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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 24/2018 konané dne 23. října 2018

Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, PhD., 
Ph.D., Jarmila Volfová

Omluveni: Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Mgr. Marek Skalický

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 Jarmily Volfové ověřovatelkou zápisu
3. Finance – rozpočty – dotace 
4. Investice, záměry a vyjádření města
6. Školství, kultura a sport
8. Bytové a nebytové záležitosti
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 8.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 8.30 hod. 

Zapsala: Romana Liscová, dne 23. 10. 2018

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 6.1.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové ověřovatelkou
zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 16
Radě města se předkládá ke schválení rozpočet 2018 – rozpočtové opatření – změna č. 16
Návrh usnesení: RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2018/322 k akci s názvem „Mochovská – dopravní 
opatření“.
Společnost Elektrizace železnic Praha, a. s., bude provádět v rámci kompenzací za průjezdy nákladní 
dopravy k zásobování stavby „Peronizace nádraží Čelákovice“, položení nových živičných povrchů.
Návrh usnesení: RM 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). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zpráva z pracovní cesty do Australského společenství – Světový betonářský kongres fib 
2018
Organizátoři Světového betonářského kongresu fib 2018, který se konal v australském městě 
Melbourne ve dnech 7. – 11. 10. 2018, informovali dne 3. 4. 2018 vedení města Čelákovic, které bylo 
investorem stavby „Lávka přes Labe v Čelákovicích“, o ocenění lávky, která byla vybudována 
z inovativního materiálu UHPC (ultra vysokohodnotný pevnostní beton).
Návrh usnesení: RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Dohoda o vícepracích  a méněpracích   ke Smlouvě o dílo č. SML/2018/214 – „Zateplení 
bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, registrační číslo VZ 
P18V10000208
Při realizaci veřejné zakázky „Zateplení bytových domů č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského, 
Čelákovice“ byla provedena sonda do střechy a bylo zjištěno, že se jedná o dvouplášťovou střechu, 
přičemž spodní i horní konstrukci střechy tvoří železobetonové panely. 
Návrh usnesení: 8.1.1 RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.2 RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.3 RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 8.1.4 RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ
Bez podkladu

Zápis ověřila: Jarmila Volfová
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic


