
USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 21/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 25. října 2012

Rada města Čelákovic: 

1.1. Schvaluje předložený program jednání 

1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu.

1.3.       Schvaluje zápis z minulé schůze RM č. 19/2012 ze dne 4. 10. 2012 a č. 20/2012 ze dne 17. 10. 2012

1.4.1.  Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM k datu 25. 10. 2012

1.4.2.  Žádá po předsedkyni Komise sociální vysvětlení, proč nebylo splněno usnesení RM č. 11/2012/5.1.2. ve 

stanoveném termínu. Uvedenou informaci požaduje RM do 5. 11. 2012.

1.4.3.  Žádá po předsedovi Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch vysvětlení, proč nebylo ve stanoveném 

termínu splněno usnesení RM č. 11/2012/6.2.2.  Uvedenou informaci požaduje RM do 5. 11. 2012.

1.4.4. Souhlasí s posunutím termínu pro splnění usnesení č. 12/2012/10.2.2. na 31. 1. 2012.

2.1. Schvaluje Smlouvu o č.Z_S24_12_8120035561 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie mezi Městem Čelákovice, jako žadatelem, a fi. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako 
provozovatelem.

2.2.1. Schvaluje vyvolání jednání ve věci prodeje STL plynovodu v délce cca 5 km vybudovaného v bývalém 
vojenském prostoru Milovice – Mladá v rámci I. etapy Městem Čelákovice, Městem Lysá nad Labem a Městem 
Milovice v letech 1997 až 1998.

2.2.2. Pověřuje starostu Ing. Josefa Pátka zastupováním města ve věci jednání o prodeji STL plynovodu v délce 
cca 5 km vybudovaného v bývalém vojenském prostoru Milovice – Mladá v rámci I. etapy Městem Čelákovice, 
Městem Lysá nad Labem a Městem Milovice v letech 1997 až 1998.

2.4. Nesouhlasí s úhradou nákladů spojených s čištěním kanalizační přípojky paní B. K. Čelákovice.
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2.5.1. Schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi městem Čelákovice, jako centrálním zadavatelem 
nebo centrálním odběratelem a Technickými službami Města Čelákovice, jako veřejným zadavatelem nebo 
podřazeným odběratelem, ve věci hromadného nákupu el. energie na léta 2013- 2014.

2.5.2. Schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi městem Čelákovice, jako centrálním zadavatelem 
nebo centrálním odběratelem a Městskou knihovnou Čelákovice, jako veřejným zadavatelem nebo podřazeným 
odběratelem, ve věci hromadného nákupu el. energie na léta 2013- 2014.

2.5.3. Schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi městem Čelákovice, jako centrálním zadavatelem 
nebo centrálním odběratelem a Městským muzeem Čelákovice, jako veřejným zadavatelem nebo podřazeným 
odběratelem, ve věci hromadného nákupu el. energie na léta 2013- 2014.

2.5.4. Schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi městem Čelákovice, jako centrálním zadavatelem 
nebo centrálním odběratelem a Kulturním domem Čelákovice, jako veřejným zadavatelem nebo podřazeným 
odběratelem, ve věci hromadného nákupu el. energie na léta 2013- 2014.

2.5.5. Schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi městem Čelákovice, jako centrálním zadavatelem 
nebo centrálním odběratelem a Mateřskou Školou Čelákovice, Rumunská, jako veřejným zadavatelem nebo 
podřazeným odběratelem, ve věci hromadného nákupu el. energie na léta 2013- 2014.

2.5.6. Schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi městem Čelákovice, jako centrálním zadavatelem 
nebo centrálním odběratelem a Mateřskou Školou Čelákovice, Komenského, jako veřejným zadavatelem nebo 
podřazeným odběratelem, ve věci hromadného nákupu el. energie na léta 2013- 2014.

2.5.7. Schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi městem Čelákovice, jako centrálním zadavatelem 
nebo centrálním odběratelem a Základní školou Čelákovice, Komenského, jako veřejným zadavatelem nebo 
podřazeným odběratelem, ve věci hromadného nákupu el. energie na léta 2013- 2014.

2.5.8. Schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi městem Čelákovice, jako centrálním zadavatelem 
nebo centrálním odběratelem a Základní školou Čelákovice, Kostelní, jako veřejným zadavatelem nebo 
podřazeným odběratelem, ve věci hromadného nákupu el. energie na léta 2013- 2014.

2.5.9. Schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi městem Čelákovice, jako centrálním zadavatelem 
nebo centrálním odběratelem a Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, jako veřejným zadavatelem nebo 
podřazeným odběratelem, ve věci hromadného nákupu el. energie na léta 2013- 2014.

2.5.10. Schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi městem Čelákovice, jako centrálním zadavatelem 
nebo centrálním odběratelem a Základní uměleckou školou Jana Zacha Čelákovice, jako veřejným zadavatelem 
nebo podřazeným odběratelem, ve věci hromadného nákupu el. energie na léta 2013- 2014.

2.5.11. Schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi městem Čelákovice, jako centrálním zadavatelem 
nebo centrálním odběratelem a společností s ručením omezeným Q-Byt Čelákovice, jako veřejným zadavatelem 
nebo podřazeným odběratelem, ve věci hromadného nákupu el. energie na léta 2013- 2014.

2.5.12. Schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi městem Čelákovice, jako centrálním zadavatelem 
nebo centrálním odběratelem a paní K. Š., Kutná Hora, jako veřejným zadavatelem nebo podřazeným 
odběratelem, ve věci hromadného nákupu el. energie na léta 2013- 2014.
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3.1. Schvaluje úpravu č. 13 rozpočtu města 2012.

3.2.1.  Schvaluje předložené změny rozpočtu Městské knihovny na rok 2012 na následujících účtech:
501 – spotřeba materiálu    - snížení o              20 000,- Kč
502 – spotřeba energie    - zvýšení o              15 000,- Kč
518 – ostatní služby         -  snížení o              10 000,- Kč  
551 – odpisy                    -   zvýšení o              15 000,- Kč.    

3.2.2. Schvaluje odpisový plán Městské knihovny na rok 2013.

3.3.  Schvaluje využití prostředků investičního fondu Kulturního domu Čelákovice ve výši 338 600,- Kč na nákup 
zvukové techniky do sálu kulturního domu a ukládá řediteli Kulturního domu, vypsat na tuto zakázku výběrové 
řízení ve spolupráci s odborem Rozvoje města MěÚ.

3.4. V souladu s §29 a §30 zákona č 563/1991Sb., o účetnictví nařizuje všem organizacím zřízených městem 
Čelákovice provést k 31. 12. 2012 inventarizaci majetku a závazků za účetní období 2012.
Ředitelé jednotlivých organizací určí inventarizační komise a upřesní předmět inventarizace v návaznosti na 
majetek a závazky o nichž příslušná organizace účtuje.
Výsledky inventarizace – inventurní soupisy a inventarizační zpráva – budou předány zřizovateli do 15. února 
2013.

4.1.1. Schvaluje cenovou nabídku uchazeče L. S., Horní Počernice na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
„Oprava zateplení půdní vestavby čp. 109 - Čelákovice“ za celkovou nabídkovou cenu 122 950,- Kč bez DPH. 

4.1.2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a panem L. S., Horní Počernice 
jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava zateplení půdní vestavby čp. 109 -
Čelákovice“ v celkové ceně 122 950,- Kč bez DPH.

4.2.  Souhlasí se záměrem na umístění fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu manželů 
K. v Čelákovicích.

4.3.1. Schvaluje provedení víceprací v rámci akce „Čelákov ice, ul .  Václav a Kál ika – obnova 

kanal izace 2“v celkové ceně 76 516,50 Kč bez DPH (91 819,80 Kč včetně DPH) firmou Rybář stavební, s.r.o., 

Mělník.

4.3.2.  Schvaluje znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele RO/12/867_2 ze dne 24. 09. 2012 na akci 

„Čelákovice, ul. Václava Kálika – obnova kanalizace 2“ mezi Městem Čelákovice jako objednatelem, a firmou 

Rybář stavební, s.r.o., Mělník, jako zhotovitelem, které upravuje konečnou cenu díla na 367 764,00 Kč bez DPH 

(441 316,80 Kč včetně DPH).

4.4.1. Bere na vědomí Zápis z jednání komise pro Rozvoj města č. 9 ze dne 16. 10. 2012

4.4.2.  Po projednání v komisi pro rozvoj města pro své vyjádření k předložené dokumentaci ke stavebnímu 

povolení na stavbu „Bytový dům – Čelákovice, Kostelní ulice, č.p. 154, 156/2, 4233“. požaduje doplnit 

aktualizovanými vizualizacemi a zákresy do okolí stavby dle současného stavu projektu i jeho okolí v pohledu 

z ulice Kostelní i z parku (severní a východní pohled), vč. vizualizací před ozeleněním stavby. 



Usnesení Rady města

4

4.4.4.  Na základě doporučení komise pro rozvoj města nesouhlasí s DSP novostavby RD a garáže na pozemku 

p.č. 1676, k.ú. Čelákovice z důvodu nesouladu navrhovaného řešení s územním plánem města Čelákovice. 

V projektu není zohledněna cesta, která zakončuje zastavitelnou plochu dle ÚP. Dále řešení nerespektuje dělení 

pozemků. RM doporučuje toto navržené dělení dodržet. Z uvedených důvodů RM nesouhlasí s realizací stavby 

přípojek pro RD na veřejnou infrastrukturu a napojením RD na komunikaci. 

4.4.5.  Po projednání v komisi pro rozvoj města souhlasí s navrhovanou přestavbou rodinného domu č.p. 30 

v ulici Rooseveltova v Čelákovicích. 

4.4.6. Po projednání v komisi pro rozvoj města bere na vědomí předložený materiál p. Miroslava Igla „Senioři 

nad 65 let a co jim nabízíme“ a pověřuje sociální komisi jeho projednáním. 

4.4.7.  Po projednání v komisi pro rozvoj města pověřuje vedoucího hospodářského odboru prověřit pro umístění 

skateboardového hřiště navrhované pozemky ve vlastnictví města v prostoru při cestě k ČOV nebo v prostoru 

nazývaném „Špička“.

4.5.1. Schvaluje nabídku společnosti K. UHLÍŘ s.r.o., Čelákovice, na provedení veřejné zakázky „Vjezdy 
a vstupy – Čelákovice, Sedlčánky“, za nabídkovou cenu 203.469,- Kč bez DPH. 

4.5.2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a společností K. UHLÍŘ s.r.o.,
Čelákovice, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Vjezdy a vstupy – Čelákovice, Sedlčánky“, za cenu 
203.469,- Kč bez DPH. 

4.6.1. Schvaluje Smlouvu mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a společností Pontex, spol. s. r. o., Praha 
4 jako zhotovitelem, o výkonu autorského dozoru projektanta na stavbu „Cyklistická stezka přes Labe 
v Čelákovicích“ v maximální výši 116.160,- Kč včetně DPH.

4.6.2. Schvaluje Smlouvu o dílo č. zhotovitele 0711406 mezi Městem Čelákovice, jako objednatelem,
a společností Pontex, spol. s. r. o., Praha 4, jako zhotovitelem, na vypracování projektové dokumentace na úrovni 
zadávací dokumentace stavby stavebního objektu osvětlení lávky a připojovací cesty na levém břehu Labe na 
stavbu „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“, za cenu 45.600,- Kč včetně DPH.

4.6.3. Schvaluje Smlouvu o dílo č. zhotovitele 0711405 mezi Městem Čelákovice jako objednatelem 
a společností Pontex, spol. s. r. o., Praha 4 jako zhotovitelem, na doplňkový korozní průzkum na stavbu 
„Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“, za cenu 36.000,- Kč včetně DPH.

4.7.  Schvaluje provedení víceprací spojených s úpravou únosnosti pláně v místech obnovy kanalizačního řádu 

v úseku od ulice Dobrovského 0,00 – 40,00 m při akci „Výstav ba komunikace Václav a Kál ika 

v Čelákovicích“ v celkové ceně 27 147,50 Kč bez DPH (32 577,- Kč včetně DPH) firmou Rybář stavební, 

s.r.o., Mělník.
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4.8.  Schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení 

a o smlouvě budoucí kupní, mezi Městem Čelákovice, jako budoucím prodávajícím a RWE GasNet, s.r.o., Ústí 

nad Labem, jako budoucím kupujícím plynárenského zařízení pro napojení Městského muzea v Čelákovicích 

k plynovodní distribuční soustavě v předpokládané hodnotě 184 000,- bez DPH.

4.9. Doporučuje vypsat nové zadávací řízení s oslovením více dodavatelů na veřejnou zakázku „Obnova 
povrchů chodeb - BD 1629 + 1645 - 1648 v Čelákovicích“ z důvodu podání pouze jedné cenové nabídky.

4.10.1. Zřizuje komisi pro Místní Agendu 21

4.10.2. Jmenuje předsedou komise pro Místní Agendu 21 pana Miroslava Leypold Igla
           
       
4.10.3. Jmenuje členy komise pro Místní Agendu 21: Radima Vysloužila, Liběnu Knapovou, Michaelu 
Kmječovou, Jitku Sedmihradskou, Janu Slovákovou.

4.10.4. Schvaluje návrh Kampaně Města Čelákovice v rámci Místní agendy 21

4.11.1. Schvaluje méněpráce ve výši 6 631 399,83 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 6 371 338,87 Kč bez DPH 
v rámci stavby „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ předložené společností Metrostav a. s., Praha 4 
v rámci jednacího řízení bez uveřejnění.

4.11.2. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1205 0100 mezi Městem Čelákovice jako objednatelem 
a společností Metrostav a. s., Praha 8 jako zhotovitelem v rámci plnění veřejné zakázky „Cyklistická stezka přes 
Labe v Čelákovicích“. Celková cena díla dle tohoto dodatku činí 32 625 763,- Kč bez DPH.

5.1. Bere na vědomí Zápis z jednání Sociální komise č. 6 ze dne 25. 9. 2012

6.1. Schvaluje Zásady města Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, 
kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit.     

6.2. Neschvaluje Smlouvu o dílo č. MUC/10642/2012-OŠIK-273 mezi Městem Čelákovice, jako objednatelem 
a SAMAB BRNO GROUB, a.s., jako zhotovitelem zakázky předtisková úprava a tisk Zpravodaje města Čelákovic 
v předloženém znění a žádá změnu ustanovení III. Předmět smlouvy, bod 3. písm. c) specifikace-materiál takto:
Papír stejné kvality a barvy, na kterém bylo periodikum tisknuto v roce 2012, vzorek periodika s použitým 
papírem-ofset, 80g/m2 je přílohou smlouvy.    

6.3. V souladu s § 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání povoluje výjimku z počtu dětí mateřských škol v Čelákovicích takto:
1. –   5. třída Mateřské školy, Přístavní 333 včetně odloučeného pracoviště  :  17, 18, 25, 15, 20, 
1. –  8. třída Mateřské školy, Rumunská 1477 : 27, 26, 26, 26, 23, 26, 19, 27, a to za předpokladu zachování 
kvality předškolního vzdělávání  a splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 

8.1. Bere na vědomí Zápis z jednání Bytové komise č. 10 ze dne 2. 10. 2012
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8.2.1. Přiděluje byt o velikosti 1+1, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, panu L. Š., Čelákovice dle seznamu.

8.2.2. Vypovídá nájem z bytu, v domě v Milovicích, ul. Armádní, panu M. T., z důvodu neplacení nájemného.

8.2.3. Schvaluje na základě uhrazení dlužné částky uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, v domě, Milovice, na 
dobu určitou do 31. 12. 2012 s M. M., Milovice. 

8.3. Schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, ul. Armádní, Milovice, za předpokladu, že budou 
uhrazeny veškeré dlužné částky za nájem, s paní I. P., Čelákovice, na dobu určitou 3 měsíce tj. do 31. 12. 2012.

10.1. Souhlasí s podáním žádosti o dotaci na studii proveditelnosti možnosti vybudování vlastního vodního 
zdroje pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou z OPŽP za předpokladu, že se podaří vyhledat vhodné 
pozemky pro umístění vrtů.

Zapsala: Romana Liscová dne 26. 10. 2012 

Usnesení ověřil: Miloš Sekyra dne 

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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