
    USNESENÍ   č.  05  / 2008 
ze  schůze  Rady  města  Čelákovic  07. 05. 2008                               
------------------------------------------------------------------------ 
 
Rada města Čelákovic: 
1. Kontroluje minulá usnesení  
a bere na vědomí kontrolu plnění usnesení dle písemného podkladu 1.3. 
  
2. Jmenuje: 
     a)  ověřovatelem usnesení Mgr. Bodláka, 

b) ověřovatelem zápisu Ing. Stuchlíka, 
c) do Konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do 

funkce ředitele/ky Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 
1586, za KÚ Středočeského kraje Mgr. M. Roubala a za zřizovatele 
pana P Bařinu, 

d) do funkce člena bytové komise p. J. Korce. 
 
3. Odvolává: 

a) pí D. Müllerovou z funkce člena bytové komise, 
b) z Konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce 

ředitele/ky Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, Mgr. 
D. Kolskou a Mgr. F. Bodláka. 

  
4. Ukládá: 

vedoucímu hospodářskému odboru, aby do 28. 5. 2008 prokazatelným 
způsobem dokladoval členům RM, jakým způsobem byli žadatelé o 
přidělení městského bytu vyrozuměni o možnosti přidělení volného bytu, 
ul. Na Stráni, č. p. 1628 (kopie doručenek, text výzvy).    

 
5. Pověřuje: 

a) pana místostarostu a vedoucího hospodářského odboru, aby do 28. 5. 
2008 zjistili důvody  odmítnutí bytu oslovenými žadateli ve věci bytu  
ul. Na Stráni, č. p. 1628 a předali písemný podklad RM, 

b) pana místostarostu jednáním s p. T. M. ve věci přidělení bytu, ul. 
Prokopa Holého, č. p. 1445.   

 
6. Schvaluje: 

a) předložený program jednání, doplněný o body  3.3., 4.10.,  
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b) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-6003383/002, 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 zařízení distribuční 
soustavy (zemní kabelové distribuční vedení nízkého napětí), včetně 
nezbytného vstupu a vjezdu, na pozemku ve vlastnictví budoucího 
povinného z věcného břemene p. č. 3158 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 

c) záměr prodeje st. p. č. -1427/50 - zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 19 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v ceně 300,- 
Kč/m2,  

d) záměr na pronájem pozemku p. č. 1665/2 v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, na dobu 10 let, za symbolickou cenu 100,-Kč, za účelem 
výstavby rodinného centra Čelákovice, 

e) Smlouvu  o dodávce projektových prací na vypracování projektové 
dokumentace a zajištění potřebné inženýrské činnosti na rekonstrukci 
stávajících chatek v LT MDDM Čelákovice v Miličíně, mezi Městem 
Čelákovice jako objednatelem a firmou  Ing. Jaroslav Pecka -  IPROS, 
Benešov,  jako zhotovitelem,   

f) navýšení rozpočtu SDH Čelákovice na rok 2008 o částku 7.000,- Kč 
na zakoupení televize + vybavení pro potřeby výuky mládeže, 

g) rozpočtový výhled na období 2009 – 2012, doplněný o akci Výstavba 
kanalizace Záluží, 

h) zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Poskytnutí úvěru městu 
Čelákovice“ s fixní (pevnou) úrokovou sazbou na celou dobu 
splatnosti úvěru, 

    ch) odpisový plán MŠ Přístavní na rok 2008,        
i) odpisový plán MŠ Rumunská na rok 2008,   
j) finanční dotaci na konání letního fotbalového turnaje „O pohár 

starosty Města Čelákovic“ ve výši 15.000,- Kč pro SK Union 
Čelákovice, 

k) na základě poptávkového řízení jako pro město  nejvýhodnější 
nabídku firmy JOSYMA MB s. r. o., Kosmonosy, na dodávku a 
montáž nového hlavního rozvaděče do budovy MěÚ Čelákovice, 
Stankovského 1650, v ceně 209.861,- Kč vč. DPH,   

l) na základě poptávkového řízení jako pro město  nejvýhodnější 
nabídku firmy JOSYMA MB s. r. o., Kosmonosy, na zhotovení 
nových rozvodů elektroinstalace pro klimatizaci MěÚ Čelákovice, 
Stankovského 1650, za nabídkovou cenu 302.239,- Kč bez  DPH,    

m) na základě doporučení výběrové a hodnotící  komise  nabídku firmy 
Ladislav Dejmek, Benátky nad Jizerou, na zhotovení zakázky „Oprava 
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střechy Městského muzea v Čelákovicích“  v ceně 658.865,- Kč bez 
DPH,   

n) Mandátní smlouvu č. 309/2008a mezi Městem Čelákovice a firmou 
STORMEN, spol. s  r. o., Praha 9, na přípravu a podání žádosti na 
MŠMT ČR na dotaci pro akci „Rekonstrukce sportovního areálu v 1. 
ZŠ v ul. J. A. Komenského, Čelákovice“, 

o) Mandátní smlouvu č. 309/2008b mezi Městem Čelákovice a firmou 
STORMEN, spol. s r. o., Praha 9, na přípravu a podání žádosti na MF 
ČR na dotaci pro akci „Rekonstrukce sportovního areálu v 1. ZŠ v ul. 
J. A. Komenského, Čelákovice“, 

p) na základě doporučení výběrové komise jako pro město  
nejvýhodnější nabídku firmy Výtahy PETERSIK s. r. o., Teplice, na 
akci „Rekonstrukce výtahu v bytovém domě č. p. 1629 v 
Čelákovicích“ v ceně 730.000,- Kč bez DPH,  

q) Mandátní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako mandantem a 
firmou  Allowance s.r.o., Praha 4, jako mandatářem,  na poskytnutí 
poradenské činnosti v rámci přípravy a realizace projektu „Poradenská 
činnost pro akci Intenzifikace ČOV Čelákovice“ v celkové ceně 
1.150.000,-  Kč bez DPH, 

r) vyjádření č. 22/2008 ke změně územního řízení na stavbu  „Skladová 
hala lakovaných výrobků SO-01, rekonstrukce vnitrozávodní 
komunikace a parkoviště SO-02, rekonstrukce skladu 34 SO – 03 na 
pozemku p. č. 1463/2, 1464/1 v k.ú. Čelákovice“, 

s) na základě doporučení výběrové komise jako pro město  
nejvýhodnější nabídku firmy OTHERM Žižkov s. r. o., Praha 3,  na 
akci „Výměna oken – ul. Prokopa Holého a Rumunská - Čelákovice“ 
v ceně 3.012.022,- Kč bez DPH,  

t) Smlouvu  o výpůjčce umělého trávníku 3. generace k bezplatnému 
užívání městu Čelákovice mezi Městem Čelákovice jako výpůjčitelem 
a Českomoravským fotbalovým svazem, o. s., Praha 1, 

u) předložené znění Standardů kvality Pečovatelské služby města 
Čelákovic č. 8, 10, 11, 12, 

v) po zapracování připomínek zápis do Kroniky města za rok 2007, 
w) bezúplatné předání vyřazeného inventáře (dle soupisu v příloze) 

Mateřské škole v Přerově nad Labem, 
  z) dle návrhu změnu Přílohy č. 1 – Schéma organizační struktury MěÚ    

Přílohy č. 2 - Podpisové právo vyjmenovaných zaměstnanců a 
stanovení oprávněných úředních osob Městského úřadu 
v Čelákovicích Organizačního řádu Městského úřadu v Čelákovicích 
č. I/05/06, 

aa)  zápis z minulého jednání RM dne 3. 4. 2008, 
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bb) opakované vyvěšení záměru na prodej bytové jednotky č. p. 1428/1 
(bytu č. 1) v budově č. p. 1428 na st. p. č. –1427/3, na st. p. č. –
1427/4, na st. p. č. –1427/5 a  na st. p. č. –1427/6, v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
5606/137017 na společných částech budovy č. p. 1425, č. p. 1426, č. 
p. 1427, č. p. 1428 a pozemcích st. p. č. –1427/3 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. č. –1427/4 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. –
1427/5 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. č. –1427/6 (zastavěná 
plocha a nádvoří), všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, dle 
výsledků obálkové metody, 

cc) záměr pronájmu části pozemku p. č. 1333/2 – ostatní plocha, jiná  
plocha, o výměře cca 1.160 m2, v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice. 

  
 

7. Souhlasí: 
a) s předloženým záměrem uzavřít  smlouvu se společností REAL 

BOHEMIA a s JUDr. Záveskou na vymáhání pohledávek,  
b) s věcným darem pro MUDr. Ch. v souvislosti s ukončením její 

činnosti a pověřuje pana místostarostu a vedoucí odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví vhodnou formou poděkování, 

c) s ošetřením napadených stěn Městského muzea a schvaluje úhradu 
nákladů do výše 20 tis. Kč z rozpočtu města, 

d) se stylistickou úpravou usnesení č. 04/2008 ze dne 3. 4. 2008 tak, jak 
navrhl Mgr. Bodlák.  

 
 
8. Požaduje: 

a) k posouzení předloženého návrhu – změny úprav dopravního značení 
v oblasti ul. P. Jilemnického, Masarykova, Rumunská, Vašátkova, 
Bratří Čapků – vyjádření dopravního orgánu, Policie ČR a správce 
místních sítí, 

b) po řediteli MěM vyjádření ke zprávě auditora (předložené 
místostarostou) do 28. května 2008, 

c) ke Smlouvě o spolupráci k projektu „Výstavba unifikovaných 
minihřišť – Grassroots UEFA“ vytvořit dohodu o převzetí povinností, 
plynoucích z této smlouvy provozovatelem SK Union, Čelákovice. 

 
 
 
 
 
9. Bere na vědomí: 
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a) informace o úpravě koeficientů daně z nemovitostí v uvedených 
obcích, 

b) žádost ze dne 30. 4. 2008 na pronájem nebytových prostor za účelem 
provozování nestátního zdravotnického zařízení – ordinace 
praktických lékařů pro dospělé. 

 
 
10. Neschvaluje: 

a) záměr pronájmu části p. p. č. 1334/1 – zahrada, v k. ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice pod nový reklamní poutač a ukládá vedoucímu 
hospodářského odboru, aby v průvodním dopise zdůvodnil 
neschválení výstavbou kruhového objezdu a umístěním infrastruktury 
– vodovodního přivaděče,  

b) záměr pronájmu části p. p. č. 3202 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, pro umístění stánku 
rychlého občerstvení, 

c) záměr prodeje části p. p. č. 688 - zahrada, dle geometrického plánu č. 
1671-49/2008, o výměře 18 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 

d) příspěvek  Základní umělecké škole Jana Zacha Čelákovice na vydání 
zpěvníku Písničky a říkadla z Polabí. 

 
 

11. Ruší: 
a) další místo poskytovaného vzdělávání Mateřské školy  Čelákovice, 

Rumunská 1477, v objektu č. p. 1586, ul. J. A. Komenského,  ke dni 
 31. 8. 2008, 

b) další místo poskytovaného vzdělávání Mateřské školy Čelákovice, 
Přístavní 333, v objektu č. p. 414,  ul. J. A. Komenského, ke dni 31. 8. 
2008, 

c) usnesení Rady města ze dne 10. 1. 2008 (bod 3d) ve věci přípravy 
veřejnoprávní smlouvy na řešení pomoci v oblasti obecního pořádku 
s Městysem Nehvizdy. 

 
 

12. Zřizuje: 
další místo poskytovaného vzdělávání Mateřské školy Čelákovice, J. A. 
Komenského 1586, v objektu č. p. 414, ul. J. A. Komenského ke dni 1.9. 
2008.  
 
 
13. Přiděluje: 
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městský byt ul. Prokopa Holého 1442, Čelákovice, panu A. H. (podle 
pořadníku a na doporučení sociální komise).  
 
14. Nepřiděluje oproti doporučení bytové komise: 
městský byt,  ul. Na Stráni 1628, Čelákovice,  panu T. M..  

 
 

15. Nemůže: 
bohužel vyhovět žádostem Městysů Nehvizdy a Lázně Toušeň o výpomoc 
v oblasti obecního pořádku z důvodu plné vytíženosti městských strážníků 
na katastrech Města Čelákovic. 
 
16. Doporučuje ZM:    

a) schválit  závěrečný účet za rok 2007 bez výhrad, 
b) schválit  převod ZHV  ZŠ Kostelní  za rok 2007 ve výši 61.000,- Kč do 

fondu odměn a 162.007,21 Kč do rezervního fondu, 
c) schválit převod ZHV ZUŠ Jana Zacha za rok 2007 ve výši  117.751,58 

Kč  do rezervního fondu,  
d) schválit převod ZHV MDDM  za rok 2007 ve výši  26.851,-  Kč do 

fondu odměn a 107.403,33Kč do  rezervního fondu,  
e) schválit převod ZHV Technických služeb Čelákovice za rok 2007 ve 

výši 68.754,51 Kč do rezervního fondu, 
f) schválit Rámcovou dohodu o spolupráci při úhradě kupní ceny 

prostřednictvím hypotečního úvěru v rámci privatizace bytového fondu 
mezi Městem Čelákovice a Komerční bankou, a. s., Praha 1, 

    g) Smlouvu  o spolupráci (č. 2006/27) na uskutečnění projektu „Výstavba 
unifikovaných minihřišť – Grassroots UEFA“ mezi Městem Čelákovice 
jako investorem a Českomoravským fotbalovým svazem, o.s., Praha 1, 

g) předložit změnu základní činnosti a zvýšení úhrad za poskytování 
pečovatelské služby města Čelákovic od 1. 7. 2008 dle předloženého 
dokumentu s doplněním současných cen služeb. 

 
 
 
Usnesení ověřil: Mgr. František Bodlák, v.r. 
 
                          Ing. Bohumil Klicpera, v.r. 
                      starosta města 


	    USNESENÍ   č.  05  / 2008
	r) vyjádření č. 22/2008 ke změně územního řízení na stavbu  „Skladová hala lakovaných výrobků SO-01, rekonstrukce vnitrozávodní komunikace a parkoviště SO-02, rekonstrukce skladu 34 SO – 03 na pozemku p. č. 1463/2, 1464/1 v k.ú. Čelákovice“,

