USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 4/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 16. února 2012

Rada města Čelákovic:

1.1.

Schvaluje předložený program jednání doplněný o bod: 3.1., 4.1., 4.2., 10.1.,11.2.

1.2.1.

Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2.

Jmenuje Luboše Chouru ověřovatelem zápisu.

2.1.
Schvaluje záměr směny, resp. prodeje pozemku p.č. 3818/13 – orná, o výměře 669m2, k.ú. Čelákovice,
z vlastnictví města Čelákovic za část p.č. 3818/18 – orná, o výměře cca 557 m2, k.ú. Čelákovice, z vlastnictví
Městyse Lázně Toušeň.

3.1.
Bere na vědomí opravu písařské chyby v podkladu 3. 5 pro jednání RM dne 2. 2. 2012 a v Oznámení
o vyhlášení výběrového řízení na rok 2012 na poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Čelákovic na
opravy a modernizaci bytového fondu, kdy chybný termín 15. 4. 2012 je správně opraven na 16. 4. 2012.

4.1.
Projednala „Petici proti přestavbě truhlářské dílny na výrobu sushi na adrese Čelákovice, Jungmannova
43, č.p. 1366“. Zástupci města na jednáních v rámci stavebního řízení v dané věci uplatní připomínky, uvedené
v petici, do vyjádření Města Čelákovice k této přestavbě po předložení upravené projektové dokumentace.

4.2.
Schvaluje cenovou nabídku společnosti Metrostav, a.s. na práce spojené s navýšením tloušťky
podkladní vrstvy ze štěrkodrti ve výši 98 318,- Kč bez DPH (117 981,60 včetně DPH).
8.1.

Schvaluje seznam uchazečů o nájem obecního bytu na rok 2012.

10.1. Revokuje své usnesení č. 21/2011/10.2 ze dne 3. 11. 2011 o schválení vzorové Darovací smlouvy pro
poskytnutí darů Městu Čelákovice na výsadbu zeleně a obnovu veřejné zeleně ve městě.

11.1. Schvaluje připojení města Čelákovice k akci Hodina Země 2012 zhasnutím části veřejného osvětlení
dne 31. března 2012 od 20:30 do 21:30 a ukládá řediteli Technických služeb dne 31. března v době od 20:30 do
21:30 vypnout osvětlení radnice, panoramatické osvětlení tvrze, kostela Nanebevzetí Panny Marie a husitského
kostela.

Usnesení Rady města

11.2. Doporučuje ZM schválit v úpravě rozpočtu č. 2/2012 finanční prostředky na pořízení Smrku v ceně
250.000,- Kč včetně DPH v prostoru náměstí.

Zapsala: Romana Liscová dne 16. 2. 2012

Usnesení ověřil: Miloš Sekyra dne

Josef Pátek
starosta města Čelákovice
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