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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 20/2019 ze schůze Rady města Čelákovic dne 28. srpna 2019

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 4.2.

1.2.1 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou usnesení.

1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.

4.1.1 Bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů 
a stokové sítě“.

4.1.2 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 pod názvem 
Sdružení „Jiřina“ (Společník č. 1 – ZEPRIS s. r. o., Společník č. 2 – 1. SčV, a. s.), na plnění nadlimitní 
veřejné zakázky na dodávky „Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě“, za 
cenu 26.791.045,91 Kč bez DPH (tj. 32.417.165,55 Kč včetně DPH).

4.1.3 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/2019/205 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a účastníkem řízení pod názvem Sdružení „Jiřina“ 
(Společník č. 1 – ZEPRIS s. r. o., Společník č. 2 – 1. SčV, a. s.), jako zhotovitelem, na plnění 
nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové 
sítě“, za cenu 26.791.045,91 Kč bez DPH (tj. 32.417.165,55 Kč včetně DPH).

4.1.4 Ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
- oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům řízení s uvedením 
náležitostí a v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen „zákon“);
- učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele a uzavřením Smlouvy v souladu 
se zákonem;
- uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem dle výše uvedeného usnesení Rady města č. 20/2019/
4.1.2 a to v souladu s návrhem Smlouvy obsaženým v nabídce a schváleným usnesením Rady města 
č. 20/2019/4.1.3.

4.2 Nesouhlasí s prodloužením realizace výměny oken v tělocvičně školy ZŠ J. A. Komenského 414, 
Čelákovice, příspěvková organizace, do 6. 9. 2019.

Zapsala: Romana Liscová dne 28. 8. 2019

Usnesení ověřila: Jarmila Volfová
                                             

Nikola Ottl
            místostarostka města Čelákovic
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