
            USNESENÍ   č.  09/2008 
     ze  schůze  Rady  města  Čelákovic  11. září 2008                             
------------------------------------------------------------------------ 
 
Rada města Čelákovic: 
1. Kontroluje minulá usnesení:  
byla provedena kontrola plnění usnesení RM č. 08/2008 ze dne 7. srpna 2008 a 
předcházejících usnesení. 
  
2. Jmenuje: 
     a)  ověřovatelem usnesení p. Duníka, 
     b)  ověřovatelem zápisu p. Bařinu, 
     c) na základě doporučení výběrové komise pí Mgr. I. Kašpárkovou    vedoucí 

Odboru starosty MěÚ v Čelákovicích, s účinností od 1. října 2008. 
 
3. Ukládá: 

a) vedoucí odboru rozvoje města zajistit  písemné  vyjádření firmy LŠL – 
STAVBY s. r. o., Čáslav, týkající se upřesnění cenové nabídky na zakázku  
„Rekonstrukce ul. Rumunské chodníky – dodatek a úprava ul. B. Smetany 
- Čelákovice “, 

b) vedoucímu hospodářského odboru, aby do příští schůze RM předložil 
seznam bytů přidělených v době  od 1. 11. 2006 do 31. 8. 2008 s tím, že 
bude specifikován u jednotlivých nájemců rodinný stav, počet členů 
rodiny, popř. další sociální okolnosti, v době přidělení bytu. 

 
4. Schvaluje: 

a) předložený program jednání, doplněný o body 2.7., 2.8., 7.5., 7.6., 8.1., 
8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 

b) zápis z minulé schůze RM č. 08/2008 ze dne 7. 8. 2008, 
 c)  na základě doporučení výběrové komise jako pro město nejvýhodnější 

nabídku firmy Zepris s. r. o., Praha 4, na akci „Čelákovice, kanalizace – 
ul. Ve Skále“, v ceně 2.180.094,- Kč bez DPH, 

d) Smlouvu o dílo /IN-7-457/ na autorský dozor projektanta na akci 
„Dostavba a rekonstrukce MŠ Komenského“ mezi Městem Čelákovice, 
jako objednatelem, a firmou INPROJEKT, spol. s r.o., Poděbrady, jako 
zhotovitelem, 

      e) vysazení nového platanu, instalaci rozvodů k navrhovanému osvětlení a 
potřebné stavební úpravy v oválném objezdu, 

 f) na základě doporučení výběrové komise schvaluje jako pro město  
nejvýhodnější nabídku firmy LŠL – STAVBY s. r. o., Čáslav, na zakázku 
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„Rekonstrukce ul. Rumunské chodníky – dodatek a úprava ul. B. 
Smetany - Čelákovice“, v ceně 1.262.543,80 Kč bez DPH za 
předpokladu, že nabídková cena je konečná a obsahuje všechny 
požadavky zadavatele uvedené ve výzvě k podání nabídky,   

 g) pronájem nebytového prostoru č. 5 v domě č. p. 109, Čelákovice, paní Š. 
K., Čelákovice, v ceně 1.400/m²/rok navýšené o inflaci, s účinností od 1. 
10. 2008, 

 h) Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 5 v domě č. p. 109, Čelákovice, 
mezi Městem Čelákovice jako pronajímatelem a pí Š. K.,  Čelákovice, 
jako nájemcem. Výše nájemného je stanovena částkou 1.400,-Kč/m²/rok 
+ inflace, s účinností od 1. 10. 2008, 

   ch) nákup přídavného zařízení k vysokozdvižnému vozíku  pro TS Čelákovice 
formou měsíčních splátek, dle přiloženého návrhu smlouvy s firmou 
BELET a. s., Vejprty, 

i) předložený rozpočet na dodatečně objednané práce, které provedl  
zhotovitel firma PSVS a. s., Praha 8, v rámci stavby „Rekonstrukce ul. Na 
Stráni – Čelákovice“, ve výši  211.381,- Kč bez DPH, 

j) předložené ocenění dodatečně požadovaných prací zpracované firmou 
PSVS a. s., Praha 10, na stavbu „Komunikace Sedlčánky – jih“, v ceně  
385.547,-  Kč bez DPH,         

k) Dodatek č. 1  o ukončení nájmu nebytových prostor v Obecním domě, ul. 
Stankovského č. p. 1650, Čelákovice, mezi Městem Čelákovice jako 
pronajímatelem a firmou ARCHA, Čelákovice, jako nájemcem. Prostory 
budou využity pro potřeby Města Čelákovic.;  

     l) odměnu řediteli TS Čelákovice dle návrhu za inženýrský dozor investora  
na komunikacích ul. Na Stráni a v obytné zóně Sedlčánky, 

 m) odměnu veliteli MěP za samostatné získání dotace z rozpočtu Ministerstva  
vnitra ČR,  

n) interní směrnici I 2/2008 „Ceník nákladů spojených s vyhledáváním a 
poskytnutím informace“, s účinností od 12. 9. 2008. 

 
 
5. Odkládá: 
vzhledem  k jediné předložené nabídce a současnému využití nebytového 
prostoru – jedné místnosti v suterénu Obecního domu, ul. Stankovského č. p. 
1650, Čelákovice, jako skladu (nábytek rekonstruované MŠ), záměr pronájmu 
na rok 2009. 
 
 
 
6. Bere na vědomí: 
 kontrolu plnění usnesení RM k 11. 9. 2008 předložené starostou. 
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7. Konstatuje: 
nesplnění usnesení RM č. 08/2008 ze dne 7. 8. 2008 v bodě 3c) ředitelem MěM. 
 
8. Přijala: 
vysvětlující usnesení k bodu 3d) usnesení RM č. 08/2008 ze dne 7. 8. 2008, že 
ukončením Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických 
výzkumů s Akademií věd ČR se rozumí ukončení stávající Dohody a zároveň 
uzavření dohody nové na provádění archeologických výzkumů MěM 
v Čelákovicích na územích, uvedených ve Zřizovací listině MěM 
v Čelákovicích, ve znění Dodatku č. 1. Návrh této Dohody bude předložen RM. 
 
9. Doplňuje: 
za poslední větu usnesení RM č. 8/2008, přijatého dne 7. 8. 2008 pod bodem 
3e), text: „nad rámec území vymezených Zřizovací listinou MěM, ve znění 
Dodatku č. 1“. 
 
10. Důrazně odmítá: 
na základě dopisu p. T. M. ze dne 2. 9. 2008 skryté nařčení z podjatosti panem 
T. M. ve věci přidělování bytů. Rada města provede důslednou analýzu přidělení 
městských bytů od počátku volebního období, t. j. od 1. 11. 2006 do 31. 8. 2008,  
a  na základě této analýzy odpoví panu T. M. na jeho dopis. 
 
11. Zamítá: 
na základě vyjádření projektanta ze dne 27. 8. 2008 požadavek zhotovitele firmy 
PSVS a. s., Praha 8, v rámci stavby „Rekonstrukce ul. Na Stráni – Čelákovice“ 
na zesílení výšky vrchní vrstvy parkoviště a komunikace, v celkové ceně 
518.870,- Kč bez DPH. 
 
12. Přiděluje: 

a) městský  byt  vel. 2+1, Milovice, panu J. D., Čelákovice, podle seznamu, 
b) městský byt v DPS, ul. Kostelní č. p. 26, Čelákovice, panu F. A., 

Čelákovice. 
 
 
 

13. Doporučuje ZM:    
a) prodej bytu č. 2, ul. V Prokopě č. p. 1426, nejvyšší nabídce v souladu 

s návrhem výběrové komise a vyhlášenými pravidly, 
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b) uzavření smlouvy na prodej bytu č. 2, ul. V Prokopě č. p. 1426, s panem 
P. V., Čelákovice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: 
p. Vladimír Duník 
 
 
 
 
 
 
  
Ing. Bohumil Klicpera 
starosta města 
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