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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 27/2014 konané dne 2. října 2014

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

Omluven: p. Milan Tichý

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
  1.2 Jmenování Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení a Mgr. Františka Bodláka ověřovatelem zápisu
  2. Majetkoprávní záležitosti 
  4. Investice, záměry a vyjádření města 

Jednání se uskutečnilo od 20.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo ukončeno 
v 20.22 hodin.

Zapsal: Jan Baran dne 2.10 2014
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
1066. RM schvaluje předložený program jednání
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení a Mgr. Františka Bodláka ověřovatelem 
zápisu.

1067. RM jmenuje Ing. Jaroslava Ryneše, ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Ryneš.

1068. RM jmenuje Mgr. Františka Bodláka, ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Bodlák.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
2.1 Prodej 12 ks počítačových sestav SOŠ Čelákovice
Na základě Žádosti o poskytnutí počítačových sestav ze Střední odborné školy Čelákovice s.r.o. přijaté na 
podatelnu MěÚ Čelákovice dne 11. 9. 2014 č. j. MUC/09244/2014, bylo vybráno 12 PC a monitorů, které 
mohou být nadále využity jako funkční sestavy. Tyto sestavy byly v letošním roce nahrazeny novými sestavami 
z veřejné zakázky VZ_CEL_2_2014_2 „Dodávka notebooků a stolních PC včetně monitorů pro MěÚ 
Čelákovice“.
Po konzultaci s hospodářským odporem byly PC a monitory nabídnuty za částku odpovídající 5% pořizovací 
ceny majetku, který činil 233 807,80 K4 s DPH, tedy 11 690,40 Kč s DPH.
Zůstatková hodnota byla stanovena na základě Vyhlášky o inventarizaci 270/2010 Sb., a ČUS 708 odepisování, 
článek 4.11.
O této sumě byla SOŠ Čelákovice informována dopisem ze dne 29. 9. 2014 a s nabídnutou cenou souhlasí.

1069. RM schvaluje 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 – viz usnesení.

1070. RM schvaluje 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 – viz usnesení.
Hlasován společné pro usnesení 1069 a 1070: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1. Schválení smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku za výhru v soutěži Cesty městy – projekt Lávka 
pro pěší a cyklisty přes Labe v Čelákovicích
Projekt Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe získal v soutěži Cesty městy výhru v kategorii bodová řešení 
spojenou s nadačním příspěvkem 10.000 Kč. Poskytovatel požaduje příspěvek smluvně podložit. Upravený 
návrh smlouvy byl Radě města Čelákovic předložen ke schválení. 

1070. RM schvaluje 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 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů ze zadávacího řízení VZ „Předtisková úprava a tisk 
Zpravodaje města Čelákovic“
V rámci jednání hodnotící komise, byla komisí posouzena kvalifikace stanovená zákonem a zadavatelem 
v zadávací dokumentaci. Při posuzování komise zjistila, že uchazeč:
artEDIT s. r. o., Liteň – Běleč, IČ: 475 42 829 nesplnil kvalifikaci a to z důvodu, že nabídka neobsahovala 
prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku. Požadavek na předložení tohoto 
prohlášení byl stanoven v zadávací dokumentaci. Komise je povinna v souladu s § 60 odst. 1 ZVZ v případě 
nesplnění kvalifikace nabídku vyřadit a zadavatel uchazeče vyloučit ze zadávacího řízení. 
I. V. – DURABO, Čelákovice, IČ: 122 29 385, nesplnil kvalifikaci a to z důvodu, že nabídka neobsahovala 
prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázku. Požadavek na předložení tohoto 
prohlášení byl stanoven v zadávací dokumentaci. Komise je povinna v souladu s § 60 odst. 1 ZVZ v případě 
nesplnění kvalifikace nabídku vyřadit a zadavatel uchazeče vyloučit ze zadávacího řízení.
Z tohoto důvodu je byl na jednání RM předložen návrh na rozhodnutí o vyloučení uchazeče artEDIT s. r. o., 
Liteň – Běleč a uchazeče I. V. – DURABO, Čelákovice z tohoto zadávacího řízení.
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1071. RM 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. RM 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“.  
Hlasování společné pro usnesení 1071 a 1072: pro 5, proti 0, zdržel se 1 - Janák.

4.3 Výsledky jednacího řízení bez uveřejnění „Oprava kanalizace a výměna vodovodu ul. Komenského –
Dodatečné stavební práce“
Dne 25. 9. 2014 bylo v souladu s usnesením RM zahájeno jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební 
práce veřejné zakázky „Oprava kanalizace a výměna vodovodu ul. Komenského“ dle RM odsouhlaseného 
soupisu dodatečných stavebních prací vč. jejich odůvodnění. Lhůta pro podání nabídky byla stanovena na 1. 10. 
2014 12:00 hodin. Uchazeč nabídku ve stanovené lhůtě doručil. Doručená nabídka byla otevřena a posouzena 
Jako součást nabídky předložil uchazeč také Dodatek č. 1 k SoD. Na základě žádosti zhotovitele a usnesení RM 
byla doplněna změna termínu dokončení stavby (prodloužení o 16 dní).
Radě města byly předloženy ke schválení výsledky JŘBU a Dodatek č. 1 k SoD.

1073. RM schvaluje 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 – viz usnesení. 

1074. RM schvaluje 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 – viz usnesení. 

1075. RM schvaluje 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)
Hlasování společné pro usnesení 1073, 1074 a 1075: pro 5, proti 0, zdržel se 1 - Janák.

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