
    USNESENÍ   č.  03  / 2008 
ze  schůze  Rady  města  Čelákovic  06. 03. 2008                               
------------------------------------------------------------------------ 
 
Rada města Čelákovic: 
1. Kontroluje minulá usnesení: 
byla provedena kontrola usnesení RM č. 2/2008 ze dne 07. 02. 2008 a 
usnesení mimořádné RM č. 2.M/2008 ze dne 27. 02. 2008, včetně kontroly 
plnění přetrvávajících usnesení z dřívějších schůzí RM.  
  
  
2. Jmenuje: 
     a)  ověřovatelem usnesení p. Bařinu, 

b) ověřovatelem zápisu Mgr. Bodláka, 
     c)  předsedu a další členy Konkurzní komise pro posuzování uchazečů o 

jmenování do funkce ředitele/ky Mateřské školy Čelákovice, J. A. 
Komenského 1586 v tomto složení: 
předseda - PaedDr. Luboš Rýdlo 
členové  - Mgr. František Bodlák, Mgr. Dana Kolská,  Eva Vlčková,  

Mgr. Zuzana Bečvářová 
Rada města zve k jednání komise pí Jaroslavu Duškovou s hlasem 
poradním.   
Rada města pověřuje výkonem funkce tajemníka komise pí Marii 
Vávrovou.    

d) předsedu a členy Komise na podporu zájmových a občanských aktivit      
v tomto složení :  
předseda  -  Ing. Luboš Choura 

  členové  - Martin Spilka, Milan Šikl, Petr Bajer, Ivana Hanzlová, Pavel  
Wieser,  Monika Žatečková 

                     
3. Ukládá: 

a) provozovateli VaK Mladá Boleslav a. s., předložit přehled ztrát za 1. 
pololetí 2008 s konkrétními návrhy a opatřeními na jejich snížení, a to 
v termínu do 30. 9. 2008, 

b) bytové komisi projednat s manželi T. okolnosti dalšího užívání 
pronajatého městského bytu v termínu do 31. 3. 2008 s tím, že 
předloží radě města doporučení dalšího postupu.  

 
 
4. Schvaluje: 
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a) předložený program jednání, doplněný o body 7.4., 10.5. a 10.6., 
b) ceník pronájmu a služeb Kulturního domu pro rok 2008,   
c) Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu tůně „Hrad“, nacházející se na 

pozemku p.č. 445/1 v k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, Českému 
rybářskému svazu, Místní organizaci Čelákovice, na dobu od  1. 5. 
2008 do 30. 4. 2013,  

d) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
IE-12-6000119/08/1, pro stavbu „Čelákovice – V Zátiší, obnova 
kNN“ 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 (kabelové vedení 1 kV), včetně nezbytného vstupu a vjezdu, 
na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného z věcného břemene 
st.p.č. –1124/3, st.p.č. -3175/3, st.p.č. –3932,  na pozemcích 
zapsaných ve zjednodušené evidenci jako PK 1202, PK 1320, PK 
3167, PK 3188 díl 1 a pozemcích KN p.č. 1010/5, p.č. 1086/3, p.č. 
1124/4, p.č. 1124/5, p.č. 1124/10, p.č. 1124/20, p.č. 1124/22, p.č. 
3166/2, p.č. 3166/3, p.č.  3172, p.č.  3173, p.č. 3174, p.č. 3175/2, p.č. 
3178/2, p.č. 3179, p.č. 3180, všechny v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, 

e) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
IE-12-6000049/08/1, pro stavbu „Čelákovice – Císařská Kuchyně, 
obnova kNN“ 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 (kabelové vedení 1 kV), včetně nezbytného vstupu a vjezdu, 
na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného z věcného břemene, 
a to pozemcích zapsaných ve zjednodušené evidenci jako PK 835/3 a 
PK 866 a pozemcích KN p.č. 729, p.č. 736/2, p.č. 737/3, p.č. 835/1, 
p.č. 835/2, p.č. 858/3 a p.č. 835/4, všechny v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, 

f) nájemní smlouvu č. 0933200840 s pí A. Z. na pozemek pod garáží  st. 
p. č. -1426/17, o výměře 19 m², v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 

g) žádost p. V. Ch. k pořádání prodejních trhů v  r. 2008 na náměstí 5. 
května,  na ploše určené  pro stánkový prodej na st. p. č. –676  a p. č. 
680, oba v k. ú. Čelákovice, v ceně 5.000,- Kč/den,  

h) zrušení výběrového řízení na akci „Výkon inženýrské činnosti pro 
rekonstrukci ZŠ ul. Kostelní, Čelákovice“, 

 2



 ch) na základě doporučení výběrové komise jako pro město nejvýhodnější 
nabídku na akci „Rekonstrukce komunikace Na Stráni - Čelákovice“  
firmy PSVS a. s., Dubečská 3238,  Praha 10, v ceně 9.098.564,- Kč 
bez DPH, 

i) Smlouvu o dílo č. 7-2689 mezi objednavatelem Městem Čelákovice a 
zhotovitelem f. PSVS a. s., Dubečská 3238, Praha 10, na stavbu 
„Rekonstrukce komunikace Na Stráni – Čelákovice“, 

j) na základě doporučení výběrové komise jako pro město nejvýhodnější 
nabídku na akci „ VO Na Stráni - Čelákovice“  firmy Jarmil Brož – 
elektroservis Masarykovo nám. 9, Týnec nad Labem, v ceně 
1.322.570,20 Kč bez DPH, 

k) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. IN-2-482 mezi Městem Čelákovice 
jako objednatelem a fi INPROJEKT spol. s  r. o., Poděbrady, jako 
zhotovitelem, na změnu návrhu budovy školy stavby „Dostavba ZŠ 
Kostelní v Čelákovicích“, za celkovou cenu 90.440,- Kč vč. DPH, 

l) Smlouvu o dílo č. IN-7-489 mezi Městem Čelákovice jako 
objednatelem a fi INPROJEKT spol. s  r. o., Poděbrady, jako 
zhotovitelem, na výkon autorského dozoru projektanta stavby „Půdní 
vestavba budovy Městského úřadu v Čelákovicích“, za celkovou cenu 
20.468,- Kč vč. DPH,  

m) zadání zakázky na obnovu šesti chatek v Miličíně včetně likvidace 
odpadů po etapách, vždy dvě chaty ročně, a na závěr vybudování dvou 
nových chatek  firmě VOTICKÁ STAVEBNÍ s. r.o., dle předložené 
nabídky, 

n) Městskému muzeu v Čelákovicích mzdový limit na rok 2008 ve výši 2 
269 tis. Kč a limit na pořízení serveru a PC ve výši 120 tis. Kč, 

o) Provádění tělesné a taktické přípravy strážníků Městské policie 
Čelákovice dle předloženého návrhu, 

p) záměr na pronájem tělocvičny v areálu Městského bazénu v 
Čelákovicích, 

q) úpravu svozového plánu předloženou firmou AVE.CZ, od 1. 4. 2008. 
Úprava svozového plánu se provádí Dodatkem č. 4 ke smlouvě č. 
40/LV/2002., 

r) Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 40/LV/2002 mezi firmou AVE CZ 
odpadové hospodářství s. r. o., Praha 2, jako zhotovitelem, a Městem 
Čelákovice jako objednatelem, ve věci změny  Svozového plánu, 

s) bezplatný pronájem sálu Kulturního domu v Čelákovicích pro výroční 
schůzi Smíšené organizace zdravotně postižených, konané 28. 3. 2008 
mezi 14.00 - 17.00 hod., 

t)  prodloužení nájemní smlouvy pí  R. J. do 31. 8. 2008,  ul. Armádní,  
Milovice. 
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5. Neschvaluje: 
úhradu nákladů za odborné vyšetření  napadených exponátů v expozici 
„Příroda středního Polabí“ v  městském muzeu. 

 
6. Souhlasí: 

a) s přeložením bodu 2.1. na příští schůzi RM, 
b) s odpisem uvedených pohledávek Technických služeb Čelákovice  

v celkové výši 30.707,50 Kč podle následujících položek: 
  
      Odběratel                                  Fa               Kč                           
T. S., Zápy      4609080      428,- 
P. D., Čelákovice     4609380  119,- 
P. D., Čelákovice     4609554  178,50  
J. C., Čelákovice      4609418             2 000,- 
J. B., Čelákovice               4609455         1 300,- 
V. Š., Čelákovice                4609456         2 400,- 
J. H., Čelákovice                4609472         1 000,- 
A. Z., Čelákovice                        4609479         2 000,- 
R. N., Čelákovice               4609482            500,-    
F. H., Čelákovice                4609542  500,- 
R. V., Čelákovice                       4609564  500,- 
J. J., Praha 9                       4609590  600,- 
A. K., Čelákovice              4609595  550,- 
E. R., Čelákovice               4609598  500,- 
R. K., Čelákovice               4609654         2 753,50 
Ja. K., Čelákovice                       4609157  369,- 
M. L., Previdza               4609177          3 038,- 
M. L., Previdza               4609250          4 200,- 
L. K., Praha 4       4609228          2 000,- 
M. P., Praha 8                       4609387  500,- 
R. R., Čelákovice              4609388  500,- 
M. P., Čelákovice               4609392  550,- 
J. Č., Čelákovice                4609472  500,- 
A. K., Čelákovice               4609474  500,- 
M. S., Čelákovice              4609510  500,- 
Z. S., Čelákovice                  4609735        2 671,50 
 
 
7. Bude řešit: 
problematiku zvýšení příspěvku ZŠ J. A. Komenského na příští schůzi RM 
dne 3. 4. 2008. 
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8. Bere na vědomí: 

 a)   plnění  usnesení ze schůzí RM včetně zápisů, 
b)  zápis ze schůze Rady města č. 02/2008 ze dne 07. 02. 2008 a zápis   

z mimořádné schůze RM č. 2.M/2008 ze dne 27. 02. 2008,  
c) finanční členění humanitárního fondu na jednotlivé položky a  

souhlasí s prováděnými platbami dle tohoto členění v průběhu roku 
2008, 

d) výpověď Mandátní smlouvy č. 164/2005, ve znění Dodatku č. 1, 
uzavřené dne 15. 9. 2005 mezi fi Star a.s., Praha 10, a Městem 
Čelákovice ve věci zajištění dotace na akci „Intenzifikace ČOV 
Čelákovice“ a schvaluje vypsání nového výběrového řízení a Výzvu 
k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace pro zakázku 
malého rozsahu „Poradenská činnost pro akci Intenzifikace ČOV 
Čelákovice“,  

e)   Vyjádření města č. 7a/2008 k záměru „Rekonstrukce lakovny 
lakovacími kabinami LAGOS MA 18-TOS-MET spol. s r.o. 
Čelákovice“ a souhlasí s tím, že splnění požadavků města, 
uvedených v tomto vyjádření, bude zajištěno v navazujícím řízení o 
povolování stavby,  

f) rozbor hospodaření s vodou za rok 2007 (včetně komentáře) na 
skupinovém vodovodu Čelákovice, předložené provozovatelem VaK 
Mladá Boleslav a. s.. 

 
 

9. Revokuje: 
a) své usnesení č.11/2007, bod 3b),  ze dne 1.11. 2007 ve věci 

inventarizační komise městského muzea, 
b) Vyjádření města č. 73/2004 na základě vyjádření obyvatel sousedních 

nemovitostí ze dne 27. 2. 2008 a na základě skutečnosti, že na 
pozemku pí h. doc. PhDr. P. Š., PhD nebyla vybudována plánovaná 
garáž, a nesouhlasí s povolením vjezdu na pozemky st. p. č. -1083 a p. 
č. 1084 přes pozemek města p. č. 1124/9 (všechny v k. ú. 
Čelákovice). 

 
 
 

10. Požaduje: 
od ředitele městského muzea, aby vysvětlil příčinu dlouhodobého (roky) 
zatékání do objektu muzea, v termínu do 25. 03. 2008.  
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11. Zřizuje: 
Komisi na podporu zájmových a občanských aktivit.  
 
 
12. Přiděluje: 
byt v DPS v Kostelní ulici č. p. 26, Čelákovice paní M. T., bytem 
Čelákovice  (podle kritéria pro umísťování občanů do DPS). 

 
 
13. Doporučuje ZM:    
schválit Smlouvu o poskytnutí příspěvku na realizaci pečovatelské služby 
Farní charitou Neratovice. 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: p. Petr Bařina 
 
 
 
 
 
  
                          Ing. Bohumil Klicpera 
                      starosta města 
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