USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 7/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 19. března 2012

Rada města Čelákovic:

1.1.

Schvaluje předložený program jednání

1.2.1.

Jmenuje Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení.

1.2.2.

Jmenuje Miroslava Leypold Igla ověřovatelem zápisu.

1.3. Schvaluje zápis z minulé schůze RM č. 5/2012 ze dne 1. 3. 2012 a č. 6/2012 ze dne 9. 3. 2012
2.1. Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-6001347/VB1, mezi
Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako
budoucím oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí budoucímu oprávněnému
z věcného břemene věcné břemeno práva umístění, zřízení a provozování Stavby kabelového vedení VN na
pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného p.č. 153 – zahrada, p.č. 3121 – ostatní plocha / ostatní
komunikace a st.p.č. 1585 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 12.000,Kč + DPH.
4.1. Schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“.
4.2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností PVZ s. r. o., Praha 5
jako zhotovitelem v rámci plnění veřejné zakázky “Rekonstrukce odvodnění komunikace III/2454 – RIGOL G –
Císařská Kuchyně“ v ceně 470.575,69 Kč bez DPH.

4.3. Schvaluje Mandátní smlouvu mezi městem Čelákovice jako mandantem a společností Folbeset plus s. r. o.,
Praha 8 jako mandatářem na zabezpečení administrace žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy na rekonstrukci
Mateřské školy ve městě Čelákovice – „Rekonstrukce MŠ Rumunská v Čelákovicích“ v ceně 97.500,- Kč bez
DPH.
6.1. Schvaluje použití finančních prostředků ve výši 426.900,- Kč z investičního fondu příspěvkové organizace
ZUŠ Jana Zacha, Čelákovice na nákup klavíru, model C 3 PE firmy YAMAHA, v hodnotě 576.900,- Kč včetně
DPH.

9.1. Schvaluje Smlouvu o umístění elektroměru pro napájení kamerového bodu v domě č.p. 52/15 ul.
Sedláčkova mezi Městem Čelákovice a paní P. S., Čelákovice.

Usnesení Rady města

10.1. Schvaluje zrušení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Sběr, svoz a likvidace směsného kom.
odpadu v kat. úz. Čelákovice, Sedlčánky a Záluží u Čelákovic“ vedené pod evidenčním číslem veřejné zakázky
60065088.

11.1. Na základě předloženého Zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce Čelákovice a na základě údajů
z evidence obyvatel ke dni 16. 3. 2012 osvědčuje, že na uvolněný mandát v zastupitelstvu města Čelákovic
nastupuje dle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Josef Šalda, bytem Čelákovice, a to ode dne 16. 3. 2012.

Zapsala: Romana Liscová dne 19. 3. 2012

Usnesení ověřil: Jaroslav Ryneš dne

Josef Pátek
starosta města Čelákovice
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