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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC 

č. 14/2020 konané dne 13. května 2020 
 
Přítomni: Ing. Martin Bajer, Pavel Jindřich, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Petr 
Studnička, PhD., Mgr. Marek Skalický, Jarmila Volfová  
 
 
Omluveni:  
 
Hosté:  
  
Program jednání: 
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Pavla Jindřicha ověřovatelem 
zápisu 
4. Investice, záměry a vyjádření města 
11. Různé 
 
Jednání se uskutečnilo pomocí videokonference od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I 
v Čelákovicích a bylo ukončeno v 17.15 hod.  
 
Zapsala: Romana Liscová, dne 13. 5. 2020 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Pavla Jindřicha 
ověřovatelem zápisu  
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
1.2.2 RM jmenuje Pavla Jindřicha ověřovatelem zápisu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
4.1 Rozhodnutí o vyloučení účastníků zadávacího řízení, schválení nejvhodnějších nabídek  
a schválení Kupních smluv č. SML/2020/342 a SML/2020/348 
Na základě usnesení Rady města č. 7/2019/4.4 ze dne 17. 3. 2020, a v souladu s projektovou 
dokumentaci s názvem „Interiérové vybavení nové dostavby ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích“, 
zpracovanou společností JIKA-CZ s. r. o., IČ: 25917234, bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele 
k akci s názvem „Interiérové vybavení nové dostavby ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích“. 
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, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení účastníka zadávacího řízení Prosto 
interiér s. r. o., IČ:03171906, v nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „Interiérové vybavení nové 
dostavby ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích – Část 1 – Dodávka nábytku“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
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Návrh usnesení: 4.1.2 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 INTERDEKOR HP s. r. o., IČ: 25367498, na plnění nadlimitní veřejné zakázky na 
dodávky „Interiérové vybavení nové dostavby ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích – Část 1 – Dodávka 
nábytku“, za cenu 3.888.787,00 Kč bez DPH (tj. 4.705.432,27 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, 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 Z + M Partner, spol. s r. o., IČ: 26843935, na plnění nadlimitní veřejné zakázky na 
dodávky „Interiérové vybavení nové dostavby ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích – Část 2 – Dodávka 
techniky a vybavení“, za cenu 2.471.990,00 Kč bez DPH (tj. 2.991.107,90 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, 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 Kupní smlouvy č. objednatele 
SML/2020/342 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a účastníkem řízení INTERDEKOR HP  
s. r. o., IČ: 25367498, jako zhotovitelem, na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Interiérové 
vybavení nové dostavby ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích – Část 1 – Dodávka nábytku“, za cenu 
3.888.787,00 Kč bez DPH (tj. 4.705.432,27 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.1.5 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 Kupní smlouvy č. objednatele 
SML/2020/348 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a účastníkem řízení Z + M Partner, spol. 
s r. o., IČ: 26843935, jako zhotovitelem, na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Interiérové 
vybavení nové dostavby ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích – Část 2 – Dodávka techniky a vybavení“, 
za cenu 2.471.990,00 Kč bez DPH (tj. 2.991.107,90 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh usnesení: 4.1.6 RM 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 dodavatelů 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 dodavatelů a uzavřením smluv v souladu se 
zákonem; 
- uzavřít Smlouvy s vybranými dodavateli dle uvedeného usnesení Rady města č. 14/2020/4.1.2 a č. 
14/2020/4.1.3, a to v souladu s návrhem smluv obsaženým v nabídce a schváleným usnesením Rady 
města č. 14/2020/4.1.4 a č.14/2020/4.1.5. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
11. RŮZNÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřil: Pavel Jindřich 

                                                                                                                        Ing. Josef Pátek 
                            starosta města Čelákovic  


