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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 24/2018 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. října 2018

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 6.1.

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.

3.1 Schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření 
– změnu rozpočtu města Čelákovic 2018 č. 16 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu.

4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2018/322 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha s. r. o., Praha, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Mochovská – dopravní opatření“, v celkové ceně dle této 
Smlouvy 876.639,04 Kč bez DPH (tj. 1.007.200,51 Kč včetně DPH). 

6.1 Bere na vědomí zprávu z pracovní cesty do Australského společenství konané ve dnech 7. – 21. 
10. 2018 u příležitosti konání Světového betonářského kongresu fib 2018.

8.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení navržených prací veřejné zakázky 
„Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo VZ 
P18V10000208, dle změnového listu ZL 1 v celkové výši 650.688,92 Kč bez DPH.

8.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení navržených prací veřejné zakázky 
„Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo VZ 
P18V10000208, dle změnového listu  ZL 2 v celkové výši 228.972,30 Kč bez DPH.

8.1.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení navržených prací veřejné zakázky 
„Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo VZ 
P18V10000208, dle změnového listu ZL 3 v celkové výši 251.394,96 Kč bez DPH.
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8.1.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů text a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
SML/2018/2014 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ARCUS-Růžička, spol. 
s r.o., jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. 
Komenského, Čelákovice“, registrační číslo VZ P18V10000208.

Zapsala: Romana Liscová dne 23. 10. 2018

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra
                                                                                                    

Ing. Josef Pátek
            starosta města Čelákovic


