
    USNESENÍ   č.  04  / 2008 
ze  schůze  Rady  města  Čelákovic  03. 04. 2008                               
------------------------------------------------------------------------ 
 
Rada města Čelákovic: 
1. Kontroluje minulá usnesení: 
byla provedena kontrola usnesení RM č. 3/2008 ze dne 06. 03. 2008 a 
předcházejících usnesení.  
  
2. Jmenuje: 
     a)  ověřovatelem usnesení p. Duníka, 

b) ověřovatelem zápisu p. Bařinu, 
c) na základě doporučení výběrové komise pí H.  Haramulovou vedoucí 

Odboru pro občanské záležitosti  s účinností od 4. dubna 2008. 
               
3. Ukládá: 

a) vedoucímu odboru FaP  doplnit poklad 4.9. o přehled koeficientů daně 
z nemovitosti sousedních měst a obcí – Brandýs nad Labem, Lysá nad 
Labem, Říčany, Mochov, Nehvizdy, Lázně Toušeň, 

b) řediteli Q-BYTu  zajistit vyjádření nájemníků bytů v domech č. p. 
1169, 1171 a 1203 ve smyslu tohoto usnesení – bod 6., 

c) vedoucímu odboru FaP ve spolupráci s vedoucí odboru rozvoje města  
připravit výběrové řízení na zajištění úvěru ve smyslu zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s termínem 
předložení výzvy do příští schůze RM.  

 
4. Schvaluje: 

a) předložený program jednání, doplněný o body 4.12., 7.9., 
b) Smlouvu o dílo na akci „VO Na Stráni - Čelákovice“ mezi 

objednatelem Městem Čelákovice a zhotovitelem firmou Jarmil Brož 
– elektroservis, Týnec nad Labem, v ceně 1.322.570,20 Kč bez DPH, 

c) na základě doporučení výběrové komise, jako pro město  
nejvýhodnější, nabídku Ing. Hynka Seinera, Pardubice, na zhotovení 
projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na akci  
„Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ v celkové ceně 
318.000,- Kč,   

d) Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice, jako objednatelem a Ing. 
Hynkem Seinerem, Pardubice, jako zhotovitelem, na  zhotovení 
projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na akci 
„Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“, 
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e) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za účelem 
výstavby přeložky STL plynovodu mezi Městem Čelákovice jako 
budoucím povinným a společností STP  Net, s. r. o., Praha 4, jako 
budoucím oprávněným, jenž bude vlastníkem a provozovatelem 
plynárenského zařízení vybudovaném na pozemcích KN 3571/3, 
3578/5, 3878, 3910/1 v k.ú. Čelákovice,  

f) Příkazní smlouvu č. 26/13/8/16 na zajištění činností spojených 
s provedením díla „Přeložka STL plynovodu“ mezi Městem 
Čelákovice, jako příkazníkem  a společností STP Net  s. r. o., Praha 4, 
jako příkazcem,   

g) Dodatek č. 1 smlouvy o dílo  č. 7-2289 mezi objednavatelem Městem 
Čelákovice a zhotovitelem firmou PSVS a. s., Praha 10,  na akci 
„Komunikace Sedlčánky - jih“, 

h) Dodatek č. II.  ke smlouvě o dílo č. 05/pik-TU/05 mezi Městem 
Čelákovice, jako objednatelem a firmou  Ing. Josef Vítek – PIK, 
inženýrská a projektová kancelář, Mníšek pod Brdy, jako 
zhotovitelem, na vypracování projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení a pro realizaci „Čelákovice, vodovod – nový 
zemní vodojem“,  

  ch) Vyjádření města č. 14/2008 k architektonické studii „Přístavba 
Tiskárny DURABO Čelákovice“ zaslané H.A.N.S stavby, a. s., Praha 
4, 

i) Vyjádření města č. 17/2008 k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení 
podle zákona č. 100/2001 Sb., k záměru „Přístavba Tiskárny 
DURABO Čelákovice“  zaslané Krajskému úřadu Středočeského 
kraje, 

j)  jako pro město nejvýhodnější nabídku firmy Allowance s. r. o., Praha 
4, na veřejnou zakázku  „Poradenská činnost pro akci Intenzifikace 
ČOV Čelákovice“ v celkové ceně 1.150.000,-  Kč bez DPH, 

    k) na základě doporučení hodnotící komise jako pro město  nejvýhodnější 
nabídku firmy PSVS a. s., Praha 10, na provedení stavby 
„Rekonstrukce vnitrobloku – ul. Na Stráni“ v ceně 2.443.788,- Kč bez 
DPH, 

 l) Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Čelákovice, jako půjčitelem a 
Středočeským krajem, jako vypůjčitelem na pozemky: části pozemku 
st.p.č. -957/2 - o výměře 35 m² trvalého záboru a 261 m² dočasného 
záboru, p.č. 3871- o výměře 45 m²  trvalého záboru a  917 m² 
dočasného záboru, p.č. 3421/5 - o  výměře 96 m² trvalého záboru, p.č. 
3430/113 - o výměře 218 m² trvalého záboru a 577  m2 dočasného 
záboru, p.č. 3866 - o  výměře 101 m²  trvalého záboru a 70  m² 
dočasného záboru,  p.č. 3430/1 (dle PK 3865/3) - o  výměře 67 m² 
trvalého záboru a  22 m² dočasného záboru, p.č. 3853 - o výměře 74 m² 
trvalého záboru a 28 m² dočasného záboru, p.č. 960/4 - o výměře 62 m² 
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dočasného záboru, p.č. 3159/1 - o výměře 59 m² dočasného záboru, 
p.č. 3539/13 (dle PK 3903-2) - o výměře 8 m² dočasného záboru, p.č. 
3852 - o  výměře  4865 m² dočasného záboru, všechny v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za účelem realizace stavby „Silnice 
II/245 Čelákovice, obchvat“, 

 m) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
EP-12-6000362/2008/1, pro stavbu „Čelákovice – kVN, kNN pro kruh. 
křižovatku MU“ mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným 
z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný z věcného břemene 
zřídí budoucímu oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno 
umístění, zřízení a provozování stavby zařízení distribuční soustavy 
(kabely kVN, kNN a pojistková skříň osazená ve zděném pilíři), včetně 
nezbytného vstupu a vjezdu, na pozemcích ve vlastnictví budoucího 
povinného z věcného břemene: p.č. 3578/10, p.č. 982/6, p.č. 982/11, 
p.č. 3539/18, p.č. 3909/14, p.č. 3571/1 a p.č. 3571/9, všechny v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, 

n) záměr bezúplatného převodu pozemků p. p. č. 3909/14 – ost. plocha / 
silnice, o výměře 1681 m2, p. p. č. 3909/16 - ost. plocha / silnice, o 
výměře 148 m2, p. p. č. 3910/1 - ost. plocha / silnice, o výměře 1380 m2, 
p. p. č. 3910/8 – ost. plocha / silnice, o výměře 109 m2, p. p. č. 3912/2 - 
ost. plocha / silnice, o výměře 64 m2, p. p. č. 3912/3 - ost. plocha / 
silnice, o výměře 72 m2, p. p. č. 3912/4 - ost. plocha / silnice, o výměře 
173 m2, p. p. č. 3912/5 - ost. plocha / silnice, o výměře 84 m2, p. p. č. 
3912/6 - ost. plocha / silnice, o výměře 125 m2, vše v k ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice, formou darování z vlastnictví Města Čelákovic do 
vlastnictví Středočeského kraje, 

o)  záměr bezúplatného převodu pozemků formou darování na akci „ Silnice 
II/245 Čelákovice“ z vlastnictví Města Čelákovic do vlastnictví 
Středočeského kraje. Jedná se o části  st. p. č. 957/2 – zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 772 m2, p. p. 3421/5 - lesní, o výměře 114 m2, p. p. 
3430/113 - orná, o výměře 3065 m2, p. p. 3853 - ost. plocha/ ost. 
komunikace, o výměře 2813 m2, p. p. 3866 – ost. plocha / neplodná, o 
výměře 1011m2, p. p. 3871 - ost. plocha/ ost. komunikace, o výměře 962 
m2 a PK 3865/3, o výměře 722 m2, vše v k ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, 

p) Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem a 
Sportovním klubem UNION Čelákovice, jako nájemcem, na pronájem 
pozemků stadionu UNION U Hájku: pozemku p.č. 2171/1 -ostatní 
plocha, o výměře 9214 m², st.p.č. –2171/2 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 304 m², a st.p.č. –2171/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o 
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výměře 80 m², se stavbou na něm postavenou (bez č.p., č.e.), všechny 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice,  

q) úhradu letenky pro studentku gymnázia K. A. v rámci studentské výměny 
partnerských měst, která byla dodatečně zařazena do delegace, do výše 
3.000,- Kč, 

  r)  Smlouvu o poskytnutí příspěvku Semiramis o. s., Nymburk, na realizaci 
projektu Terénní práce ve městě Čelákovice v oblasti protidrogové 
prevence a výplatu částky 85.000,- Kč dle uvedené smlouvy, 

  s)  Smlouvu o poskytnutí příspěvku Semiramis o. s., Nymburk, na realizaci 
programu dlouhodobé primární prevence ve městě Čelákovice a výplatu 
částky 39.000,- Kč dle uvedené smlouvy, 

t)   poskytnutí tří kusů pohárů města a finanční příspěvek ve výši 4 tis. Kč na 
pořádání VI. ročníku Mistrovské soutěže ČR o nejzdatnější mládež a 
nejzdatnější školu mezi SŠ, SOŠ, OU a ISŠ v Čelákovicích. 

 
5. Souhlasí: 

a) se zněním zápisu ze schůze RM č. 03/2008 ze dne 06. 03. 2008, 
b) se Smlouvou o sdružení a spolupráci mezi Městem Čelákovice a 

Středočeským krajem při přípravě a realizaci akce „II/245 Čelákovice, 
kruhová křižovatka s III/10162“, 

c) s nabídkou na rozšíření zakázky firmy PSVS a. s., Praha 10, k akci 
„Komunikace Sedlčánky – jih“ v ceně 905.361,- Kč bez DPH, 

d) se záměrem bezúplatného převodu pozemků pod komunikací ul. 
Sokolovská PK 3178 - o výměře 7263 m2, PK 1334 - o výměře 320 
m2, PK 990 – o výměře 253 m2, PK 989 – o výměře 47 m2, PK 3177 
– o výměře 13 m2 a KN pozemky p. p. č. 994/110 – ostatní plocha / 
manipulační plocha, o výměře 185 m2, p. p. č. 994/111 – ostatní 
plocha / manipulační plocha, o výměře 23 m2, p. p. č. 996/27 – ostatní 
plocha / jiná plocha, o výměře 30 m2, p. p. č. 996/28 – ostatní plocha / 
jiná plocha, o výměře 98 m2, p. p. č. 1328/11 – ostatní plocha / 
manipulační plocha, o výměře 74 m2, p. p. č. 1333/72 – ostatní plocha 
/ jiná plocha, o výměře 161 m2, vše v k. ú. Čelákovice, formou 
darování z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města 
Čelákovic, 

e) se stavební úpravou (změna příčky v prostoru restaurace) kabin TJ 
Sokol Záluží za podmínky dodržení všech zákonných norem. 
Kontrolou plnění tohoto usnesení RM pověřuje vedoucího 
hospodářského odboru., 

f) se snížením nájemného v Městském bazénu pro jarní kurz plavání (10 
lekcí) dětí z Dětského domova Milovice, na 10 tis Kč.   
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6. Nesouhlasí: 
a) s prodejní cenou bytů č. p. 1169, 1171, 1203, ul. Prokopa Holého, 

nižší než 75 % znaleckého propočtu, 
b) s plošným navýšením neinvestiční dotace na podporu aktivit Osadního 

výbor Záluží v roce 2008, ale nebrání se podpořit některou 
z konkrétních akcí. 

 
7. Bere na vědomí: 
plnění  usnesení ze schůzí RM včetně zápisů. 

 
8. Neschvaluje: 

a) mimořádnou dotaci SK Union na provoz městského stadionu 
s ohledem na záměr budování minihřiště v areálu městského stadionu 
„Míru“, 

b) záměr prodeje st. p. č. 4078 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
22 m2, st. p. č. 4079 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, 
st. p. č. 4080 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, st. p. č. 
4081 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, st. p. č. 4082 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, st. p. č. 4083 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, st. p. č. 4084 – zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 20 m2, st. p. č. 4085 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 21 m2, st. p. č. 4086 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
20 m2, st. p. č. 4087 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m2, 
st. p. č. 4088 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2, vše v k. 
ú. a obci Čelákovice, vlastníkům garáží. 

 
9. Požaduje: 
stanovisko odboru SVaZ k sociální situaci pí B. M., žadatelky o přednostní 
přidělení bytu v Čelákovicích. 

 
10. Žádá: 
odbor SVaZ o vyšetření možnosti ubytovat slečnu H. K. a její dítě do 
azylového domu. 
 
11. Přiděluje: 

a) městský byt, ul. Prokopa Holého 1173, Čelákovice, pí H. B.  (podle 
pořadníku), 

b) městský byt s finančním příspěvkem, ul. Prokopa Holého 1743, 
Čelákovice, p. T. S.  (podle pořadníku), 

c) městský byt, ul. J. A. Komenského 1648, Čelákovice, p. F. L. (podle 
pořadníku), 
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d) přiděluje městský byt, ul. Armádní 502, Milovice, pí M. B.  (podle 
pořadníku). 

 
12. Doporučuje ZM:    

a) aby schválilo plánování sociálních služeb na území obce Čelákovice 
metodou komunitního plánování, 

b) aby pověřilo místostarostu zastupováním obce v daném procesu 
KPSS, 

c) aby pověřilo vedoucí odboru SvaZ koordinátorem KPSS, 
d) schválit Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku p. č. 

3578/8 v k. ú. Čelákovice (max. 15m, v ceně 1.000,-Kč/m2) za účelem 
výstavby kruhové křižovatky mezi Městem Čelákovice jako budoucím 
kupujícím a manžely M. a Z. N., Čelákovice, jako budoucími 
prodávajícími,  

      e) schválit navýšení příspěvku ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského   414,  
o 355 tis. Kč na pokrytí nákladů vyvolaných nárůstem žáků prvních 
tříd a školní družiny, 

f) schválit znění „Smlouvy o revolvingovém úvěru“ na výši 15 mil. Kč  
mezi Městem Čelákovice a Komerční bankou, a. s., Praha 8. 

 
13. Navrhuje ZM:    
na základě provedeného průzkumu prodeje bytů v č. p. 1455 a 1456, ul. 
Rumunská, prodejní cenu 6.500,- Kč/m2. 
 
14. Nedoporučuje ZM:    
zapojit se do projektu „Polabský motoráček 2008“ ve výši 24.749 Kč vč. 
DPH. 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: p. Vladimír Duník 
 
 
  
                          Ing. Bohumil Klicpera 
                      starosta města 


	    USNESENÍ   č.  04  / 2008

