
USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 22/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 8. listopadu 2012

Rada města Čelákovic: 

1.1. Schvaluje předložený program jednání 

1.2.1. Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou usnesení.

1.2.2. Jmenuje Milana Tichého ověřovatelem zápisu.

1.3.       Schvaluje zápis z minulé schůze RM č. 21/2012 ze dne 25. 10. 2012 

2.2. Souhlasí s přípravou prodeje kotelny v domě čp. 1171. Podkladem pro jednání o ceně bude ocenění 
aktuální hodnoty stanovené znaleckým posudkem.

2.3. Schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a JUDr. M. N., Čelákovice, jako 
nájemcem, na pronájem části p. p. č. 162/56 – orná, o výměře 10m² z celkové výměry 711m², 
k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, pro umístění mobilní stavební buňky, na dobu určitou do 31. 12. 2012, za cenu 
1000,- Kč. 

2.4.1. Nesouhlasí s úhradou nákladů spojených s opravou pronajatých nebytových prostor v domě č.p. 212 
v Masarykově ulici, nájemci, paní M. L.

2.4.2. Souhlasí s prominutím úhrady dvou měsíčních nájmů za pronajaté nebytové prostory v domě č.p. 212 
v Masarykově ulici, nájemci, paní M. L., vzhledem ke skutečnosti, že v době nutných oprav nebylo možno 
prostory komerčně využívat.

3.1. Schvaluje úpravu č. 15 rozpočtu města 2012.

3.2. Schvaluje převod 245 000,- Kč z fondu rezervního, do fondu investičního, Mateřské školy Čelákovice, 
Rumunská 1477. 

4.1. Schvaluje znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07. 06. 2012 na akci „Výstav ba komunikace 

Václav a Kálika v Čelákovicích“ mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou Rybář stavební, 

s.r.o., Mělník jako zhotovitelem v celkové ceně 85 600,25 Kč bez DPH (102 720,30 Kč včetně DPH).
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4.2. Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na zřízení kanalizace a dále v právu 
vstupovat a vjíždět na zatíženou nemovitost v souvislosti s rekonstrukcemi, opravami a provozováním kanalizace, 
mezi Městem Čelákovice, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a Pozemkovým fondem České 
republiky, správcem stavbou dotčeného pozemku p.č. 3539/113, trvalý travní porost, o výměře 3015 m² v k.ú. 
Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného břemene.

4.3. Schvaluje jako nejvhodnější typ svítidel pro osvětlení budoucího chodníku do Sadů 17. listopadu svítidla 
PILZ 50 W (varianta C) a zapracování tohoto typu svítidel do projektové dokumentace. 

4.4.1. Schvaluje nabídkovou cenu společnosti PRISVICH, s.r.o., Davle na provedení prací spojených
s posouzením a zpracováním návrhů na změnu územního plánu ve výši 500,- Kč bez DPH za jednu žádost.

4.4.2. Schvaluje znění Dodatku č.1ke Smlouvě mandátní č. 32020 ze dne 14. září na akci „Územní plán 
Čelákovic“ uzavřené mezi Městem Čelákovice, jako mandantem, a firmou PRISVICH, s.r.o., Davle, jako 
mandatářem, kterým se rozšiřuje rozsah plnění o posouzení a zpracování návrhů na změnu územního plánu za 
cenu 500,- Kč bez DPH, za jeden návrh.

5.1. Schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární příspěvky, ve výši 
12.000,- Kč, azylovému domu sv. Gerarda pro matky s dětmi v Brandýse nad Labem a nízkoprahovému centru 
ve Staré Boleslavi.

5.2. Schvaluje proplacení faktury za program prevence rizikového chování školní mládeže v částce 17.120,- Kč 
Základní škole, Kostelní 457, Čelákovice.

5.3.  Bere na vědomí Zápis z jednání Sociální komise č. 7 ze dne 30. 10. 2012

5.4.  Doporučuje ZM schválit dotaci na rok 2013 Farní charitě Neratovice ve výši 90 000,- Kč.

6.1.  Bere na vědomí Zápis z jednání Redakční rada zpravodaje města Čelákovic č. 10 ze dne 18. 10. 2012

6.2. Schvaluje Smlouvu o poskytování služeb – příprava zadání veřejné soutěže na zajištění nového řešení 
webových stránek města, mezi Městem Čelákovice, jako odběratelem a firmou Equica, a.s., Praha 9, jako 
dodavatelem. 

6.3.1. Souhlasí s předáním mapy města Čelákovic 2012 (1:7 500) k prodeji za výrobní cenu 7,70 Kč/kus.

6.3.2. Souhlasí s předáním DVD Vesnice roku k prodeji za výrobní cenu 25,- Kč/kus.

6.4. Souhlasí s pořádáním akce Rozsvícení vánočního stromu v Sedlčánkách dne 30. 11. 2012 a pověřuje 

velitele MP a ředitele TS k součinnosti.

6.6. Bere na vědomí Zápis komise pro kulturu, sport a cestovní ruch č. 5 ze dne 6. 11. 2012   
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6.7. Schvaluje 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.

8.2. Po projednání žádosti p. D. s přihlédnutím k mimořádným okolnostem souhlasí s úhradou 50 % zůstatkové 
hodnoty investic vynaložených panem D. na zhodnocení bytu, ul. Armádní, Milovice.

8.3. Ukládá správci připravit výpověď z nájmu nebytových prostor v domě v Sedláčkově ulici, panu 
T. T. ke dni 15. 12. 2012, pokud k tomuto dni nebudou plně uhrazeny veškeré dluhy pana T. vztahující se k těmto 
nebytovým prostorám.

8.4.1. Přiděluje byt o velikosti 1+1, ul. Prokopa Holého, Čelákovice L. G., Čelákovice dle seznamu.

8.4.2. Přiděluje byt o velikosti 3+1, ul. Prokopa Holého, Čelákovice manželům P. a J. V., Čelákovice dle 
seznamu.

8.4.3. Přiděluje byt o velikosti 2+1, ul. Průběžná, Milovice L. T, Čelákovice dle seznamu.

9.1.1.  Bere na vědomí Stížnost občanů ve věci hlasité hudební produkce ve městě.

9.1.2. Bere na vědomí reakci starosty na Stížnost občanů ve věci hlasité hudební produkce.

9.2. Bere na vědomí Zápis z jednání Bezpečnostní komise č. 16 ze dne 30. 10. 2012

10.1.  Bere na vědomí záznam ze schůzky členů komise pro Životní prostředí ze dne 22. 10. 2012

Zapsala: Romana Liscová dne 9. 11. 2012 

Usnesení ověřila: Jarmila Volfová dne 

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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