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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 24/2016 konané dne 22. září 2016

Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra,
Mgr. Marek Skalický, Ing. Petr Studnička, PhD.

Omluveni: Jarmila Volfová

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka – právník

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury ověřovatelem zápisu
4. Investice, záměry a vyjádření města 
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 01:00 hodin v Kulturním domě v Čelákovicích a bylo ukončeno v 01:30 
hodin.

Zapsal: Ing. Ondřej Přenosil dne 22. 9. 2016

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

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem 
“Předtisková úprava a tisk Zpravodaje města Čelákovic“
Koncem roku 2014 bylo zahájeno výběrové řízení ve zjednodušeném podlimitním režimu na výběr 
dodavatele s názvem „Předtisková úprava a tisk zpravodaje města Čelákovic“. Jako pro město 
nejvhodnější byla vybrána nabídka společnosti CALAMARUS, s. r. o., Praha 9.  Smlouva se 
společností CALAMARUS, s. r. o., byla uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
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, zadávací dokumentaci veřejné zakázky ve 
zjednodušeném podlimitním řízení na služby s názvem „Předtisková úprava a tisk Zpravodaje města 
Čelákovic“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 4.1.2 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit zadávací řízení 
veřejné zakázky „Předtisková úprava a tisk Zpravodaje města Čelákovic“ do 30. 9. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Schválení výzvy a návrhu Smlouvy nadlimitní zakázky „Protipovodňový varovný, 
informační a monitorovací systém města Čelákovice“
Zastupitelstvo města Čelákovic usnesením č. 7/2015/10.1 ze dne 4. 11. 2016 schválilo realizaci 
dotačního projektu „Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém města Čelákovice“ 
a zavázalo se, že zajistí spolufinancování projektu ve výši min 30% uznatelných nákladů pro varovný 
informační systém a 15% pro ostatní uznatelné náklady.
Návrh usnesení: 4.2.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné 
zakázky „Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém města Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh Smlouvy a text Smlouvy o dílo 
č. SML/2016/254.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.3 RM ukládá vedoucímu odboru organizačního zajistit zveřejnění výzvy na profil 
zadavatele a věstník veřejných zakázek. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ
Bez podkladu

Zápis ověřil: Ing. Miloš Choura
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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