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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 15/2015 konané dne 25. května 2015

Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický, 
Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová

Omluven: Ing. Josef Pátek

Hosté:

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
  1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického     
   ověřovatelem zápisu
  2. Majetkoprávní záležitosti
  4. Investice, záměry a vyjádření města 
  6. Školství, kultura a sport
  11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 17.15 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 25. 5. 2015

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 11.1.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. (Studnička)

1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. (Skalický)

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Záměr na pronájem pozemku p. č. 3201/1
Na základě změny z výpůjční smlouvy na smlouvu nájemní je nutné vyvěsit nový záměr na pronájem 
části náměstí, a to pozemku p. č. 3201/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.890 m², 
zejména jeho části o výměře 1.000 m², za účelem konání farmářských trhů.
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Návrh usnesení: 2.1.1 RM bere na vědomí dopis č.j. RRSC 1361/2015 Úřadu Regionální rady 
regionu soudružnosti Střední Čechy ze dne 20. 5. 2015, o oznámení řešení změn v projektu 
„Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“, týkající se pronájmu části pozemku p. č. 3201/1 
o výměře 1.000 m², z celkové výměry 3.890 m², v k.ú. Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 2.1.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 3201/1 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.000 m², z celkové výměry 3.890 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, na dobu neurčitou, za minimální cenu 19.500,- Kč/čtvrtletí, za účelem konání 
farmářských trhů, při dodržení následujících podmínek:
- nájemce bude provozovatelem farmářských trhů;
- provoz trhů bude na náklady nájemce;
- termín konání farmářských trhů – sobota;
- nájemce bude vybrán podle výše nabídnutého nájemného;
- nájemce bude akceptovat znění Nájemní smlouvy, která je přílohou tohoto záměru.
Odpověďmi na případné dotazy je pověřen vedoucí odboru hospodářského Městského úřadu 
Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 2.1.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vzorovou Nájemní smlouvu 
na pronájem části pozemku p. č. 3201/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.000 m²,
z celkové výměry 3.890 m², za účelem provozování farmářských trhů.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Výsledky zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky „Čelákovice, V Prokopě – veřejné 
osvětlení“
V souladu s usnesením RM č. 12/2015/4.7.2 ze dne 5. 5. 2015 bylo dne 6. 5. 2015 zahájeno zadávací 
řízení na plnění veřejné zakázky „Čelákovice, V Prokopě – veřejné osvětlení“. Ve lhůtě pro podání 
nabídek byla podána jediná nabídka, a to nabídka uchazeče RAISA, spol. s r. o. Dne 20. 5. 2015 
proběhlo otevírání obálek, posouzení a hodnocení podaných nabídek. 
Návrh usnesení: 4.1.1 RM 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 RAISA, spol. s r. o., Kolín, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Čelákovice, V Prokopě – veřejné osvětlení“, podanou v rámci zadávacího řízení vedeného formou 
výzvy k podání nabídek za nabídkovou cenu 995.319,60 Kč bez DPH (1.204.336,70 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.1.2 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 č. objednatele 
2015/05/ORM/KK mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností RAISA, spol. s r. o., 
Kolín, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice, V Prokopě 
– veřejné osvětlení“ v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo 995.319,60 Kč bez DPH (1.204.336,70 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Schválení víceprací a uložení zahájení JŘBU – „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ,
Čelákovice“
V průběhu realizace dotační investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ, Čelákovice“ 
byly ze strany zhotovitele vzneseny požadavky víceprací. Jedná se o úpravu (zvýšení či snížení) 
počtu jednotek některých položek „výkazu výměr“ a doplnění některých položek, které výkaz výměr 
neobsahoval, ale jejich potřeba vznikla v průběhu realizace stavebního objektu SO 04 – Zateplení 
obvodového pláště a střechy hospodářské budovy. RM jsou proto předkládány kompletní požadavky 
víceprací.
Návrh usnesení: 4.2.1 RM akceptuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh zhotovitele na dodatečné 
stavební práce veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ, Čelákovice“,
vyjma položek č. 1 až 11, 13 až 14, 28 a 81 soupisu víceprací předloženého zhotovitelem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 4.2.2 RM ukládá tajemníkovi městského úřadu pořídit písemný soupis a odůvodnění 
nezbytnosti dodatečných stavebních prací v souladu s usnesením Rady města č. 15/2015/4.2.1 
a zahájit v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, jednací řízení bez uveřejnění na tyto práce se zhotovitelem stavby 
„Snížení energetické náročnosti budovy MŠ, Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Souhlas s konáním sportovní akce „Čelákovický Bivoj“ 
Občanské sdružení Domeček Ve Skále připravuje 2. ročník sportovní akce Čelákovický Bivoj. 
Termín a místo konání akce: sobota 6. 6. 2015, lokalita V Rybníčkách (mezi panelovými domy) na 
hřišti pro street workout.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s konáním sportovní akce „Čelákovický Bivoj“ 
dne 6. 6. 2015 na hřišti pro street workout v lokalitě V Rybníčkách. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ

11.1 Městský stadion v Čelákovicích
Rada města projednala problematiku Městského stadionu v Čelákovicích a seznámila se
se současným stavem.

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                             Ing. Miloš Sekyra

                         místostarosta města Čelákovic
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