
USNESENÍ   č.  06. A / 2008 z  mimořádné schůze  
Rady  města  Čelákovic  10. 06. 2008 

------------------------------------------------------------------------ 
 
Rada města Čelákovic: 
 
1. Jmenuje: 
     a)  ověřovatelem usnesení p.Bařinu, 

b) ověřovatelem zápisu p. Duníka, 
c) na základě městem vyhlášeného konkurzu paní H. Henyšovou do 

funkce ředitelky Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586.  
 
2. Ukládá: 
vedoucí  OŠIK a  vedoucímu OH zajistit dopisy od ředitele MěM  
upozorňující na špatný stav objektu MěM za období od 1. ledna 2005 – 
v termínu do 12. června 2008.  
   
 

3. Požaduje: 
po právníkovi MěÚ, aby zajistil právní analýzu Zřizovací listiny muzea 
s důrazem na vysvětlení hlavní a vedlejší činnosti, tzv. archeologické 
činnosti - v termínu do 25. července 2008. 

 
4. Schvaluje: 

a) předložený program jednání, doplněný o body  5.,  6., 7., 8.1., 8.2., 9., 
10., 11., 12., 13., 

b) příspěvek  Nohejbalovému klubu na pořádání Mistrovství ČR dorostu 
dvojic a trojic 2008 v Čelákovicích, ve výši 8.000 Kč,  

c) Smlouvu o nájmu části p. p. č. 69/2 – zahrada, k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za účelem zřízení přístupu ke vchodu do bytu a 
provozovny relaxačního centra v č. p. 157, ul. Rybářská, 

d) podstatné náležitosti pro „Dohodu o umožnění provedení stavby 
plynovodní přípojky “, 

e) Smlouvu o dílo č. 081905 mezi Městem Čelákovice a firmou 
VÝTAHY Petersik s.r.o., Teplice,  na akci „Výměna výtahu Na Stráni 
1629, Čelákovice“.  
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5. Vyhrazuje si: 
rozdělit zakázku dle možnosti uvedené v zadání nabídky. S firmou 
OTHERM Žižkov, s. r., Praha 3, uzavřít smlouvu na realizaci etap I. a II.. Na 
realizaci třetí etapy uzavřít smlouvu s druhým v celkovém pořadí – tedy 
s firmou VEKRA spol. s r. o., Lázně Toušeň, která má nabídku na třetí etapu 
nejnižší.    
 
6. Konstatuje: 

že požadavkům Města na velikost a umístění haly v areálu TOS bylo 
vyhověno z části – ve smyslu odstupu od severozápadní komunikace, změna 
architektury zejména v pohledu exponovaných částí západ – sever nebyla 
akceptována. 

Předložená studie vizualizace je nedostatečná – v detailu i 
v architektonickém členění. 

RM požaduje doplnit pohledy na exponované fasády (západ – sever) 
ve variantách a prezentované také ve 2. D.  

RM dále požaduje zákresy z pohledu člověka bez zeleně. 
   
7. Souhlasí: 

a) s výměnou bytu v ulici  Prokopa Holého, č. p. 1172, a bytu ulice 
Masarykova č. p . 53, mezi paní K. S. a paní I. P.. K bytům budou 
uzavřeny smlouvy na dobu určitou o délce trvání do 12 měsíců 
s následným prodlužováním při řádném užívání bytu, 

b) s ukončením soudního řízení proti paní S. za předpokladu realizace 
výše uvedené výměny a úplného uhrazení dluhu. 

 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: p. Petr Bařina, v.r. 
 
  
 
                   Ing. Bohumil Klicpera,v.r. 
                  starosta města 
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