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       V Čelákovicích dne 19. 6. 2017 

 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

……………………………………………… 
Ing. Josef Pátek, starosta města 

 
……………………………………………… 
Ing. Kateřina Kandlová, vedoucí odboru 

správy majetku a investic 
 
 
 
MATERIÁL Č. 2. PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 20/2017 DNE 28. 6. 2017 
 
 
ARCHITEKTONICKÁ STUDIE MĚSTSKÉHO STADIONU V ČELÁKOVICÍCH 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Dne 30. 3. 2016 byla na veřejném zasedání Zastupitelstva města Čelákovic 
představena studie využitelnosti Městského stadionu v Čelákovicích. Na tomto 
zasedání se Zastupitelstvo města svým usnesením č. 10/2016/3.1 seznámilo 
se Studií využitelnosti Městského stadionu v Čelákovicích, zpracovanou společností 
ADONIS PROJEKT spol. s r. o., Hradec Králové,(dále jen "ADONIS") a usnesením 
č. 10/2016/3.2 schválilo tuto studii jako podklad pro dopracování do podoby studie 
proveditelnosti (architektonické a technické řešení, vypracování rámcového odhadu 
jednotlivých investic a provozních nákladů, návrh etapizace a postupů výstavby), 
a následně stanoví Rada města zadání záměru a jeho parametry pro další stupně 
projektové dokumentace. 
 
Na základě výše uvedeného usnesení poptal odbor správy majetku a investic 
ADONIS pro předložení cenové nabídky pro stanovení předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky. Cenová nabídka byla doručena 24. 5. 2016. 
 
Rada města svým usnesením č. 18/2016/4.5.1 ze dne 19. 7.2016 udělila výjimku 
ze Směrnice č. I/2/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schválila 
přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu – vypracování architektonické studie 
"Revitalizace Městského stadionu v Čelákovicích".  
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24. 10. 2016 byla v souladu s usnesením Rady města č. 23/2016/4.1 ze dne 
13. 9. 2016 podepsána smlouva o dílo se společností ADONIS PROJEKT 
spol. s r. o., Hradec Králové, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Vypracování architektonické studie – revitalizace Městského 
stadionu v Čelákovicích“. 
 
V prosinci roku 2016 a dále v lednu, únoru a v dubnu roku 2017 proběhly koordinační 
schůzky nad rozpracovaností architektonické studie. Tyto schůzky byly pořádány 
za účasti pracovní skupiny pro Městský stadion, ve které jsou členy zástupci 
nejvýraznějších sportovních klubů a odvětví organizovaných v Čelákovicích. 
 
10. 5. 2017 byla zpracovaná architektonická studie předána městu. Tato studie je 
nyní předkládána Zastupitelstvu města k seznámení. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Zastupitelstva města č. 10/2016/3.1 ze dne 30. 3. 2016  
Usnesení Zastupitelstva města č. 10/2016/3.2 ze dne 30. 3. 2016  
Usnesení Rady města č. 18/2016/4.5.1 ze dne 19. 7. 2016  
Usnesení Rady města č. 23/2016/4.1 ze dne 13. 9. 2016 
Usnesení Rady města č. 4/2017/4.3 ze dne 28. 2. 2017 
Usnesení Rady města č. 5/2017/4.4.2 ze dne 14. 3. 2017 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
2.1.1 
Zastupitelstvo města se seznámilo s Architektonickou studií "Revitalizace 
Městského stadionu v Čelákovicích", zpracovanou společností ADONIS 
PROJEKT spol. s r. o., Hradec Králové. 
 
2.1.2 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
Architektonickou studii "Revitalizace Městského stadionu v Čelákovicích" 
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zpracovanou společností ADONIS PROJEKT spol. s r. o., Hradec Králové, jako 
podklad pro další stupně projektové dokumentace (dokumentace pro územní 
rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace). 
 
 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Architektonická studie "Revitalizace Městského stadionu 

v Čelákovicích" - pouze digitálně 
příloha č. 2 Vizualizace - pouze digitálně 
příloha č. 3 Propočet nákladů - pouze digitálně 

 
 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Kateřina Kandlová 
vedoucí odboru správy majetku 

a investic 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
právník městského úřadu 
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