
 
    USNESENÍ   č.  1  / 2008 

ze  schůze  Rady  města  Čelákovic  10. 01. 2008                               
------------------------------------------------------------------------ 
 
Rada města Čelákovic: 
1. Kontroluje minulá usnesení: 
byla provedena kontrola usnesení RM č. 12/2007 ze dne 5. 12. 2007 a 
předcházejících usnesení.  
  
2. Jmenuje: 
     a)  ověřovatelem usnesení p. Bařinu, 
     b)  ověřovatelem zápisu Ing. Stuchlíka. 
 
3. Ukládá: 

a) řediteli Q-BYTu přešetřit užívání bytu pí M., ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice, se stanoviskem k dalšímu prodloužení smlouvy, do 
příštího jednání RM, 

b) tajemníkovi MěÚ připravit Dodatek č. 2 k pozemku p. č. 3494/1 v k. 
ú. Čelákovice a  zajistit znalecký posudek, 

c) Městské policii zajistit provádění opakovaných kontrol nad 
dodržováním dopravních předpisů v ul. Třebízského, 

d) tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím právníka MěÚ připravil návrh 
veřejnoprávní smlouvy na řešení pomoci v oblasti obecního pořádku 
s Městysem Nehvizdy. 

 
4. Schvaluje: 

a) předložený program jednání, doplněný o body 2.11., 2.12., 2.13., 
2.14., 4.5., 5.8., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 

b) zápis ze schůze Rady města č. 12/2007 ze dne 5. 12. 2007 bez 
připomínek, 

 c) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie, která je 
vynucena budoucí stavbou lávky   pro pěší a cyklisty přes Labe mezi 
Městem Čelákovice jako žadatelem a firmou ČEZ Distribuce, a.s., 
jako provozovatelem,  

d) Smlouvu o dílo č. 07/07 mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a   
firmou MOOPEX projekt s. r.o., U Plynárny 455/95, Praha 10, jako 
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zhotovitelem na vypracování projektové dokumentace 
„Odkanalizování ulice V. Kálika – Čelákovice“, 

e) zpracování dodatku k projektu Vodojemu II na potenciální připojení 
části Mstětic na tento vodojem, 

f) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene práva 
umístění a vedení části odpadního potrubí vč. výústního objektu a 
úpravy silničního příkopu, dále právu vstupu a vjezdu za účelem 
provozování, provádění oprav  a údržby těchto zařízení, umístěných 
na pozemku p.č. 826/2 v k.ú. Lázně Toušeň mezi Městem Čelákovice 
jako budoucím oprávněným a Městysem Lázně Toušeň jako 
budoucím povinným,  

g) Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a Ing. 
Hynkem Seinerem, se sídlem Erno Košťála 957, PSČ 530 12 
Pardubice, jako zhotovitelem, na  zhotovení projektové dokumentace 
k územnímu a stavebnímu řízení  na stavbu „Cyklostezka podél Labe 
v Čelákovicích“, 

h) na základě doporučení výběrové komise jako pro město  
nejvýhodnější nabídku firmy STAMAT s.r.o., se sídlem Na Hrázi 
324, 290 01 Poděbrady, na akci „Půdní vestavba budovy MěÚ 
Čelákovice“ v ceně 3.270.706 ,- Kč bez DPH, 

i) Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou  
STAMAT s.r.o., se sídlem  Na Hrázi 324, 290 01 Poděbrady jako 
zhotovitelem, na stavbu „Půdní vestavba budovy MěÚ Čelákovice “, 

j) Smlouvu o spolupráci při rekonstrukci budovy MěÚ mezi Městem 
Čelákovice a CMC Graduate School of Business o.p.s., se sídlem 
náměstí 5. května 2, 250 88 Čelákovice. Touto smlouvou je dán 
souhlas ke stavebním činnostem – likvidaci a odvozu 
demontovaného materiálu a dopravě materiálu na stavbu přes 
pozemek st.p.č. –4/3 v k.ú. Čelákovice, ve vlastnictví CMC Graduate 
School of Bussiness o.p.s., 

k) Smlouvu o vstupu na pozemek st.p.č. –4/3 v k.ú. Čelákovice mezi 
Městem Čelákovice a firmou  STAMAT s.r.o., se sídlem  Na Hrázi 
324, 290 01 Poděbrady,  jako zhotovitelem stavby „Půdní vestavba 
budovy MěÚ Čelákovice“ k převzetí odpovědnosti za škody na 
pozemku, 

l) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 056/2007 mezi Městem Čelákovice 
jako objednatelem a firmou  Silnice Čáslav a.s., se sídlem Zbraslavice 
331, PSČ 286 22, jako zhotovitelem, na  provedení díla 
„Rekonstrukce komunikace, stavba chodníku a cyklistické stezky 
v ulici Stankovského (IV. etapa), Čelákovice“, 

m) na základě doporučení výběrové komise nabídku firmy EKIS s. r. o., 
Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 na zhotovení stavby „Čelákovice, 
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kanalizace – odlehčovací nádrž ul. Rybářská“ v ceně  69.200,- Kč 
bez DPH, 

n) na základě doporučení výběrové komise jako pro město  
nejvýhodnější nabídku firmy PRAGOSPORT a.s., Na Ořechovce 
579/6, 162 00 Praha 6, na zhotovení projektové dokumentace 
k územnímu a stavebnímu  řízení na stavbu „Čelákovice - Sportovní 
areál v 1. ZŠ“ v ceně 202.000,- Kč bez DPH,   

o) Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou  
Projekce Cihlář – Šanc s.r.o., se sídlem  Masarykovo nám. 49, 281 26 
Týnec nad Labem, jako zhotovitelem, na  výkon technického dozoru 
investora při stavbě „ Nové STL plynovody + přípojky, Čelákovice – 
V Prokopě“, 

p) Smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice – přeložka STL 
plynovodu – kruhová křižovatka mezi Městem Čelákovice a 
Středočeským krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic 
Mnichovo Hradiště, 

q) navržené „ standardy“ stavy bytů, 
r) prodloužení nájemní smlouvy do 31. 5. 2008 pí S., ul. Prokopa 

Holého, Čelákovice, 
s) Dodatek č.7 ke smlouvě č. VP 22 ze dne 1. 1. 2001 o dodávce pitné 

vody mezi Městem Čelákovice a firmou Pražské vodovody a 
kanalizace, a.s., 

t) Smlouvu o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 109, Čelákovice, 
mezi Q-BYT Čelákovice spol. s r. o., ul. J. Zeyera 1697, Čelákovice,  
a pí K., bytem Čelákovice. Výše nájemného je stanovena částkou 
1.400,-Kč/m2 za rok, t. j. 22. 680,-Kč ročně, 

u) Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi 
Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene, fi 
STP Net, s.r.o., Praha 4, zastoupenou společností Středočeská 
plynárenská, a.s., Praha 4, 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 (plynovodní přípojky), 
včetně příslušenství, na pozemku ve vlastnictví budoucího povinného 
z věcného břemene p.č. 3158 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a právo vstupu a vjezdu na tento 
pozemek v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a 
provozováním plynárenského zařízení,  

v) Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi 
Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene, fi 
STP Net, s.r.o., Praha 4, zastoupenou společností Středočeská 
plynárenská, a.s., Praha 4, jako budoucím oprávněným z věcného 
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břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí budoucímu 
oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno zřízení a 
provozování stavby plynárenského zařízení (plynovodní přípojky), 
včetně příslušenství, na pozemku ve vlastnictví budoucího povinného 
z věcného břemene p.č. 26/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, a právo vstupu a vjezdu 
na tento pozemek v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami 
a provozováním plynárenského zařízení,  

w) Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi 
Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene, fi 
STP Net, s.r.o., Praha 4, zastoupenou společností Středočeská 
plynárenská, a.s., Praha 4, 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 (plynovodní přípojky), 
včetně příslušenství, na pozemcích ve vlastnictví budoucího 
povinného z věcného břemene p.č. 1426/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 1424/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, a p.č. 
1354/31 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 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, 

x) Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Čelákovice jako 
budoucím kupujícím a manželi V. V. a PaedDr. I. V., jako budoucími 
prodávajícími, na prodej části pozemku o výměře cca 10 m², oddělené 
z pozemku st.p.č. 1474/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o celkové 
výměře 490 m², potřebné pro rekonstrukci komunikace 
„Stankovského III.“, za cenu 200,- Kč/m², 

y) a doporučuje ZM záměr koupě p. p. č. 4196 – ostatní plocha / jiná 
plocha, o výměře 237 m2, p. p. č. 4197 – ostatní plocha / jiná plocha, 
o výměře 222 m2 a p. p. č. 4198 – ostatní plocha / jiná plocha, o 
výměře 241 m2, vše v katastrálním území Čelákovice, za cenu  200,- 
Kč/m2, 

z) se zpětnou platností Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu na pozemek p. č. 
3494/1 v k. ú. Čelákovice, 

aa) vzor „Dohody o umožnění provedení stavby umístění chrániček a 
vedení optického kabelu “, 

bb) příspěvek ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, ve výši 8.900,- Kč, 
na  program protidrogové prevence ve školním roce 2007/2008, 

cc) vzor Dodatku č. 1 ke smlouvě zprostředkovatelské o poskytování 
pečovatelské služby, 
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dd) Nařízení města Čelákovic N1/2008, o odtahu vozidel Městskou 
policií Čelákovice a stanovení maximální ceny za nucený odtah 
s účinností od 1. 2. 2008, 

ee) Smlouvu o dílo na akci „Přesun kamerového bodu a vytvoření nové 
datové cesty MKDS u kamery č. 2“  mezi Městem Čelákovice jako 
objednatelem a firmou Gepard  s. r. o., Pardubice,  jako zhotovitelem, 

ff) přiznání odměny pí J. D., dle neveřejné přílohy, v souvislosti 
s oceněním jejich pracovních zásluh při příležitosti životního jubilea, 

gg) finanční příspěvek Gymnáziu Čelákovice na Celostátní  konferenci 
ředitelů gymnázií ve výši 16 tis. Kč účelně vázaných na pronájem 
kinosálu.   

 
5. Souhlasí: 

a) s předloženými vícepracemi ve výši 860.485,- Kč bez DPH a 
s posunutím termínu dokončení prací do 31. března 2008 z důvodu 
nevhodných klimatických podmínek pro provádění pokládky 
živičných krytů vozovek, 

b) se zahájením jednání směřujícímu k objasnění situace, zda-li užívání 
bytu č. 10, ul. Na Stráni, je v souladu se Zásadami pronajímání bytů,  

c) se zahájením jednání směřujícímu k podání výpovědi z bytu č. 11, ul. 
Na Stráni, Čelákovice, 

d) se zahájením prodeje bytu č. 1, č. p. 1428, V Prokopě, Čelákovice, 
obálkovou metodou za minimální cenu 497.147,- Kč, 

e) s uhrazením cestovních nákladů 23 osob Gymnázia Čelákovice na 
partnerskou výměnu s městem Trescore v max. výši 80 tis. Kč a 
doporučuje ZM ke schválení v rámci změny rozpočtu. 

 
6. Bere na vědomí: 

a) plnění usnesení přednesené panem tajemníkem MěÚ, 
b) materiál informující o postupech v údržbě bytového fondu, 

 c)  že ceny za svoz odpadů firmou Technické služby města  Nymburka se 
v roce 2008 nemění a zůstávají stejné jako v roce 2007. 

 
7. Neschvaluje: 
poskytnutí finančních prostředků na návrat p. O. H. z Venezuely. 
 
8. Ruší: 

          bod 5.a) usnesení RM č. 12/2007 ze dne 5. 12. 2007 (přidělení bytu 1+1 v 
Čelákovicích pí J. Z.). 
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9. Požaduje: 
od zájemce o koupi pozemků u nákladové vrátnice TOS sdělení o vyřešení 
souhlasu vlastníka prostředního pozemku p.č. 1339/5 se zamýšlenou stavbou 
polyfunkčního domu, a sdělení o tom, jaká forma spolupráce popř. jaký 
právní vztah bude navázán se stranou budoucího kupujícího dle platné 
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 5. 3. 2001, ve znění Dodatku č. 1 
ze dne 3. 4. 2001, uzavřené ve věci budoucího odkoupení předmětných 
pozemků mezi Městem Čelákovice a Družstvem vlastníků garáží 
v Čelákovicích, kterou je ve věci prodeje předmětných pozemků Město 
Čelákovice vázáno.  
 
10. Nedoporučuje: 
zařadit příspěvek Náboženské obci CČSH do rozpočtu města  na rok 2008. 
 
11. Pověřuje: 

a) starostu a místostarostu zjištěním skutečností ve věci údajného 
prodeje Zdravotního střediska v Čelákovicích u kompetentních 
subjektů (Oblastní nemocnice Kolín a  Krajský úřad Středočeského 
kraje), 

b) místostarostu projednáním personálních předpokladů posílení Městské 
policie pro výpomoc Městysu Nehvizdy v oblasti obecního pořádku, 

c) místostarostu o sdělení návrhu využití rušené regionální dráhy 
Čelákovice - Mochov na cykloturistickou stezku včetně návrhu 
bezúplatného převodu dotčených pozemků na k. ú. města Čelákovic 
do vlastnictví města, 

d) místostarostu o zajištění vyjádření stanoviska obce Mochov ve věci 
bodu 11.c).  

 
12. Přiděluje: 

a) městský byt Průběžná 606, Milovice, panu T. B. (podle pořadníku), 
b) městský byt  Průběžná 606, Milovice, paní V. M. (podle pořadníku), 
c) městský byt Průběžná 606, Milovice, paní P. K. (podle pořadníku), 
d) městský byt Armádní 502, Milovice, slečně N. G. (podle pořadníku), 

      e) městský byt V Prokopě 1347, Čelákovice, paní J. Z., bytem 
Čelákovice, 

f) městský byt Prokopa Holého 1444, Čelákovice, paní K. H., bytem  
CMC Čelákovice. 

 
 
13. Vyhlašuje: 
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          výběrové řízení na poskytnutí úvěrů z  Fondu rozvoje bydlení města 
Čelákovic na rok 2008. 
 
14. Vyčká: 
na písemný souhlas  k podané  žádosti p. Ch. o pořádání prodejních trhů 
v roce 2008 od firmy STOPRO-INVEST spol. s r. o., Praha 5, z důvodu již 
uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o podmínkách stavby 
polyfunkčního domu včetně souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích.  
 

 
 
 

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