavební společnost, s. r. o., Kolín 2 – Nová Ves I, na neprovedení stavebních prací „Oprava kanalizace a výměna 
vodovodu ul. Komenského“, podanou v rámci jednacích řízení bez uveřejnění za nabídkovou cenu 167 931 Kč bez DPH. 

1075. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. objednatele 10-2014-16/A a č. zhotovitele 20/14 ze dne 12. 6. 2014 mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností HALKO stavební společnost s. r. o., Kolín 2 – Nová Ves I, jako zhotovitelem, na provedení 
dodatečných stavebních prací při realizaci „Oprava kanalizace a výměna vodovodu ul. Komenského“v celkové ceně díla 
6 285 066,30 Kč bez DPH (7 604 930,30 Kč vč. DPH)

Zapsal: Jan Baran, dne 2. 10. 2014. 
Usnesení ověřil: Ing. Jaroslav Ryneš

                                                                                                          PhDr. Zdeňka Tichá
                                                                                                    starostka města Čelákovic
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