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            USNESENÍ   č.  10/2008 
     ze  schůze  Rady  města  Čelákovic  2. října 2008                              
------------------------------------------------------------------------ 
 
Rada města Čelákovic: 
1. Kontroluje minulá usnesení:  
byla provedena kontrola plnění usnesení RM č. 09/2008 a předcházejících 
usnesení. 
  
2. Jmenuje: 
     a)  ověřovatelkou usnesení PhDr. Tichou, 
     b)  ověřovatelem zápisu PaedDr. Rýdla. 
       
3. Schvaluje: 

a) předložený program jednání, doplněný o body 2.4., 3.8., 6.4., 8.4., 8.5, 
b) záměr prodeje části p. p. č. 3884 – ostatní plocha/ostatní komunikace, celé 

p. p. č. 3887/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, oba pro k. ú. a obec 
Čelákovice, a části p. p. č. 245/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, k. 
ú. Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice (okolí garáže u drážního domku 
na žel. trati Čelákovice – Mstětice), za cenu min. 300,-Kč/m² za 
předpokladu uhrazení veškerých nákladů spojených s převodem pozemků 
(oddělovací geometrický plán, znalecký posudek, ...) navrhovatelem 
(budoucím kupujícím), 

c) výměnu bytu mezi nájemníky panem R. T. s bytem 2 + 1, Milovice,  a 
panem P. K. s bytem 3 + 1, Milovice, 

d) výměnu bytu mezi nájemníky paní Z. S. s bytem 1 + 1, Milovice, a panem 
D. M. s  bytem 3 + 1, Milovice, 

e) výměnu bytu mezi nájemníky panem R. N. s bytem 3 + 1, ul. Prokopa 
Holého, Čelákovice, a panem A. N. s bytem 3 + 1, Stankovského, 
Čelákovice, 

f) zvýšení nájemného z městských bytů pro rok 2009 v souladu se zákonem 
107/2006 Sb., v plné výši, s datem od 1. 1. 2009, 

     g) zakoupení pedikérského křesla a stolku na pedikúru v ceně cca 9.000,- Kč 
pro potřeby Pečovatelské služby města Čelákovic, 

 h) dle návrhu změnu 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,  

i) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 2. 2008 mezi objednatelem 
Městem Čelákovice a zhotovitelem firmou STAMAT spol. s  r. o., 
Poděbrady, 
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j) Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou  
Karel Krejčík – KRESTAV, Praha, jako zhotovitelem, na provedení 
opravy střešní krytiny a klempířských prvků na budově Městského muzea 
v Čelákovicích,  v ceně 791.971  Kč vč. DPH,   

     k) Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou 
Karel Krejčík – KRESTAV, Praha, jako zhotovitelem, na provedení 
nátěru dřevěných střešních konstrukcí a montáž a demontáž lešení na 
budově Městského muzea v Čelákovicích, v ceně 132.468 Kč vč. DPH, 

l) prominutí smluvní pokuty ve výši 18.250,- Kč za nedodržení termínu 
odevzdání díla – Dokumentace k územnímu řízení na stavbu 
„Rekonstrukce ulice Sokolovské v Čelákovicích“, 

m) Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou 
LŠL – STAVBY s. r. o., Čáslav, jako zhotovitelem, na  provedení stavby 
„Rekonstrukce ul. Rumunské chodníky – dodatek a úprava ul. B. 
Smetany – Čelákovice“, v ceně 1.262.544,- Kč bez DPH, 

n) Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a Ing. 
Hynkem Seinerem, Pardubice, jako zhotovitelem, na zhotovení 
projektové dokumentace „Oprava ulice Na Švihově etapa II.“, v ceně 
40.000,- Kč bez DPH, 

o) Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a Ing. 
Hynkem Seinerem, Pardubice, jako zhotovitelem, na zhotovení projektové 
dokumentace „Oprava komunikací – lokalita V Nedaninách“, v ceně 
160.000,- Kč bez DPH, 

 p) Dodatek č. 1 k  Dohodě o položení umělého povrchu mezi Městem 
Čelákovice jako objednatelem a firmou PROSTAVBY a. s., Brno, jako 
zhotovitelem,  

r) na základě doporučení výběrové komise jako pro město  nejvýhodnější 
nabídku na akci „Rekonstrukce části ul. U Kapličky – Čelákovice“ firmy 
PSVS a. s., Praha, v ceně 819.800,- Kč bez DPH,  

s) Smlouvu o dílo č. 7-3457 mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a 
firmou PSVS, a. s., Praha, jako zhotovitelem, na stavbu „Rekonstrukce 
části ul. U Kapličky – Čelákovice“, 

t) na základě doporučení výběrové komise jako pro město  nejvýhodnější 
nabídku firmy J. Brož – elektroservis, Týnec nad Labem, na zakázku 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení – Stankovského III – Čelákovice“, 
v ceně 1.016.033,50 Kč bez DPH,  

     u) Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou J. 
Brož – elektroservis, Týnec nad Labem, jako zhotovitelem na stavbu 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení – Stankovského III – Čelákovice“, 

 v) na základě žádosti Společenství vlastníků bytových jednotek,  U Potoka č. 
p. 1478–84 v Čelákovicích, uhrazení 50 % nákladů za výměnu 6 kusů 
hlavních uzávěrů vody č. p. 1478– 84, v celkové částce 18.540,- Kč, 

 z) prodej nástěnného kalendáře „Město Čelákovice – Kalendář 2009“ v počtu 
do 900 ks a stanovuje cenu 89,66 Kč za 1 ks.  
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4. Souhlasí: 
a) s podporou protidrogového programu ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, pro 

školní rok 2008/2009 částkou 17 tis. Kč,  
b) s podáním žádosti pro získání dotace z  Regionálního operačního 

programu Střední Čechy na vybudování komunikace Průmyslová až 
v příštím roce 2009. 

 
5. Bere na vědomí: 

a) písemně předložené plnění usnesení ke dni  2. 10. 2008, 
b) zápis z minulé schůze RM č. 09/2008 ze dne 11. 9. 2008, 
c) odstoupení firmy Dejmek Ladislav, Benátky nad Jizerou, od Smlouvy o 

dílo na provedení opravy střešní krytiny na budově Městského muzea 
v Čelákovicích uzavřenou dne 13. 6. 2008 mezi Městem Čelákovice jako 
objednatelem a Ladislavem Dejmkem jako zhotovitelem, 

d) Rozhodnutí České inspekce životního prostředí čj. 
ČIŽP/41/OOH/SR01/0720844.004/08/PVH ze dne 21. 5. 2008. 

 
6. Neschvaluje: 

a) umístění technologické stanice společnosti Telefónica O2 do objektu 
bývalé základní školy v Sedlčánkách, st. p. č. 89/1 – zast. plocha a 
nádvoří  (objekt občanské vybavenosti), o výměře 1.718 m², ul. Mírové 
náměstí č. p. 45,  k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, 

b) záměr budoucího odprodeje pozemku p. č. 249/2 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 193 m², pro k. ú. Záluží u Čelákovic a obec 
Čelákovice, 

c) částku 5.000,- Kč na kurzy žáků ZŠ Čelákovice, Kostelní 457, ve 
výtvarné dílně Labyrint, vzhledem k celoroční podpoře dílny Labyrint při  
práci se školní mládeží  v rámci Fondu  na podporu spolků, občanských 
sdružení, sportovních a dalších aktivit ve městě.   

 
7. Požaduje:    
aby v případě realizace oprav mimo rozpočet Městského muzea byla   
informována prostřednictvím místostarosty před zahájením oprav.  
 
8. Přiděluje: 
městský  byt vel. 4 + 1, č. p. 1629 v ulici Na Stráni, Čelákovice, panu Z. F., 
bytem Prokopa Holého, Čelákovice, v souladu s návrhem výběrové komise a 
vyhlášenými pravidly a ukládá správci bytového fondu uzavřít nájemní smlouvu 
s panem Fraňkem po vrácení jeho současného bytu a uhrazení částky.  
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9. Doporučuje ZM:    
a) schválit využití prostředků rezervního fondu MŠ Čelákovice, Přístavní 

333, ve výši 54.960,10 Kč na pořízení vybavení MŠ, 
b) schválit MŠ Čelákovice, Rumunská 1477, převod částky 150.000,- Kč 

z položky spotřeba energií na položku spotřeba materiálu a využití 
prostředků rezervního fondu ve výši 47.952,19 Kč na pořízení vybavení 
MŠ, 

c) navýšit rozpočet Městského muzea pro rok 2008 z důvodu provedení 
opravy zabezpečovacího zařízení, ve výši  18.300,- Kč. 

 
10. Navrhuje:    
mimosoudní vyrovnání s p. M. ve výši 19.500,- Kč jako úhradu nákladů 
vynaložených na opravu bytu V Prokopě, Čelákovice.  
 
11. Pověřuje: 

a) 1. místostarostu  odpovědí panu T. M. na základě předloženého seznamu 
přidělených bytů od 1. 11. 2006 do 31. 8. 2008, 

b) 1. místostarostu, aby zajistil prostřednictvím žadatelů o výměnu bytů (p. 
L. O., Prokopa Holého, byt o velikosti 92,40 m², a p. M. G., Prokopa 
Holého, byt o velikosti 54,81 m²) smlouvu o vypořádání vynaložených 
nákladů na nadstandardní vybavení obou bytů. 

 
12. Stanovuje: 
výši odměn ředitelům škol a školských zařízení, zřízených Městem Čelákovice, 
dle podkladového materiálu, v rámci účelové dotace rozvojového programu 
MŠMTV.  

 
13. Zvážila: 
možnost vyhovět žádosti pí Ch. a p. Š., ale vzhledem k tomu, že příspěvek měl 
charakter daru, byl poskytnut na základě uvážení zesnulé pí Š. a byl ještě za 
jejího života v plné výši použit na vybavení a úpravy dle smlouvy, nelze žádosti 
vyhovět.  

 
Zapsala:  
Vladimíra Vostrovská 3. října 2008 
 
 
Usnesení ověřila: 
PhDr. Zdeňka Tichá, v.r. 
 
 
Ing. Bohumil Klicpera, v.r. 
starosta města 
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