
USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 15/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. července 2012

Rada města Čelákovic: 

1. 1. Schvaluje předložený program jednání doplněný o body 4.3, 6.2.

1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Miroslava Leypold Igla ověřovatelem zápisu.

2.1. Schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako pronajímatelem nebytových prostor v 

Čelákovicích v domě č. p. 212, Masarykova ulice, o celkové výměře 159m
2
, z toho obchodních 84m

2
, skladových 

56m
2
, ostatních 16m

2
a sociálních 3m

2
, za účelem provozování obchodní činnosti – drogerie, a Michaelou 

Lerchovou, Lipník, jako nájemcem, za cenu 1 850,-Kč/m
2
/rok.

2.2. Schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem a Českým rybářským svazem, 

Místní organizací Čelákovice, jako nájemcem, na pronájem pozemků p. č. 238/31 - vodní plocha, koryto vodního 

toku umělé, o výměře 300 m2, p. p. č. 444/7 - trvalý travní porost, o výměře 4672 m2, p. p. č. 445/1 - vodní plocha, 

vodní nádrž umělá, o výměře 15411 m2, p. p. č. 884/1 - vodní plocha, vodní nádrž umělá, o výměře 26117 m2, p. 

p. č. 884/4 - vodní plocha, vodní nádrž umělá, o výměře 2065 m2, a p. p. č. 885/2 - vodní plocha, vodní nádrž 

umělá, o výměře 9959 m2, všech v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za účelem provozování sportovního 

rybaření, za cenu 1.000,- Kč/rok. Cena pronájmu je takto stanovena s ohledem na povinnost nájemce pečovat 

a zlepšovat stav vodní plochy na vlastní náklady a i vzhledem k dalším podmínkám pronájmu.

3.1. Schvaluje úpravu č. 9 rozpočtu města 2012.

4.1.1. Schvaluje, na základě doporučení odpovědné osoby jako pro zadavatele nejvhodnější, nabídku 
společnosti RYBÁŘ stavební s.r.o., na plnění veřejné zakázky „Čelákovice, ul. Václava Kálika - obnova
kanalizace" za nabídkovou cenu 414.863,- Kč bez DPH.

4.1.2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a společností RYBÁŘ stavební 
s.r.o., Mělník, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Čelákovice, ul. Václava Kálika - obnova 
kanalizace".

4.2 Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 7. 2012 mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a 
panem Milanem Tichým, Čelákovice, jako zhotovitelem, v rámci výkonu technického dozoru investora na akci 
„Rekonstrukce Kálikovy ulice", kterým se mění konečný termín pro provádění výkonů.

4.3. Bere na vědomí dopis ROP Střední Čechy č. j.: RRSC/1325/2012 ze dne 19. 7. 2012.
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6.1. Jmenuje na základě výběrového řízení Mgr. Tomáše Staňka do vedoucí pracovní pozice - ředitel Kulturního 

domu Čelákovice, sady 17. listopadu 1380, s účinností od 1. 9. 2012.

6.2.1. Revokuje usnesení RM č. 14/2012/6.2.3 ze dne 12. 7. 2012.

6.2.2. Pověřuje starostu přípravou dopisu na Úřad pro ochranu osobních údajů ve věci dodržování ustanovení 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

v souvislosti s poskytováním osobních údajů v Městském muzeu v Čelákovicích.

Zapsala: Lenka Pitková dne 23. 7. 2012 

Usnesení ověřil: Miloš Sekyra dne 

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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