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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 15/2019 konané dne 17. července 2019

Přítomni: Bc. Ondřej Holzman, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Nikola Ottl, Ing. Josef Pátek, Ing. Petr 
Studnička, PhD., Mgr. Marek Skalický 

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 Nikoly Ottl ověřovatelkou usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D., ověřovatelem zápisu
4. Investice, záměry a vyjádření města
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 6.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 6.15 hod. 

Zapsala: Romana Liscová, dne 17. 7. 2019

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

1.2 Jmenování Nikoly Ottl ověřovatelkou usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D., ověřovatelem
zápisu 
1.2.1 RM jmenuje Nikolu Ottl ověřovatelkou usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení, schválení druhé nejvhodnější nabídky, 
revokace usnesení č. 13/2019/4.6.2 a 13/2019/4.6.3 ze dne 25. 6. 2019 a schválení Smlouvy 
o dílo č. SML/2019/163.
Na základě usnesení Rady města č. 8/2018/4.9 ze dne 16. 4. 2019 a v souladu s projektovou 
dokumentací s názvem „Vodovodní přivaděč DN 100 pro obec Záluží, Kanalizační stoka DN 300 
Záluží – Čelákovice“, zpracovanou Ing. Jiřím Dejmkem (1/2019), bylo zahájeno výběrové řízení na 
zhotovitele k akci s názvem „Čelákovice – Záluží, vodovodní přivaděč, kanalizační stoka“.
Návrh usnesení: 4.1.1 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 48 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, o vyloučení účastníka zadávacího řízení ALSTAP s. r. o., Praha, v nadlimitní 
veřejné zakázce na stavební práce „Čelákovice – Záluží, vodovodní přivaděč, kanalizační stoka“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 4.1.2 RM revokuje usnesení Rady města č. 13/2019/4.6.2 a usnesení Rady města 
č. 13/2019/4.6.3 ze dne 25. 6. 2019 a tato usnesení zrušuje v plném rozsahu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.3 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané 
účastníkem řízení VPK Suchý s. r. o., Praha, na plnění nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
„Čelákovice – Záluží, vodovodní přivaděč, kanalizační stoka“, za cenu 27.524.104,00 Kč bez DPH (tj. 
33.304.165,84 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.4 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/2019/163 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a VPK Suchý s. r. o., Praha, jako 
zhotovitelem, na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Čelákovice – Záluží, vodovodní 
přivaděč, kanalizační stoka“, v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo 27.524.104,00 Kč bez DPH (tj. 
33.304.165,84 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ

11.1 Pracovní skupina pro tvorbu nových zásad pro přidělování bytů
Z důvodu prodeje bytů města Čelákovice na území města Milovice, se sníží počet volných bytů 
v majetku města. Vzhledem k tomuto proběhla na jednání Rady města diskuse, jejímž výstupem bylo 
zpracovat nové zásady v majetku města.
Návrh usnesení: 11.1.1 RM zřizuje s účinností od 18. 7. 2019 pracovní skupinu pro tvorbu nových 
zásad pro přidělování bytů s počtem 5 členů. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.1.2 RM jmenuje předsedkyni pracovní skupiny pro tvorbu nových zásad pro
přidělování bytů Nikolu Ottl a členy Hanu Machálkovou, Jarmilu Volfovou, Radku Körnerovou 
a Ing. Veroniku Fürjesovou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.1.3 RM určuje tajemnicí pracovní skupiny pro tvorbu nových zásad pro
přidělování bytů Janu Šmejkalovou, DiS.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřil: Ing. Miroslav Opa, Ph.D.
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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