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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 22/2019 ze schůze Rady města Čelákovic dne 6. září 2019

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání.

1.2.1 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou usnesení.

1.2.2 Jmenuje Ing. Martina Bajera ověřovatelem zápisu.

4.1.1 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 VPK Suchý s. r. o., Praha, v nadlimitní veřejné zakázce na 
stavební práce „Čelákovice – Záluží, vodovodní přivaděč, kanalizační stoka“.

4.1.2 Revokuje usnesení Rady města č. 15/2019/4.1.3 a usnesení Rady města č. 15/2019/4.1.4 
ze dne 17. 7. 2019 a tato usnesení zrušuje v plném rozsahu.

4.1.3 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 Horák –
stavební a obchodní společnost, s. r. o., Děčín, na plnění nadlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce „Čelákovice – Záluží, vodovodní přivaděč, kanalizační stoka“, za cenu 31.589.974,00 Kč bez 
DPH (tj. 38.223.868,54 Kč včetně DPH).

4.1.4 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 Horák – stavební a obchodní společnost, s. r. o.,
Děčín, jako zhotovitelem, na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Čelákovice – Záluží, 
vodovodní přivaděč, kanalizační stoka“, v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo 31.589.974,00 Kč bez 
DPH (tj. 38.223.868,54 Kč včetně DPH).

Zapsala: Romana Liscová dne 6. 9. 2019

Usnesení ověřila: Jarmila Volfová
                                                                                              

Nikola Ottl
            místostarostka města Čelákovic
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