
USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 8/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 5. dubna 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. 7/2012 ze dne 19. 3. 2012 

1.4. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM.

2.1.2 Bere na vědomí materiál SK Čelákovice „Jak dál s Městským stadionem“.

2.2.1. Revokuje své usnesení č. 14/2011/2.7. ze dne 4. srpna 2011 o schválení znění smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6012136/01, mezi Městem Čelákovice, jako budoucím 
povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene. 

2.2.2. Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6012136/01, 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, TS a 
kNN na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného p.č. 1681/13 – ostatní plocha / zeleň, p.č. 1692/5 – ostatní 
plocha / jiná plocha, p.č. 1692/119 – ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 1703/2 – ostatní plocha / ostatní 
komunikace, p.č. 1692/121 – ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 1692/122 – ostatní plocha / ostatní 
komunikace, p.č. 1692/114 – ostatní plocha / jiná plocha, p.č. 1692/16 – ostatní plocha / jiná plocha, p.č. 1692/44 
– ostatní plocha / jiná plocha, a p.č. 1692/123 – ostatní plocha / jiná plocha, vše v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za cenu 24.000,- Kč + DPH.

2.3.  Ukládá vedoucímu OH zajistit vypracování posudku na tržní cenu a cenu obvyklou pro případný prodej 
pozemku st. p.č. 1435/62 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, pro k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice.
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2.4.  Schvaluje Nájemní smlouvu č. 0933200645 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem a J.
a J. S., jako nájemci na pronájem pozemku st. p. č. 1426/22 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 19 m² v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice za cenu 200,- Kč ročně.

2.5.  Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění plynárenského 
zařízení, mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi RWE GasNet,s.r.o., Ústí 
nad Labem, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí 
budoucímu oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno práva vstupu, vjezdu, umístění, zřízení a 
provozování Stavby plynárenského zařízení na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného p.č. 3578/1 –
zahrada, p.č. 3578/5 – zahrada,  p.č. 3578/10 – zahrada a p.č. 3878 – ostatní plocha/silnice , v k.ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, za cenu 12.000,- Kč + DPH.

2.6. Schvaluje Nájemní smlouvu mezi MUDr. L. H. Ph.D., jako pronajímatelem a Městem Čelákovice, jako 
nájemcem na pronájem pozemku p. p. č. 1212 – ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 645 m2, v k. ú. 
Miličín, obec Miličín, za účelem zajištění přístupové cesty k rekreačním objektům Města Čelákovice za cenu 
4000,- Kč/rok.

3.1. Schvaluje úpravu č. 3 rozpočtu města 2012.

3.2. Bere na vědomí Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku města k 31. 12. 2011.

3.3.  Souhlasí s odpisem uvedených pohledávek Technických služeb Čelákovice v celkové výši 37 215,00 Kč 
podle následujících položek:

      Odběratel                                     Fa                  Kč   

V. Š., Čelákovice              4609094      369,00

P. V., Čelákovice             4609201    369,00

H. N., Sadská                          4609241 1 103,00

M. I., Čelákovice             4609326 2 000,00

U. V., Praha 3                        4609334 1 000,00

K. M., Praha 6                                      4609378 1 000,00

B. J., Ivančice                         4609396 1 000,00

N. R., Čelákovice                         4609401    208,50

Z. F., Praha 10                                      4609453    500,00

Z. K., Lázně Toušeň                         4609486    500,00

J. J., Čelákovice             4609536  4 744,00

Č. Z., Praha 7                          4609728 8 165,00
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FITNES SPORT s.r.o., 4609083    119,00
Sedláčkova 105, Čelákovice  

G. P., Čelákovice              4609130    417,00

H. P., Praha 5                         4609249 3 808,00

H. P., Praha 5                         4609255 2 380,00

K. a P., Ostrá                         4609479 2 623,00
         
E. I. S. Holding s.r.o., Čelákovice            4609536 2 578,00

Maveon Agency s.r.o., Praha 3             4609552 4 332,00

4.1.1. Bere na vědomí výsledky veřejnosprávní kontroly Státního fondu dopravní infrastruktury, jejímž 

předmětem bylo plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy č. 249/2009 vč. jejího dodatku 

č. 249/2009/1 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2009 na realizaci akce „Čelákovice 

cyklostezka s mostem“  - ISPROFOND č. 5218510020.

4.1.2. Ukládá vedoucí odboru rozvoje města zajistit ve spolupráci s Městskou policií a Technickými službami 

taková opatření, která zamezí projíždění osobních motorových vozidel přes zhotovenou cyklostezku k přilehlým 

obytným objektům s termínem splnění do 31. 12. 2012.

4.1.3. Ukládá vedoucí odboru rozvoje města zajistit technické dořešení příčné spáry cyklostezky v asfaltovém 

povrchu v místě chatové oblasti s termínem splnění nejlépe před následujícím zimním obdobím (tj. do 31. 10. 

2012), nejpozději však do konce záruční doby, tj. do 30. 4. 2015.

4.2. Schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 09 002 209 na zpracování dokumentace pro územní 

rozhodnutí „Lávka pro pěší a cyklisty na železničním mostě přes Labe v Čelákovicích“ mezi Městem Čelákovice 

jako objednatelem a firmou SUDOP PRAHA a.s., Praha 3 jako zhotovitelem, který řeší ukončení smluvního 

vztahu v dané věci.

4.3.  Souhlasí s prodloužením termínu ukončení realizace stavby „Čelákovice ČOV Intenzifikace“ do 

15. června 2012. 

4.4. Schvaluje cenovou nabídku společnosti VCES, a.s. Praha 9 na práce spojené s úpravou kalojemu K1 a K2, 

posunem osy lapáku písku, změnou trasy napojení potrubí 3. aktivační nádrže v rámci stavby „Čelákovice ČOV 

Intenzifikace“ ve výši 648 504,- Kč bez DPH (778 204,80 Kč včetně DPH).

4.5.1. Bere na vědomí Zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 13. 3. 2012



Usnesení Rady města

4

4.5.2. Po projednání v komisi pro rozvoj města doporučuje v rámci zpracování architektonické studie 

historického centra – ul. Rybářská, Ve Vrbí, Na Hrádku, Kostelní prověřit a případně zohlednit tyto připomínky: 

1. Zásobování mlýna a jeho kolize s navrhovaným režimem dopravy, stavebním řešením komunikací a dopravou 

v klidu

2. Prověření vhodnosti zvoleného dopravního režimu

3. Do projektu zapracovat alespoň minimální parkování pro tvrz, knihovnu a kostel

4. Prověřit umístění amfiteátru, zejména vzhledem k jeho orientaci ke světovým stranám (slunce proti 

divákům…).

5. Prověřit a dořešit schody v ul. Ve Vrbí, schody v chodníku před parkem v Rybářské ul. a také příjezd 

k nemovitostem umístěným nad svahem východně nad komunikací a pěší trasy 

6. Do dalších stupňů PD upozorňujeme na vysokou hladinu podzemní vody

7. V dalším stupni PD doporučujeme řešit připojení elektro pro případné společenské akce konané v prostoru 

parku u knihovny.

8. Doporučujeme RM prověření majetkoprávních vztahů v území navrhovaného propojení parku u knihovny s ul. 

U Kovárny a náměstím, ideově s tímto propojením souhlasíme

9. Možnost zajíždění nákladních vozidel do prostoru parku např. při konání pouťových oslav 

4.5.3. Po projednání v komisi pro rozvoj města souhlasí s doplněním následujících podmínek do vyjádření města 

k dokumentaci k územnímu řízení na stavby optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha – Vysočany 2.  stavba - I. 

Část, žst. Čelákovice:

1. V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme prověřit možnost posunutí nástupiště o délku výpravní 

budovy (směrem k výpravní budově).

2. Podchody pod tratí realizovat v minimální šířce 3m aby město mělo možnost v dalším stupni PD podchody 

eventuálně rozšířit.

3. V protihlukové stěně realizovat únikový východ v místě pozemku na hranici poz. č. st.470 (k.ú. Čelákovice), 

používá se často jako přístup k trati 

4. V dalším stupni PD požadujeme předložit nové technické a materiálové řešení protihlukových stěn 

v návaznosti na novou hlukovou normu a aktualizovanou akustickou studii.

4.5.4.  Po projednání v komisi pro rozvoj města souhlasí s doplněním následujících podmínek do vyjádření 

města k dokumentaci k územnímu řízení na stavby optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha - Vysočany, 

2. stavba -  Přeložka trati km 8,770 - 11,975:

1. V dalším stupni projektové dokumentace prověřit dopravní řešení u budoucího podjezdu trati před Zálužím

4.5.5. Po projednání v komisi pro rozvoj města a na základě usnesení ZM č. 12/2012/2.1 a č. 12/2012/2.2 

schvaluje vyjádření města č. 1/2012 k dokumentaci pro územní řízení na stavbu optimalizace trati Lysá nad 

Labem - Praha - Vysočany - 2.  stavba - I. Část, žst. Čelákovice.

4.5.6. Po projednání v komisi pro rozvoj města a na základě usnesení ZM č. 12/2012/2.3 a č. 12/2012/2.4 

schvaluje vyjádření města č. 2/2012 k dokumentaci pro územní řízení na stavbu optimalizace trati Lysá nad 

Labem - Praha - Vysočany - 2.  stavba - Přeložka trati km 8,770 - 11,975.
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4.5.8. Po projednání v komisi pro rozvoj města nadále trvá na svém původním stanovisku a nadále nesouhlasí 

s předloženou změnou stavby RD Dělnická č.p. 78, Sedlčánky před dokončením, která spočívá v demolici 

původního objektu RD.

4.5.9. Po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek k vydání dodatečného stavebního povolení na 

stavbu garáže a vjezdu na pozemek v ul. Ruská, čp. 483. 

4.5.10.   Po projednání v komisi pro rozvoj města požaduje stavební úpravy bytového domu č.p. 1453 v ul. 

Rumunská projekčně řešit jednotně v celém objektu  po dohodě s druhou polovinou bytového domu, vlastní 

stavební realizaci je možné rozdělit na etapy. 

4.6.  Ruší platnost Směrnice č. I/8/2011 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Čelákovice 

a konstatuje, že do schválení nové směrnice, která bude odpovídat novele zákona o veřejných zakázkách bude 

výběr zhotovitele u zakázek nad 100 000,- Kč schvalovat ZM. 

4.7. Schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku společnosti Metrostav, a.s., Praha 8 na změnu 

založení technologické šachty výtrysku na náměstí 5. května ve variantě „Pilota“ v celkové ceně 114 500,- Kč bez 

DPH tj. 137 400,- Kč včetně DPH.

4.8.1. Schvaluje na základě doporučení hodnotící komise, jako pro město nejvýhodnější, společnou nabídku 

uchazečů Mgr. A. Jozefa Ciconě, Čelákovice a Ing. Michala Urbanského, Teplice na plnění veřejné zakázky 

“Projektová dokumentace – komunikace včetně odvodnění – městská část Jiřina“ za celkovou nabídkovou cenu

209 000 Kč vč. DPH.

4.8.2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a Mgr. A. Josefem Ciconěm, 

Čelákovice a Ing. Michalem Urbanským, Teplice jako zhotoviteli v rámci plnění veřejné zakázky “Projektová 

dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu – komunikace včetně odvodnění – městská část Jiřina“.

4.9.  Nesouhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 686/3 v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice, Mateřskému centru 

pro jeho potřeby.

4.10. Souhlasí se zahájením prací TS Čelákovice na úpravách terénu a povrchů v prostoru části meliorační sítě, 

jejíž rekonstrukce proběhla na podzim loňského roku na pozemcích soukromých vlastníků.

4.11. Schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 32 5001/2012 ze dne 13. 2. 2012 uzavřený mezi Městem 
Čelákovice jako objednatelem a společností ITES spol. s r. o., Stochov jako zhotovitelem na zhotovení projektové 
dokumentace na „Projekt obnovy kotelny K8, ul. Komenského, Čelákovice“ jehož předmětem je změna rozsahu 
projektové dokumentace a posun termínu odevzdání díla. 

4.12. 1. Souhlasí se změnou překrytí sběrné jímky „výtrysku“ v rámci akce rekonstrukce náměstí 5. května.
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4.12.2. Schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku společnosti Metrostav, a.s., Praha 8 na 

změnu překrytí  sběrné j ímky „výtrysku“ v rámci akce rekonstrukce náměstí 5. května.

v celkové ceně 76 726,- Kč bez DPH tj. 92 071,20,- Kč včetně DPH.

4.12.3. Schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku společnosti Metrostav, a.s., Praha 8 na 

úprav u doprav ního značení v rámci akce rekonstrukce náměstí 5. května.

v celkové ceně 29 950,50 Kč bez DPH tj. 35 940,60 Kč včetně DPH.

4.12.4. Schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku společnosti Metrostav, a.s., Praha 8 na 

náhradu stromu č. 101 v rámci akce rekonstrukce náměstí 5. května v celkové ceně 4 283,75 bez DPH, tj. 

5 140,50 Kč včetně DPH.

4.12.5. Schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku společnosti Metrostav, a.s., Praha 8 na 

odv oz nev hodného mater iá lu v rámci akce rekonstrukce náměstí 5. května, v celkové ceně 38 970,00 Kč 

bez DPH, tj. 46 746,00 Kč včetně DPH.

4.12.6. Schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku společnosti Metrostav, a.s., Praha 8 na 

doplnění a změnu VO v rámci akce rekonstrukce náměstí 5. května, v celkové ceně 35 449,89 Kč bez DPH, 

tj. 42 539,87 Kč včetně DPH.

5.1.  Schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární příspěvky, 
ve výši 1.000,- Kč Handicap centru Srdce, o.p.s. Chotěšice, kde je umístěn jeden občan z Čelákovic.

5.2.  Bere na vědomí rezignaci Bc. Dominiky Fijalové ze Sociální komise na vlastní žádost. 

5.3.  Schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku na rok 2012 mezi Městem Čelákovice jako poskytovatelem 
a Farní charitou Neratovice, se sídlem Neratovice, jako příjemcem, na realizaci pečovatelské služby ve městě 
Čelákovice a výplatu částky 90.000,- Kč, dle uvedené Smlouvy.

5.4.1. Schvaluje záměr na využití čtyř bytových jednotek v přízemí DPS Kostelní 462 na vybudování denního 
stacionáře.

5.4.2. Ukládá místostarostovi II zajistit zpracování studie pro záměr na vybudování denního stacionáře v objektu 
DPS Kostelní 462. Termín: do 30. 9. 2012

5.5.  Schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární příspěvky, ve 
výši 2.000,- Kč Rané péči Eda, o.p.s., Praha 2, které poskytuje péči i pro obyvatele našeho města.
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5.6.  Schvaluje proplacení faktury za program prevence rizikového chování školní mládeže v částce 17.120,- Kč 
Základní škole, Kostelní 457, Čelákovice.

6.1.  Bere na vědomí Zápis č. 16 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic ze dne 
16. 2. 2012

6.2.1. Bere na vědomí Zápis č. 10 z jednání komise pro Kulturu, sport a cestovní ruch ze dne 13. 3. 2012

6.2.2. Ukládá předsedovi Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch, aby na základě docházky jednotlivých členů 
na jednání komise, připravil návrh na zlepšení fungování komise a ten předložil na příštím jednání RM dne 10. 5. 
2012. 

6.3. Souhlasí s odprodejem 19 kusů neupotřebitelných ponků se svěráky, v režimu přílohy č. 2, zřizovací listiny 

Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, která požádala o souhlas. Cena je 12.500,- Kč bez DPH.

6.4.1.  Na základě zprávy o posouzení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - rekonstrukce původního 
stupně sochy sv. Jana Nepomuckého v Čelákovicích (ev.č.ÚSKP 18840/2-2035), schvaluje Rada města jako pro 
město nejvýhodnější, nabídku akademického sochaře Petra Vitvara, Černošice, s konečnou cenou 125 400,- Kč 
vč. DPH.

6.4.2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice, jako zadavatelem a akad. sochařem Petrem 
Vitvarem, Černošice, jako zhotovitelem, na rekonstrukci původního stupně (4. schodu) sochy sv. Jana 
Nepomuckého v Čelákovicích.  

6.5. Vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo – ředitel/ředitelka Kulturního domu Čelákovice.

6.6. Nesouhlasí na základě doporučení OŠIK a Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch s finanční podporou 
záměru M. D. „skupinové cvičení zdarma“.

6.7.1. Vyřazuje žádost M. Š., Jazyková škola Čelákovice z dotačního řízení 2012, z důvodu nedodržení 
podmínek dle Zásad města Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy, vzdělávání, 
kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit.  

6.7.2. Doporučuje ZM rozdělení dotací takto:
podpora sportovních subjektů
Aerobic Studio 89 tis. , AVZO TSČ – Modeláři 11 tis., Basketbal Čelákovice, o.s. 5, FBC- florbalový klub 94 tis., 
ORKA – florbal 179 tis., Masters Racing Team, o.s. 2, 1. ČKPV  54 tis.,  SK UNION  185 tis., SK Záluží 33 tis., TJ 
Spartak  307, TK 61 tis., VSC – volejbal 59 tis.
podpora občanských sdružení 



Usnesení Rady města

8

Český rybářský svaz, MO 20tis., Český svaz chovatelů, ZO ( Mykologický kroužek) 47 tis., Český zahrádkářský 
svaz, ZO 8 tis., Dlouhá cesta  10 tis., Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Čelákovice  75 tis., Klub 
kaktusářů 5 tis., Klub přátel Jana Zacha 25 tis., Mateřské centrum, o.s.  42 tis., Naše Čelákovice, o.s. 15 tis.,  
Rodičovské sdružení Gymnázia Čelákovice 5 tis., Rodinné centrum Routa, o.s. 12 tis,  Kč, Sbor dobrovolných 
hasičů, ZO Čelákovice  20 tis., Sojka,spolek mladých,o.s.  10 tis., Spolek pro varhanní hudbu, o.s.  42 tis., Spolek 
přátel čelákovického muzea, o.s.  40 tis. 

- podpora ostatních aktivit (jednorázové projekty)
Český svaz včelařů, místní skupina 10 tis., Gymnázium Čelákovice 5 tis., Náboženská obec CČH  15 tis., Osadní 
výbor Záluží  15 tis., Osadní výbor Sedlčánky 15 tis. Kč, T. L. a Š. J.( Festival kašparů 2012) 10 tis.Kč, Výtvarná 
dílna Labyrint s.r.o. 14 tis. Kč.

6.8. Bere na vědomí Zápis č. 17 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic ze dne 
15. 3. 2012

8.1.  Bere na vědomí vyjádření Advokátní kanceláře JUDr. Luhan a spol. k problematice hospodaření s byty.  

8.1.1.  Ukládá Bytové komisi, aby v případě každého přidělení nájemního bytu přiložila zdůvodnění, proč je 
uchazeči nájemní byt přidělen (sociální důvody, zřetel zvláštního zájmu města, náhrada na základě rozhodnutí 
soudu atd.).

8.2.  Bere na vědomí Zápis č. 3 z jednání Bytové komise ze dne 5. 3. 2012

8.3.1. Souhlasí s výměnou bytů mezi paní P.K., bytem v č. p. 1648, J. A. Komenského, Čelákovice a panem M.
S., bytem v č. p. 164, J. A. Komenského, Čelákovice.

8.3.2. Schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, ul. Průběžná č. p. 606, Milovice za podmínky, že pan J.
a M. K., Milovice uhradí dlužné nájemné ve výši 3 419,- Kč do 30. 4. 2012. 

8.3.3. Schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, ul. Prokopa Holého č. p. 1400 na dobu určitou do 30. 
6. 2012 a prominutí 50% poplatku z prodlení v souvislosti s pozdním hrazením nájmu J. D., bytem Prokopa 
Holého čp. 1400, Čelákovice.

8.3.4. Schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, ul. Na Hrádku 462, Čelákovice s panem O. L. na dobu 
určitou do 30. 6. 2012.

8.3.5. Přiděluje byt o velikosti 4+1, V Prokopě č. p. 1348, Čelákovice, O. V., Čelákovice dle seznamu.
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8.3.6. Schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy s panem P. G. na byt, ul. Armádní č. p. 501, Milovice na dobu 
určitou do 30. 6. 2012 v souvislosti s pozdním hrazením nájmu P. G., Milovice.

8.4. Vypovídá nájem z bytu, v domě č.p. 502, v Milovicích, ul. Armádní, panu M. S., z důvodu neplacení 
nájemného.
Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu, v domě č.p. 502, v Milovicích, ul. Armádní.

8.5.1. Bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor podanou panem S. B. v souladu s ustanovením 
bodu II. Smlouvy je výpovědní lhůta 6 měsíců a nájem nebytových prostor skončí ke dni 1. srpna 2012.

8.5.2. Schvaluje záměr na pronájem nebytových prostor v domě čp. 212 Masarykova ulice, o celkové výměře 
159 m2 z toho obchodních 84 m2, skladových 56 m2, ostatních 16 m2 a sociálních 3 m2. Tyto prostory se 
pronajímají za účelem provozování obchodní činnosti za minimální výši nájemného 1550,- Kč/ m2 a rok u všech 
prostor. 

8.6. Schvaluje, v souladu se Zásadami  prodeje bytových domů V Prokopě, záměr prodeje domu č.p. 1308 v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, včetně pozemků st.p.č. 1373 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 74 m2 
a p.p.č. 1380/5 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 98 m2, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
za cenu 1.132.096,- Kč.

10.2. Nesouhlasí  s přemístěním nového sběrného místa tříděných odpadů v místě křížení ulic Jaselské 
a Jilmové (u č.p. 1842)

10.3.  Bere na vědomí Zápis č. 16 z jednání komise pro Životní prostředí ze dne 12. 3. 2012

10.4.1. Schvaluje na základě doporučení hodnotící komise, jako pro město nejvýhodnější, nabídku firmy Alestra 
s.r.o., Kuřim, na dodávku herních prvků pro dětské hřiště v Sedlčánkách za cenu 488 365,-00 Kč včetně DPH.

10.4.2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice, jako objednatelem a firmou Alestra s.r.o. Kuřim, jako 
zhotovitelem, pro akci „Dodávka a montáž herních prvků pro dětské hřiště v Sedlčánkách“.

11.1.1. Děkuje CMC Graduate School of Business o.p.s. za bezúplatný převod domény celakovice.cz na město.

11.1.2. Schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu domény „celakovice.cz“ mezi CMC Graduate School of 
Business o.p.s. jako převodcem a Městem Čelákovice jako nabyvatelem. 

11.2. Na základě předloženého Zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce Čelákovice a na základě údajů 
z evidence obyvatel ke dni 23. 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, pí Jarmila Volfová,  Čelákovice, a to ode dne 23. 3. 2012.
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11.3. Schvaluje dle návrhu změnu č. 1/2012 Přílohy č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu v Čelákovicích 
č. I/05/06 - Podpisové právo vyjmenovaných zaměstnanců a stanovení oprávněných úředních osob Městského 
úřadu v Čelákovicích. 

Zapsala: Romana Liscová dne 6. 4. 2012 

Usnesení ověřil: Miloš Sekyra dne 

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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