USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 9/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 26. dubna 2012

Rada města Čelákovic:

1.1.

Schvaluje předložený program jednání

1.2.1.

Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2.

Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.

2.1. Schvaluje záměr prodeje p.č. 8/2 – zahrada, o výměře 155 m2, p.č. 39/3 – ostatní plocha / zeleň, o výměře
44 m2 a části st.p.č. 20 – zastavěná plocha / zbořeniště, o celkové výměře 94 m2 – dle geometrického plánu č.
2148-58/2011 nově označené jako p.č. 4324 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 51 m2, vše v k.ú.
Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 2.000,- Kč/m2.

3.1. Jmenuje Ing. Petra Studničku členem a současně předsedou Výběrové komise pro poskytování úvěrů
z Fondu rozvoje bydlení města Čelákovic a na opravy a modernizaci bytového fondu.

3.2. Umístění provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně na náměstí 5. května 113/3 není
v rozporu s regulativy, které obsahuje Obecně závazná vyhláška E 2/2010 města Čelákovic.
RM souhlasí s tím, že Město Čelákovice nevyužije svého práva účastníka správního řízení v rámci prvního řízení
o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně na náměstí 5. května 113/3,
Čelákovice vedeného pod č. j. MF - 34022/2012/34-2 a nebude v této věci zasílat vyjádření města.

4.1.1. Revokuje své usnesení č. 8/2012/4.6. ze dne 5. dubna 2012 týkající se zadávání zakázek malého
rozsahu Městem Čelákovice.

4.1.2. Ruší platnost Směrnice č. I/8/2011 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Čelákovice
a konstatuje, že do schválení nové směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Čelákovice,
která bude v souladu s novelou zákona o veřejných zakázkách, bude výběr zhotovitele veřejných zakázek
malého rozsahu probíhat v souladu s usnesením ZM č. 08/2011/8.8.2 ze dne 29. 6. 2011.
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4.2.1. Schvaluje Smlouvu o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci
uzavřenou mezi Městem Čelákovice jako budoucím oprávněným a Středočeským krajem zastoupeným Krajskou
správou a údržbou silnic jako budoucím povinným na stavbu „Čelákovice – rekonstrukce silnice II/245, okružní
křižovatka – oprava a rozšíření kabelového vedení veřejného osvětlení (VO).
4.2.2. Schvaluje Smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice uzavřenou mezi Městem Čelákovice jako
uživatelem a Středočeským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic jako vlastníkem na stavbu
„Čelákovice – rekonstrukce silnice II/245, okružní křižovatka – oprava a rozšíření kabelového vedení veřejného
osvětlení (VO).

4.3. Po projednání v komisi pro rozvoj města nesouhlasí s navrhovaným dělením pozemků p.č. 1923/1 a p.č.
3232/1 v k.ú. Čelákovice a požaduje lokalitu řešit jako celek, přístupovou komunikaci požaduje řešit v návaznosti
na městský pozemek p.č. 1922/5 v k.ú. Čelákovice.

4.4. Ukládá vedoucí ORM, aby na příští jednání RM dne 10. 5. 2012 předložila analýzu potřeby zpracování
nového ÚP s doložením přínosů zpracování zcela nového ÚP proti variantě zpracování ÚP ve formě úpravy
stávajícího ÚP dle platné legislativy.

4.5. Schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise jako pro město nejvýhodnější, nabídku společnosti
SAMAB BRNO GROUP, a.s. Brno na plnění veřejné zakázky „Předtisková úprava a tisk Zpravodaje města
Čelákovice“ za nabídkovou cenu 237,804.00 Kč v barevnosti 4/4.

4.6. Bere na vědomí nákup automobilu Dacia Logan MCV ph2 benzínový verze 1,6 62 kW v ceně 259 900,- Kč
(cena včetně DPH), pro Městské muzeum v Čelákovicích.

4.7.1. Ruší, v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „ÚZEMNÍ PLÁN ČELÁKOVICE část
zakázky POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU“

4.7.2. Schvaluje zahájení nového zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „ÚZEMNÍ PLÁN ČELÁKOVICE
část zakázky POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU“ formou jednacího řízení bez uveřejnění, v souladu
s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů
4.8. Schvaluje Dohodu o převodu práv a povinností ze Smlouvy o budoucí Smlouvě o zajištění přeložky zařízení
DS/Smlouvy o realizaci přeložky zařízení DS uzavřenou mezi společností ČEZ Distribuce a.s. jako
provozovatelem distribuční soustavy, Městem Čelákovice jako žadatelem o přeložku a Středočeským krajem jako
novým žadatelem o přeložku v rámci rekonstrukce komunikace II/245 a výstavby okružní křižovatky.
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4.10.1. Schvaluje Ing. M. K., Ing. J. Ch. CSc., Ing. B. K., Ing. J. D. a Ing. M. S. jako členy komise pro otevírání
obálek a členy hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“

4.10.2. Schvaluje Ing. P. N., Ing. T. K., Ing. D. T., Ing. I. L. a Ing. A. R. jako náhradníky členů komise pro
otevírání obálek a náhradníky členů hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Cyklistická stezka přes Labe
v Čelákovicích“

8.2. 1. Bere na vědomí rezignaci Jarmily Volfové na funkci předsedkyně Bytové komise.

8.2.2. Jmenuje Hanu Machálkovou do funkce předsedkyně Bytové komise.

11.1. Rozhodla, že Město Čelákovice se proti Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o uložení pokuty
podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla uložena pokuta ve výši 100,- Kč, nebude odvolávat.

Zapsala: Romana Liscová dne 26. 4. 2012

Usnesení ověřil: Miloš Sekyra dne

Josef Pátek
starosta města Čelákovice
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