
    USNESENÍ   č.  12/2008 
ze  schůze  Rady  města  Čelákovic  4. prosince 2008                        
------------------------------------------------------------------------ 
 
Rada města Čelákovic: 
1. Kontroluje minulá usnesení  
byla provedena kontrola plnění usnesení RM č. 11/2008 a předcházejících 
usnesení. 
  
2. Jmenuje: 
     a)  ověřovatelem usnesení p. Bařinu, 

b) ověřovatelkou zápisu PhDr. Tichou. 
 
3. Ukládá: 

a) vedoucí odboru rozvoje města, aby mezi Městem Čelákovice a 
Středočeským krajem (SÚS) uplatnila Dohodu o úhradě nákladů 
finální vrstvy vlastníkem komunikace – Středočeským krajem, 

b) vedoucí odboru životního prostředí odpovědět  petičnímu výboru 
v dikci Radě města předloženého materiálu k Petici proti kácení 
stromů. 

 
4. Schvaluje: 

a) předložený program jednání, doplněný o body 2.4., 4.11., 4.12., 8.7., 
8.8., 10.2., 10.3., 10.4.,  

b) zápis z minulé schůze RM, 
c) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se 

zřízením stavby mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným 
z věcného břemene, fi STP Net, s. r. o., Praha 4, zastoupenou 
společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný z věcného 
břemene zřídí budoucímu oprávněnému z věcného břemene věcné 
břemeno zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení 
„Rekonstrukce STL plynovodu a přípojek Čelákovice, ul. Husova, 
M.Červenky, Sukova, Jiřinská, Křižíkova“, včetně jeho součástí, 
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, na pozemcích ve 
vlastnictví města: p. č. 3122 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 
3116 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 3118 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p. č. 1663/79 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p. č. 3119 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 
1663/24 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 1663/25 – ostatní 
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plocha, zeleň, p. č. 1663/22 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 
1665/1 – orná půda, p. č. 1776 – ostatní plocha, manipulační plocha, 
p. č. 1775 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 3112 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p. č. 1777 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, a na pozemku zapsaném ve zjednodušené evidenci jako 
PK 3111, všechny v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a právo 
vstupu a vjezdu na tyto pozemky v souvislosti se zřízením, 
rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského zařízení,  

d) záměr na pronájem části pozemků v areálu městského stadionu: p. č. 
1563/1 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, cca 21500 m², 
p. č. 1563/14 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o 
výměře 159 m², p. č. 1563/17 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
plocha, o výměře 107 m², st. p. č. -1559 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 567 m² a  st. p. č. –125 – zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 46 m², všechny v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 
1.000,- Kč ročně, za účelem provozování sportovních aktivit a 
činností se sportem souvisejících, na dobu určitou – do 31. 12. 2025,  

e) záměr koupě části PK 3833, díl 1 (výměra bude upřesněna 
geometrickým plánem) a p. p. č.  3838/16, o výměře 659 m2, vše 
v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, 

f) Nájemní smlouvu č. 0074/08 o nájmu části pozemku p. č. 3230/1 v k. 
ú. Čelákovice mezi Správou železniční dopravní cesty jednající 
prostřednictvím Správy dopravní cesty Praha jako pronajímatelem a 
Městem Čelákovice jako nájemcem,   

g) Smlouvu 244/2008 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
práva umístění, provozování, údržby a oprav kabelového vedení a 
podmínkách umístění stavby  a provozu SSZ K2 – II/245 přechod 
Masarykova, Čelákovice, mezi městem Čelákovice a Středočeským 
krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Mnichovo Hradiště,  

h) nabídku firmy SUDOP Praha a. s. na zhotovení projektové 
dokumentace k územnímu řízení vč. projednání a zajištění vydání 
pravomocného územního rozhodnutí na stavbu „Lávka pro pěší a 
cyklisty na železničním mostě“ v ceně 216.521 Kč vč. DPH,   

  ch) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce ulice 
Rumunské – chodníky dodatek a úprava ulice B. Smetany - 
Čelákovice“ mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou 
LŠL – stavby s. r. o. jako zhotovitelem, 

i) Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a Ing. 
Jiřím Kejvalam jako zhotovitelem, na  zpracování DÚR a DSP na 
stavbu „Rekonstrukce ul. Prokopa Holého, Čelákovice“, 

j) prodloužení termínu výstavby akce „Čelákovice, kanalizace – ul. Ve 
Skále“  pro firmu Zepris s. r. o., Praha 4, do 10. 12. 2008, 
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k) Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a  
firmou  Elektroservis – J. Brož, Týnec nad Labem, jako 
zhotovitelem, na  vybudování umělého osvětlení „Minihřiště UEFA“ 
na Stadionu Míru v Čelákovicích,   

l) na základě doporučení výběrové komise jako pro město  
nejvýhodnější nabídku firmy A-TEC servis s. r. o., Frýdek – Místek, 
na veřejnou zakázku „Dodávka zametacího vozu pro Technické 
služby Čelákovice“,   

  m) na základě doporučení výběrové komise jako pro město  
nejvýhodnější nabídku na akci „Rekonstrukce ul. Masarykova a 
dešťové kanalizace – Čelákovice“ firmy Strabag a. s. v ceně  I. 
variantního řešení  4.736.381 Kč bez DPH, 

 n) Smlouvu o dílo mezi objednatelem Městem Čelákovice a 
zhotovitelem firmou Strabag a. s. na stavbu „Rekonstrukce ul. 
Masarykova a dešťové kanalizace – Čelákovice“ s I. variantním 
řešením, 

 o) bezúplatný pronájem bazénu Smíšené organizaci zdravotně 
postižených Čelákovice v rozsahu 1 hodina týdně s tím, že příchozí 
členové Smíšené organizace zdravotně postižených Čelákovice 
uhradí vstupné do bazénu v aktuální výši z vlastních prostředků,  

   p) Smlouvu o spolufinancování projektu „Mikroregion sociální pomoci 
Brandýsko“ mezi městy Čelákovice a Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav. 
Smlouva o spolufinancování projektu předpokládá finanční účast 
Města Čelákovic v celkové částce 22.466 Kč, z čehož spoluúčast na 
ceně zpracování žádosti je 4.492 Kč – splatnost do 10 dnů po 
podpisu smlouvy, v případě přijetí projektu činí spoluúčast Města 
Čelákovic 17.974 Kč – splatnost po přijetí projektu, předpoklad 1. 
čtvrtletí  2009. 
Uvedené částky budou hrazeny takto: 
rok 2008: částka    4 492 Kč z humanitárního fondu 
rok 2009: částka 17 974 Kč z humanitárního fondu  /předpoklad/, 
pouze v případě úspěchu projektu. 

  r) příspěvek SK UNION Čelákovice v max. výši do 15.000 Kč na 
pořízení nových dresů s potiskem „MĚSTO ČELÁKOVICE“ za 
předpokladu předložení účetního dokladu,  

 s) příspěvek na dopravu Komornímu orchestru Jana Zacha na 
vystoupení  pro Mezinárodní společnost F. Chopina ve Vídni ve výši 
15.000 Kč,  

 t)  příspěvek ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, ve výši 19.900 Kč  
na podporu Programu protidrogové prevence ve školním roce 
2008/2009,  
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 u) příspěvek Sboru dobrovolných hasičů v Sedlčánkách ve výši 6.000  
Kč  na pořádání vánočních akcí v části města Sedlčánky – Císařská 
Kuchyně,  

v)  zveřejnění záměru prodeje a zahájení prodeje bytové jednotky 
1359/6, v budově č. p. 1359, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budov č. p. 
1359, 1360, 1421 a pozemcích st. p. 1427/10, 1427/11, 1427/12 
(zastavěná plocha a nádvoří) všechny v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, které jsou stanoveny ve výši 5838/104816, obálkovou 
metodou za minimální cenu 517 830,60 Kč, 

 w) aby odchyt toulavých zvířat pro Město Čelákovice vykonávala    
Městská policie místo členů Sboru dobrovolných hasičů. 

     x) dle návrhu změnu č. 4/2008 Přílohy č. 1 – Schéma organizační 
struktury MěÚ Organizačního řádu Městského úřadu v Čelákovicích 
č. I/05/06, 

        y) Nájemní smlouvu na pronájem čtyř kusů ocelových tlakových nádob 
na kapalný chlor pro potřeby městského bazénu mezi Městem 
Čelákovice a firmou GHC Invest, s. r.o., Praha 7, v ceně 3.064 Kč 
bez DPH za 1 kus a 1 rok, 

        z) cenu vodného a stočného pro rok 2009 ve variantě B: vodné ve výši 
32,47 včetně DPH a stočné ve výši 23,51 včetně DPH, celkem 55,98 
Kč včetně DPH.  

 
5. Souhlasí: 

a) s uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení PD pro stavební řízení na 
akci „Plynové kotelny domů č. p. 1531, 1532, 1533“ s firmou ITES 
spol. s r. o., Stochov, 

b) s navýšením osobního příplatku ředitelce MŠ Komenského dle 
předloženého návrhu,  

c) s umístěním znaku města na webové stránky a propagační leták  
občanského sdružení SOJKA, spolek mladých.  

 
6. Určila: 
nabídku firmy ITES jako  nejvýhodnější nabídku na zpracování PD pro 
stavební povolení na akci „Plynové kotelny domů č. p. 1531, 1532, 1533“. 
 
7. Nesouhlasí: 

a) s doplácením režijních nákladů na stravování žáků Gymnázia 
Čelákovice z prostředků města, 

b) s nákupem služebního vozu Městského muzea pro obor archeologie 
z důvodu prokazatelných ztrát na úseku archeologické činnosti  za rok 
2007, 
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c) nesouhlasí s odpisem pohledávek  z nezaplacených pokut Městské 
policie,   

      d) s navrhovaným navýšením poplatku za uložení odpadů  na  skládku od 
1. 1. 2009 firmou AVE.CZ a požaduje doložit kalkulaci této služby. 

 
8. Bere na vědomí: 

a) zprávu o kontrole a plnění minulých usnesení RM, 
b) informace místostarosty ohledně personální problematiky ředitelů 

příspěvkových organizací, kteří dosáhli důchodového věku, a bude se 
touto problematikou nadále zabývat, 

      c) sdělení  Odboru dozoru a kontroly veřejné správy  Ministerstva vnitra 
ČR ve věci  žádosti o pozastavení usnesení Rady města č. 8/2008, bod 
č. 3 písmena d) a e) ze dne 7. 8. 2008 (Dohoda o rozsahu a 
podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Městským 
muzeem v Čelákovicích a AV ČR), podané panem zastupitelem 
Špačkem.  

          Kontrolní orgán konstatuje, že Město Čelákovice, jako zřizovatel 
Městského muzea v Čelákovicích svým jednáním nepřekračuje své 
pravomoci a jedná zcela v souladu se zákonem o obcích, jakož i 
zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, když požaduje určitou 
vyváženost činnosti muzea, jeho řádné hospodaření a plnění zadaných 
úkolů.,  

d) zajištění náhradní výuky pro max. 140 žáků v ZŠ J. A. Komenského, 
e) že ceny za svoz odpadů  poskytované Technickými službami města 

Nymburka se v roce 2009 nemění a zůstávají na stejné výši jako v r. 
2008. 

 
9. Neschvaluje: 
členství pí J. V. v Bytové komisi. 
 
10. Nemá námitek: 
k umístění textu: „MĚSTO ČELÁKOVICE“ - na dresy A mužstva SK 
UNION Čelákovice. 
 
 
11. Požaduje: 
na základě žádosti o vjezd firmy VPCH – Kovohutě, s. r. o., vyjádření 
Stavební komise, s ohledem na změnu č. 3 ÚPSÚ, ve které je dotčený 
pozemek veden jako izolační zeleň. 
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12. Přiděluje: 

a) přiděluje městský byt vel. 1 + 1,  Prokopa Holého, Čelákovice, paní Z. 
M., 

b) přiděluje městský byt vel. 2 + 1,  Prokopa Holého, Čelákovice, panu J. 
K., 

c) přiděluje městský byt vel. 1 + 1,  Armádní, Milovice,  panu J. J. 
(podle seznamu), 

d) přiděluje městský byt, Armádní, Milovice,  manželům N., k 1. 2. 2009 
s podmínkou, že nejpozději do 31. ledna 2009 uvolní byt V Prokopě, 
Čelákovice, 

e) přiděluje byt v DPS, Kostelní č. p. 26, Čelákovice, paní H. Č.,  
Čelákovice.  

 
13. Doporučuje:    
zajistit pro oba nájemníky bytu v č. p. 1319, V Prokopě, Čelákovice, 
umístění do DPS. 
 
14. Akceptuje: 
předloženou cenovou nabídku na DIO akce „Dešťová kanalizace  a 
rekonstrukce komunikace Masarykova - Čelákovice“ firmy ASIG s. r. o. 
v předpokládané ceně 384.176,- Kč bez DPH. 
 
15. Povoluje:    
výměnu bytu mezi panem P. Č., vel. 3 + 1, Armádní, a paní R. J., vel. 2 + 1, 
Armádní, Milovice.  
 
16. Osvědčuje:    
na základě předloženého Zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce 
Čelákovice, že na uvolněný mandát v zastupitelstvu města Čelákovic 
nastupuje dle § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, 
v platném znění, pan Miroslav Leypold Iglo, Čelákovice,  a  to  dnem 29. 11. 
2008. 
 
 
17. Pověřuje: 

a) 1. místostarostu, aby zajistil oslovení dalších 20 žadatelů o byt podle 
seznamu s  nabídkou bytu vel. 2 + 1, V Prokopě, Čelákovice, 
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b) 1. místostarostu projednáním podmínek odchytové činnosti s vedením 
Městské policie. 

 
18. Děkuje: 
členům Sboru dobrovolných hasičů panu J. H., panu D. K. a panu L. T. za 
dosavadní odchytovou činnost. 
 
19. Zamítá:    
provizorní úpravy objektu č. p. 45, Sedlčánky, z důvodu vysokých nákladů a 
malé efektivity využití. RM připraví návrh komplexního využití objektu. 
 
 
 
 
Zapsala: 
Vladimíra Vostrovská  5. prosince 2008 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: 
p. Petr Bařina 
 
 
 
 
 
Ing. Bohumil Klicpera 
starosta města 


	    USNESENÍ   č.  12/2008

