
 
    USNESENÍ   č.  08/2008 

ze  schůze  Rady  města  Čelákovic  7. srpna 2008                             
------------------------------------------------------------------------ 
 
Rada města Čelákovic: 
1. Kontroluje minulá usnesení  
byla provedena kontrola plnění usnesení RM č. 07/2008 ze dne 10. července  
2008 a předcházejících usnesení ke dni 7. 8. 2008. 
  
2. Jmenuje: 
     a)  ověřovatelem usnesení Ing. Stuchlíka, 

b) ověřovatelem zápisu Mgr. Bodláka. 
  

3. Ukládá: 
a) vedoucímu hospodářského odboru do příští schůze RM předložit 

dopracovanou Smlouvu o převzetí práv a povinností mezi Městem 
Čelákovice a Sportovním klubem UNION Čelákovice, s vyjádřením 
SK Union, 

b) vedoucímu hospodářského odboru doplnit a konkretizovat Zásady 
pronajímání bytů v  majetku města Čelákovic, dle pokynů 
místostarosty, do příští schůze 

c) ukládá řediteli Městského muzea v Čelákovicích předložit vlastní 
návrh na řešení ztrát na úseku archeologické činnosti za rok 2007, s 
termínem do 5. 9. 2008, 

d) řediteli Městského muzea v Čelákovicích uzavřít s Akademií věd ČR 
Dodatek o ukončení  dohody o rozsahu a podmínkách provádění 
archeologických výzkumů na základě § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, z důvodu nesouladu zřizovací listiny 
s touto dohodou, opakovaných ztrát a nesrovnalostí v hospodaření na 
úseku archeologie,  s termínem  do 5. 9. 2008, 

e) ukládá řediteli Městského muzea v Čelákovicích předložit přehled 
rozpracovaných a smluvně vázaných archeologických výzkumů 
nejpozději do 5. 9. 2008 s tím, že po datu 8. 8. 2008 se již nebude 
smluvně zavazovat novým prováděním archeologických výzkumů, 

f) vedoucí odboru rozvoje města zajistit vyjádření Ing. D.  na předložený 
projekt odvodnění přístavby Tiskárny Durabo vsakem, do 31. 8. 2008, 

g) vedoucím odboru rozvoje města a odboru výstavby, dále právničce 
MěÚ připravit do nejbližšího ZM ke schválení podklad ve smyslu 
bodu 14 tohoto usnesení. 
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4. Schvaluje: 

a) předložený program jednání, doplněný o body 4.7., 4.8., 5.6., 5.7., 
6.9., 6.9.1., 6.9.2., 9.9.3., 6.9.4.,  6.9.5., 6.9.6., 6.10., 8.4., 8.5., 8.6., 

b)  zápis z minulé schůze RM č.  07/2008 ze dne 10. 7. 2008, 
 c) Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Čelákovice jako půjčitelem a 

Středočeským krajem jako vypůjčitelem na části pozemků:  p. č. 3871 
- o výměře 2 m² dočasného záboru, p. č. 3430/113 - o výměře 19 m² 
dočasného záboru a p. č. 3866 - o  výměře  4 m² dočasného záboru, 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za účelem realizace 
stavby „Silnice II/245 Čelákovice obchvat“, 

 d) 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 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 (plynovodní přípojky), včetně příslušenství, na 
pozemku ve vlastnictví budoucího povinného z věcného břemene p. č. 
3055 – 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,  

 e) 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 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 (plynovodní přípojky), včetně příslušenství, na pozemku ve 
vlastnictví budoucího povinného z věcného břemene p. č. 3088 – 
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, 

f) záměr prodeje, resp. směnu pozemků st. p. č. 318/2 – zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 120 m², st. p. č. 327/2 – zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 692 m², st. p. č. 349/2 – zast. plocha a nádvoří, o výměře 45 
m², část p. p. č. 73/9 – ostatní plocha / manipulační plocha, o výměře 
1230 m², celou p. p. č. 73/6 – ostatní plocha / manipulační plocha, o 
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výměře  19 m², p. p. č. 73/12 – ostatní plocha / manipulační plocha, o 
výměře 491 m², p. p. č. 73/14 – ostatní plocha / manipulační plocha, o 
výměře 86 m², p. p. č. 73/16 – ostatní plocha / manipulační plocha, o 
výměře 3277 m², p. p. č. 73/19 – ostatní plocha / manipulační plocha, 
o výměře 94 m², p. p. č. 73/23 – ostatní plocha / manipulační plocha, o 
výměře 254 m², p. p. č. 129/25 – orná, o výměře 45 m² z vlastnictví 
města Čelákovic za pozemek p. č. 73/10 - ostatní plocha / manipulační 
plocha, o výměře 577 m² a pozemek PK 133 – o výměře 10125 m², 
z vlastnictví fy ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY, vše v k. ú. Sedlčánky, 
obci Čelákovice, 

      g) záměr směny dle geometrického plánu č. 1683-104/2008, pro k. ú. 
Čelákovice a obec Čelákovice, resp. prodeje p. p. č. 3494/1 –  trvalý 
travní porost, o výměře 1635 m² za p. p. č. 3493/2 – zahrada, o 
výměře 236 m² a doplatek 300,- Kč/m² v rozdílu výměr, 

h) záměr prodeje části p. p. č. 668/1 – zahrada, pro k. ú. Čelákovice, obec 
Čelákovice po vybudování chodníku z jižní strany náměstí do sadů 17. 
listopadu a vypracování geometrického plánu na oddělení, za min. 
cenu  2.000,- Kč/m², 

  i) Smlouvu o dílo na demolici a výstavbu rekreačních chat v Miličíně 
mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a zhotovitelem Votická 
stavební spol. s r.o., Votice,  

j) záměr směny, resp. prodeje části st. p. č. 646 (o výměře cca 53 m²), 
určeného k rozšíření chodníku v ulici Sedláčkova, v k. ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice, 

 k)  záměr směny, resp. prodeje části  st. p. č. 648/3 (o výměře  cca 53 m²)  
a části st. p. č. 648/3 (o výměře cca 96 m²), jako kompenzace 
stavebních prací  (stavba č. p. 100 na st. p. č. 646), vše v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, 

 l) záměr směny, resp. prodeje pozemků oddělených dle skutečného 
zaměření geometrickým plánem č. 1687– 88/2008 (p. p. č. 1354/98, o 
výměře 659 m²  a p. p. č. 1354/99, o výměře 304 m²,  nového stavu – 
oddělené z p. p. č. 1354/43 a  p. p. č. 1354/36) a geometrického plánu 
č. 1629-88/2007 (p. p. č. 1354/96, o výměře 211 m², nového stavu - 
oddělené z p. p. č. 1354/50), vše pro k. ú. Čelákovice a obec 
Čelákovice. Rozdíl ve výměrách bude dorovnán cenou dle podepsané 
smlouvy o smlouvě budoucí., 

     m) prominutí poplatku z prodlení panu M. V. a paní K. M., bytem   
Armádní  502,   Milovice,  ve  výši  50 % , 

n) prodloužení nájemní smlouvy do 31. 12. 2008 pí N. K., bytem  
Armádní 501, Milovice, 

     o) jako pro město nejvýhodnější nabídku firmy HOSTALEK-
WERBUNG spol s r. o., se sídlem Riegrova 175,  560 02 Česká 
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Třebová, na dodávku městského mobiliáře – venkovní vývěsní a 
informační skříně v ceně 203.514 Kč včetně DPH, 

 p) Smlouvu o dílo s firmou  HOSTALEK-WERBUNG spol.  s r. o., se 
sídlem Riegrova 175, 560 02 Česká Třebová, na dodávku městského 
mobiliáře – venkovní vývěsní a informační skříně,  

      r) mimořádnou odměnu navrženým ředitelům škol v uvedené výši, 
 s) příspěvek Osadnímu výboru Záluží ve výši 5.000,- Kč na podporu akce 

„Večerní běh Zálužím“, 
 t) Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou 

PROSTAVBY a. s. Brno jako zhotovitelem, na  provedení stavby 
„Čelákovice – minihřiště Grassroots“, 

 u) Smlouvu o dílo č.j. H 19 – 85 – 05 na provedení technické pomoci – 
technického dozoru pro akci: „Rekonstrukce veřejného osvětlení 
města Čelákovice – Za Dráhou II. etapa, 1. část“ mezi Městem 
Čelákovice jako objednatelem a p. Zdeňkem Hasoněm-
ELEKTROPROJEKT, Blansko,  jako zhotovitelem, 

      v) vícepráce ke smlouvě o dílo č. 7-2289 mezi Městem Čelákovice jako 
objednatelem a firmou PSVS a. s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10, 
jako zhotovitelem, na stavbu „Komunikace Sedlčánky–jih“ v ceně 
126.080,- Kč bez DPH,         

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

     x) Smlouvu o dílo č. 7-3257 mezi objednavatelem Městem Čelákovice a 
zhotovitelem firmou PSVS a. s., Dubečská 3238, Praha 10, na stavbu 
„Rekonstrukce komunikace Stankovského III. – Čelákovice“, 

      y) Smlouvy 104/2008 a 111/2008 o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene práva umístění, provozování, údržby a oprav kanalizačního 
potrubí a podmínkách umístění stavby a provozu mezi městem 
Čelákovice a Středočeským krajem, zastoupeným Správou a údržbou 
silnic Mnichovo Hradiště,  

     z) Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo mezi Městem Čelákovice jako 
objednatelem a firmou INPROJEKT spol. s r. o., Poděbrady, jako 
zhotovitelem, na stavbu „Dostavba ZŠ Kostelní Čelákovice“, jehož 
předmětem je posunutí termínu předání DUR, 

    aa) Mandátní smlouvu na Rekonstrukci kanalizace Ve Skále Čelákovice 
mezi mandantem Městem Čelákovice a mandatářem Vodovody a 
kanalizace Mladá Boleslav a. s., 

    bb) Vyjádření města č. 42/2008 ze dne 5. 8. 2008, 
    cc) Vyjádření města č. 43/2008 ze dne 5. 8. 2008,  
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    dd) na základě projednání ve stavební komisi dne 4. 8. 2008 a na její 
doporučení dokumentaci ke stavebnímu povolení  na stavbu 
„BYTOVÝ SOUBOR  ČELÁKOVICE - NÁMĚSTÍ“ a souhlasí 
s vydáním stavebního povolení na tuto stavbu za dodržení podmínek 
uvedených ve vyjádření města č. 41/2008 ze dne 5. 8. 2008, 

   ee) dle návrhu změnu č. 2/2008 Organizačního řádu Městského úřadu 
v Čelákovicích č. I/05/06 a jeho Přílohy č. 1 – Schéma organizační 
struktury MěÚ, 

   ff) navržené zásady prezentace volebních stran před volbami do 
Zastupitelstva Středočeského kraje  a  Senátu  ČR v říjnu 2008, 

   gg) záměr na nájemce nebytového prostoru č. 5 v domě č. p. 109, 
Čelákovice. 

 
5. Souhlasí: 

a) s povolením výjimky z obecně závazné vyhlášky E 1/2007 města 
Čelákovic, o  veřejném pořádku a čistotě ve městě, na dobu ukončení 
hudebního festivalu Statek fest 2008  ve 24.00 hodin,  

b) s užitím znaku města Čelákovic společností Zlatý pruh Polabí  na 
pozvánky k jednání o podpoře cestovním ruchu ve dnech 3. – 4. září 
2008,   

c) s vydáním stavebního povolení na výměnu výkladců v průčelí domu 
č. p. 14 v Sedláčkově ulici v Čelákovicích za dodržení podmínek 
uvedených ve Vyjádření města č. 42/2008 ze dne 5. 8. 2008. 

 
6. Nesouhlasí: 

po projednání ve stavební komisi dne 4. 8. 2008 s předloženým záměrem na 
výstavbu základnové stanice T- mobile, jež sestává z kontejneru 
s příhradovou konstrukcí o celkové výšce 40 m, na pozemcích p. č. 1754/1, 
p. č. 1754/3 v k. ú. a obci Čelákovice v ulici Křižíkova. 
 
7. Bere na vědomí: 

a) plnění usnesení dle podkladových materiálů předložených starostou, 
b) zprávu náměstkyně hejtmana Středočeského kraje o současné situaci 

na Gymnáziu v Čelákovicích. 
 

8. V záležitostech bytové komise: 
a) bere na vědomí rezignaci předsedy bytové komise, 
b) v souvislosti s požadovanou změnou dosavadního stylu práce bytové 

komise odvolává členy bytové komise pí Hanu Machálkovou a pí 
Jarmilu Volfovou, 
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c) potvrzuje za členy bytové komise p. Jaroslava Korce a pí Ivanu 
Kalibovou, 

d) jmenuje za předsedu bytové komise p. Jaroslava Korce a za členy 
bytové komise p. Jaroslava Smolíka, p. Antonína Procházku,  pí Janu 
Dolejšovou. 

 
 

9. Neschvaluje: 
a) ocenění víceprací ke smlouvě o dílo č. 7-2289 mezi Městem 

Čelákovice jako objednatelem a firmou PSVS a. s., Dubečská 3238, 
100 00 Praha 10, jako zhotovitelem, na stavbu „Komunikace 
Sedlčánky – jih“ v ceně  385 547,- Kč bez DPH,         

     b) žádost o snížení nájemného z nebytových prostor v Rybářské ulici paní 
E. B. (obchod Galerie u Radnice ) a panu  O. B. (obchod Bydlení a 
domov ) z důvodů rekonstrukce ulice. 

          Důvod: rekonstrukce ulice Rybářská neomezila tak výrazně prodej v 
prodejnách, aby bylo nutné snížit nájemné.  

 
10. Doporučuje ZM:    

a) nazvat komunikaci č. 2455 v části spojující Čelákovice – Záluží  a 
lokalitu z levé strany komunikace při směru Čelákovice – Záluží  
(obytná část, komerční zóna, Národní technické muzeum) označením  
Z á l u ž s k á,   

b) Vyjádření města č. 41/2008 ze dne 5. 8. 2008, 
 
11. Pověřuje:    
pana místostarostu ve věci rozhodnutí o výměně bytů mezi nájemníky 
panem L. O., bytem Prokopa Holého 1270, Čelákovice a panem M. G., 
bytem Prokopa Holého 1440, Čelákovice, doplněním bližších okolností 
(rodinné poměry) výměny.  
 
12. Vyhlašuje: 
veřejné výběrové řízení na pronájem městského bytu č. 13,  vel. 4+1, 
v Čelákovicích, ul. Na Stráni, č. p. 1629, a  upravila podmínky výběrového 
řízení ve znění přiložené výzvy. 
 
13. Revokuje: 
své usnesení č. 14/ 2003 ze dne 11. 9. 2003, bod 5, s tím,  že konečné 
rozhodnutí i ve věci výměny bytů, po projednání v bytové komisi, přechází 
na RM. 
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14. Prohlašuje:    
že v územích vymezených  ÚPSÚ Města Čelákovice  pro rekreační a 
zahrádkářské osady,  lze povolovat pouze takové stavby a změny stávajících 
staveb, které nenaruší architektonické a urbanistické  hodnoty území. 
Novými  stavbami  a změnami stávajících staveb nesmí dojít ke zhoršení 
kvality prostředí, musí být zachován dosavadní charakter území a to zejména 
s ohledem na regionální biokoridory řeky Labe a Výmoly. 
 
15. Trvá:    
na svém usnesení ze dne 5. 6. 2008, bod 6b).  
 
 
 
 
 
Ing.  Pavel Stuchlík 
ověřovatel usnesení 
 
 
 
 
 
Ing. Bohumil Klicpera 
starosta města 
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