USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 16/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 2. srpna 2012

Rada města Čelákovic:

1.1.

Schvaluje předložený program jednání

1.2.1.

Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou usnesení.

1.2.2.

Jmenuje Miroslava Leypold Igla ověřovatelem zápisu.

1.3.

Schvaluje zápis z minulé schůze RM č. 14/2012 ze dne 12. 7. 2012 a č. 15/2012 ze dne 20. 7. 2012
doplněný v bodě 6.2.2. dle připomínky pana Igla.

1.4. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM.

2.1. Schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor – na zajištění volební místnosti pro volby do zastupitelstev
krajů konané ve dnech 12. a 13. října 2012 v restauraci Na Vošverku, Sedlčánky, mezi fi PRAGOREMO, s.r.o.,
Praha 5, jako pronajímatelem, a Městem Čelákovice jako nájemcem, za cenu 3000,- Kč.

2.2. Schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 1435/65 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, pro k.ú.
Čelákovice, obec Čelákovice, za cenu 1050,- Kč/m2.

2.4. Schvaluje nabídku firmy GT ATELIER GEODEZIE, spol s.r.o., Praha 4, na zhotovitele geometrického plánu
obchvatu města Čelákovic za cenu 85.800,- Kč + DPH.

2.5. Schvaluje záměr na pronájem pozemku pod garáží st. p. č. 1425/11 – zastavěná plocha o výměře 20m²,
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za cenu 60,- Kč/m2/rok.
2.6. Schvaluje záměr na pronájem pozemku pod garáží - st. p. č. 1425/9 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 18 m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za cenu 60,- Kč/m2/rok.
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2.7. Schvaluje záměr na pronájem pozemku pod chatou - st. p. č. 197 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
40 m², k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice za cenu 15,- Kč/m2/rok.

3.1. Schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření (města Čelákovic za rok 2012) se společností
ATLAS AUDIT s.r.o., Čelákovice, za cenu 70 000,- Kč bez DPH.
3.2. Schvaluje Smlouvu o kontrolní činnosti se společností ATLAS Audit s.r.o., Čelákovice na provedení
ověření hospodaření s příspěvkem zřizovatele a sestavení účetní závěrky se zaměřením na významné
skutečnosti zachycené v účetní závěrce za účetní období 2012 s kontrolou inventarizace majetku a závazků
organizací zřízených městem Čelákovice a správy svěřeného majetku svěřeného zřizovatelem:
Technické služby Čelákovice
35 000,- Kč bez DPH
Základní škola Čelákovice Komenského
33 000,- Kč bez DPH
Kulturní dům Čelákovice
15 000,- Kč bez DPH.

3.3. Schvaluje Směrnici č. I/3/2012 Pokladní činnost, kterou se novelizuje směrnice č. I/3/2008 Pokladní činnost
s účinností od 3. 8. 2012.

4.1.1. Schvaluje, jako pro město nejvhodnější, cenovou nabídku společnosti MM TRADER CZ a. s., Kladno na
zajištění činností spojených se zastupováním města při obchodování na Českomoravské komoditní burze
Kladno pro rok 2013 a 2014 za nabídkovou cenu 480 000 Kč bez DPH.

4.1.2. Schvaluje Smlouvu o zprostředkování burzovních obchodů mezi městem Čelákovice jako zájemcem
a společností MM TRADER CZ a. s., Kladno jako zprostředkovatelem na zajištění činností spojených se
zastupováním města při obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno.

4.3. Schvaluje znění odpovědi na dopis JUDr. Viktora Bradáče, advokáta, zastupujícího s.r.o. Phoenix
Property, ze dne 4. 7. 2012, adresovaný starostovi města, ve věci Smlouvy o spolupráci při řešení parkování
v klidu v ulici Na Švihově.

4.4. Souhlasí s navrhovaným řešením oplocení pozemku u RD v ulici Mochovská č.p. 865/43 v Čelákovicích,
s podmínkou, že toto oplocení bude na vnější straně vybaveno popínavou zelení.

4.5. Schvaluje předložený seznam vjezdů/vstupů k realizaci v roce 2012.

4.6.1. Schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako pro Město nejvhodnější nabídku společnosti
PRISVICH, s.r.o., Davle s nabídkovou cenou 289 200,- Kč včetně DPH pro plnění veřejné zakázky „Územní plán
Čelákovic, část zakázky – POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU“.
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4.6.2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností PRISVICH, s.r.o.,
Davle jako zhotovitelem v rámci plnění veřejné zakázky „Územní plán Čelákovic, část zakázky – POŘIZOVATEL
ÚZEMNÍHO PLÁNU“.

6.1. Bere na vědomí Zápis z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic č. 7 ze dne 19. 7. 2012

6.2. Schvaluje finanční příspěvek pro TJ Spartak Čelákovice na pořádání 50. ročníku Velké ceny Čelákovice
v běhu hodinovém ve výši 5000,- Kč.

6.3. Schvaluje znění dopisu Úřadu pro ochranu osobních údajů ve věci dodržování zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, v Městském muzeu
v Čelákovicích a pověřuje starostu odesláním dopisu.

7.1. Bere na vědomí znění dopisů, které sumarizují připomínky občanů Města Čelákovice k Návrhu jízdních řádů
na rok 2012/2013, a které jsou adresovány Krajskému úřadu Středočeského kraje a společnosti ROPID Praha
s žádostí o možnost jejich zapracování do nových železničních a autobusových jízdních řádů na rok 2012/2013.

9.1.1. Bere na vědomí rezignaci paní Lenky Tomečkové jako členky Bezpečnostní komise Města Čelákovic.
9.1.2. Jmenuje Vladimíra Bašuse členem Bezpečnostní komise Města Čelákovic.

10.1. Projednala předložené podklady oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti k vyjádření společnosti
TOS-MET slévárna a.s. o vydání změny integrovaného povolení pro zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny“
a souhlasí s návrhem vyjádření města č.7/2012.

Zapsala: Romana Liscová dne 3. 8. 2012

Usnesení ověřila: Jarmila Volfová dne

Josef Pátek
starosta města Čelákovice

3

