
 
    USNESENÍ   č.  11/2008 

ze  schůze  Rady  města  Čelákovic 6. listopadu 2008                        
------------------------------------------------------------------------ 
Rada města Čelákovic: 
1. Kontroluje minulá usnesení  
byla provedena kontrola plnění usnesení RM č. 10/2008 ze dne 2. října 2008 
a předcházejících usnesení. 
 
2. Jmenuje: 

a) ověřovatelem usnesení Mgr. Bodláka, 
b) ověřovatelem zápisu Ing. Stuchlíka, 
c) jmenuje za zřizovatele do školské rady na Základní škole Čelákovice,   

J. A. Komenského 414, tyto členy: Mgr. František Bodlák, Mgr. Miloš 
Bukač, Eva Bukačová,  

 d) jmenuje za zřizovatele do školské rady na Základní škole Čelákovice, 
Kostelní 457, tyto členy:  Ing. Miloš Sekyra, Marta Šipčiaková, DiS. 

 
3. Povoluje: 
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, výjimku z počtu dětí mateřských škol 
takto :  
1.– 8. třída Mateřské školy, Rumunská 1477: 28, 28, 28, 28,  24, 28, 23, 24, 
1.– 4. třída  Mateřské školy, Přístavní 333 včetně odloučeného pracoviště:  
21, 21, 28,  odloučené pracoviště 25,  
a to za předpokladu zachování kvality předškolního vzdělávání a splnění 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví.  
 
4. Ukládá: 
řediteli Městského muzea zakoupení 10 ks hasících přístrojů ze 
stávajícího rozpočtu MěM. 
 
5. Schvaluje: 

a) předložený program jednání, doplněný o body 2.12., 2.13., 6.10., 
7.13., 7.14., 8.7., 8.8., 

b) záměr na směnu pozemků resp. ze strany Města Čelákovice na prodej 
pozemků: st. p. č. -4/6 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 278 m², 
st. p. č. –4/7 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 174 m²,  a p. č. 
39/3 – ostatní plocha, o výměře 45 m², všechny v k. ú. Čelákovice a 
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obci Čelákovice, směnou za pozemek st. p. č. – 4/2, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 394 m², v  k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
s finančním vyrovnáním v minimální ceně 2.200,-  Kč/m², 

c) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem 
Čelákovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene a p. R. D., 
pí Z. H. a pí K. P., jako budoucími povinnými z věcného břemene. 
Budoucí povinní z věcného břemene zřídí budoucímu oprávněnému 
z věcného břemene věcné břemeno  zřízení, vedení a provozování 
dešťové kanalizace na pozemku ve vlastnictví budoucích povinných 
z věcného břemene p. č. 149 – ostatní plocha, zeleň, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, jednorázové vyrovnání bude ve výši 
600,- Kč, 

d) záměr koupě pozemku ve zjednodušené evidenci č. PK 963, o výměře 
112m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v ceně 250,- Kč/m², 

e) záměr zpětného prodeje části p. p. č. 500/109, o výměře cca 50 m2, 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, v minimální ceně 250,- Kč/m², 

f) záměr prodeje st. p. č. -3928 – zastavěná plocha a nádvoří/jiná stavba, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice (okolí drážního domku na žel. 
trati Čelákovice – Mstětice ), za cenu 300,- Kč/m², 

h) schvaluje záměr prodeje pozemku st. p. č. -1320/5 (pod hotelem 
„Beránek“) – zast. plocha a nádvoří/stavba ubytovacího zařízení, o 
výměře 693  m²,  v  k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v ceně dle 
znaleckého posudku, minimálně 1.500,- Kč/m², 

g) Smlouvu o poskytnutí auditorských služeb se společností ATLAS 
AUDIT s. r. o., Čelákovice, na provedení prověrky hospodaření města 
a ověření účetní závěrky města Čelákovic za rok 2008, 

h) Smlouvu o kontrolní činnosti se společností ATLAS AUDIT s. r. o., 
Čelákovice, na provedení ověření hospodaření a sestavení účetní 
závěrky za rok 2008 organizací Technické služby a  Q – BYT s. r. o.,  

     k) příspěvek na dopravu do speciální školy pro M. S. v celkové výši 
1.000,-  Kč na školní rok 2008-2009. Příspěvek bude vyplácen zpětně 
za každé pololetí, hotově v pokladně MěÚ Čelákovice, po předložení 
kupónů PID Bus+ČD za uplynulé pololetí, 

l) příspěvek ve výši 5.500,- Kč Českému červenému kříži Mělník na 
zorganizování slavnostní akce, při níž budou odměněni občané města 
Čelákovic Jánského plaketou za  bezplatné dárcovství krve,  

    m) výši příplatků ředitelky ZŠ Komenského Čelákovice, uvedenou 
v příloze podkladového materiálu, s účinností od 1. 12. 2008, 

     n) odměnu ředitelce Městské knihovny dle podkladového materiálu za 
mimořádné aktivity nad rámec výpůjční činnosti a péče o knižní fond 
v roce 2008, 
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o) finanční příspěvek na pořádání tradiční sportovní akce Bohuslav-
Gambrinus cup 2008, ve výši 3.000 Kč, 

p) Smlouvu o reklamě a propagaci mezi Městem Čelákovice a ČSOB, 
a.s., Praha 5, 

q) vyjádření města zn. Star/107/08 zaslané Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky „Pasport zeleně – 
inventarizace dřevin rostoucích mimo les na veřejně přístupných 
pozemcích ve vlastnictví města Čelákovice“, 

r) docenění prací na akci „Čelákovice, kanalizace – ul. Ve Skále“ 
v předpokládané výši 337.969,- Kč bez DPH, 

s) Smlouvu o dílo č. 7-3607 mezi Městem Čelákovice jako objednatelem 
a firmou PSVS a. s., Praha 10, jako zhotovitelem, na stavbu 
„Čelákovice – vjezdy“ v ceně 316.557,- Kč bez DPH, 

t) Vyjádření města č. 46/2008 „Oprava fasády hotelu „Beránek“, 
Čelákovice“, ze dne 17. 10. 2008, 

u) na základě doporučení výběrové komise jako pro město nejvýhodnější 
nabídku společnosti ČESKÁ SPOŘITELNA a. s., Praha 4, na 
veřejnou zakázku „Poskytnutí úvěru městu Čelákovice“ za 
nabídkovou cenu 6.815.516,- Kč, 

v) Smlouvu mezi Městem Čelákovice a fi STOPRO-INVEST, s. r. o., 
Praha 5, na rekonstrukci stávajícího a vybudování nového vodovodu 
na pozemcích st. p. č. –676, p. č. 686/1, p. č. 3168 a p. č. 3202, 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 

w) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za účelem 
výstavby nového přívodního vodovodního řadu DN 300 pro Město 
Čelákovice na pozemcích č. PK 335/1 a č. PK 319,  v k. ú. Lázně 
Toušeň, mezi Městem Čelákovice jako budoucím oprávněným 
z věcného břemene, a pí D. K., Praha 4, a p. T. H., Praha 6,  jako 
budoucími povinnými z věcného břemene,  

x) Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou  
Projekce Cihlář – Šanc s. r. o., Týnec nad Labem, jako zhotovitelem, 
na  zpracování PD pro DÚR a DSP na stavbu „Nové STL plynovody + 
přípojky, Čelákovice V Prokopě – II. etapa“, 

y) Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou  
Projekce Cihlář – Šanc s. r. o., Týnec nad Labem, jako zhotovitelem, 
na  výkon technického dozoru investora při stavbě „Nové STL 
plynovody + přípojky, Čelákovice V Prokopě – II. etapa“, 

z) Dodatek č. 1 ke smlouvě – Projektová dokumentace k územnímu a 
stavebnímu řízení na stavbu „Rekonstrukce ulice Sokolovské 
v Čelákovicích“  mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a Ing. 
Hynkem Seinerem, Pardubice, jako zhotovitelem,     
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aa) výměnu bytů mezi nájemníky p. L. O., Prokopa Holého, Čelákovice a 
p. M. G., Prokopa Holého, Čelákovice, 

bb) prodloužení nájemní smlouvy pí R. C., Milovice, do 30. 4. 2009, 
cc) Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 20041/9, týkající se změny právní 

subjektivity. Nájemcem se stává GRANDIA INVEST s.r.o., 
Pardubice, ode dne 1. 1. 2009. 

 
 
6. Souhlasí: 

a) se zněním zápisu z minulé RM č. 10/2008 ze dne 2. 10. 2008, 
b)  užitím znaku města na reklamní plakát agentury Kompakt Poděbrady  

spol. s r.o., 
c) s předložením projektu rekonstrukce objektu ZŠ Kostelní do ROP ČS 

a požaduje dopracovat smlouvu o spolupráci s firmou Finanční 
poradenství, s. r. o., Praha 4, za předpokladu, že fixní náklady 
přípravných prací poradenské firmy nepřesáhnou výši 50 tis. Kč vč. 
DPH, 

d) po projednání ve stavební komisi s provedením opravy fasády hotelu 
„Beránek“, Čelákovice, na pozemcích st. p. č. 1320/4, st. p. č. 1320/5 
v k.ú. Čelákovice v barevnosti uvedené ve Vyjádření města č. 
46/2008, 

e) s uzavřením Smlouvy o výkonu správy mezi společností Q-BYT 
Čelákovice spol. s r. o., Čelákovice, a Společenstvím pro dům č. p. 
2002, Čelákovice.  

 
7. Nesouhlasí: 
s navrhovanou změnou směru jízdy v ulici P. Jilemnického a trvá na 
stávajícím dopravním režimu. Dopravní značení v oblasti je v souladu se 
zákonnými předpisy a není důvod ke změně. 
 
8. Bere na vědomí: 
situační zprávu o školním roce 2008/2009 a  předkládá ji k projednání  
Zastupitelstvu města.  
 
9. Neschvaluje: 

a) příspěvek p. M. P., sdružení, Kolín IV, na provoz stojanů EKOvody, 
b) příspěvek Farní charitě Neratovice pro rok 2009 ve výši 200.000,- Kč  

z důvodu možného převzetí klientů této pečovatelské služby 
Pečovatelskou službou Čelákovice, 
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c) na základě doporučení stavební komise předloženou dokumentaci 
k územnímu řízení na přístavby tiskárny DURABO. RM požaduje 
vypracování variantního dopravního řešení, které by omezilo zatížení 
ulice Na Stráni. RM požaduje zpracování hmotového a dispozičního 
řešení přístavby tiskárny, které by více respektovalo stávající zástavbu 
a prostor. RM požaduje specifikaci zamýšleného rozšíření technologie 
provozu  s ohledem na  riziko možného zvýšení zátěže okolí hlukem, 
vibracemi a exhalacemi. 

 
10. Zrušuje: 
zadávací řízení na veřejnou zakázku „Pasport zeleně – inventarizace dřevin 
rostoucích mimo les na veřejně přístupných pozemcích ve vlastnictví města 
Čelákovice“ v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění. 
 
11. Ponechává: 
na základě skutečnosti, že nelze ze zákonných důvodů (zákon č. 107/2006 
Sb.) zvýšit nájemné v DPS Kostelní, nájemné ve výši roku 2008 i v DPS Na 
Hrádku. 
 
12. Přijímá: 
dar 10 stromů městu Čelákovice od firmy Hauk-Štěpán-Ustohal, lesnické, 
zahradnické služby, Říčany, včetně výsadby těchto darovaných stromů 
v ulici Na Stráni. 
Rada města děkuje  firmě Hauk-Štěpán-Ustohal, lesnické, zahradnické 
služby, Říčany, za dar 10 stromů.  
 
13. Rozhodla: 
v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, o opakování zveřejnění záměru města na prodej nově 
odměřeného pozemku p. č. 680/1 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 
2.600 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, odměřeného z částí pozemků  
st. p. č. –676 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště (2.366 m²), p. č. 680 – 
zahrada (172 m²), p. č. 686/1 – ostatní plocha, manipulační plocha (44 m²), a 
p. č. 3202 – ostatní plocha, ostatní komunikace (18 m²), všechny v  k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 2.750,- Kč/m², pro investora,  který 
splní stanovené podmínky města. 
 
14. Požaduje: 
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po stavební komisi projednání a vyjádření k nesouhlasu manž. B. 
s umístěním polyfunkčního domu a knihovny v ul. Za Kovárnou, v blízkosti 
p. č. 165 v k. ú. Čelákovice.  
 
15. Posoudila: 

a) vyjádření nájemníků domu č. p. 1203 k odprodeji ze dne 9. 9. 2008, 
ve kterém nájemníci považují cenovou nabídku města za neúměrnou 
stavu nemovitosti, ale Rada města respektuje Zastupitelstvem města 
odsouhlasenou cenu bytů pro domy č. p. 1203, 1169 a 1171 v ulici 
Prokopa Holého ve výši 8.812,- Kč/m²  s platností do 31. 10. 2010. 
Rada města žádá nájemníky č. p. 1203 v termínu do 31. 12. 2008 o 
konečné stanovisko k nabídce města na prodej bytů v ceně 8.812,- 
Kč/m², v případě jejich negativního stanoviska k této nabídce, vyjme 
obytný dům č. p. 1203 z plánu privatizace bytů a zahájí přípravu 
rekonstrukčních prací tohoto domu, 

b) dopis nájemníků domu č. p. 1169 ze dne 23. 9. 2008, reagující na 
nabídku města, ve kterém nájemníci žádají jednat se zástupci města o 
možnosti snížení ceny bytů, ale Rada města respektuje 
Zastupitelstvem města odsouhlasenou cenu bytů pro domy č. p. 1203, 
1169 a 1171 v ulici Prokopa Holého ve výši 8.812,- Kč/m² s platností 
do 31. 10. 2010. Rada města nebude jednat o dalším snížení ceny 
městem prodávaných bytů a žádá nájemníky č. p. 1169 v termínu do 
31. 12. 2008 o konečné stanovisko k nabídce města na prodej bytů 
v ceně 8.812,- Kč/m², v případě jejich negativního stanoviska k této 
nabídce vyjme obytný dům č. p. 1169 z plánu privatizace bytů a zahájí 
přípravu rekonstrukčních prací tohoto domu, 

    c) dopis nájemníků domu č. p. 1171 ze dne 24. 9. 2008, reagující na 
nabídku města, ve kterém nájemníci mají zájem na odkoupení kotelny 
včetně kotle a požadují právní garanci využívání pozemku přilehlého 
k domu. 
Rada města souhlasí s prodejem kotelny obytného domu č. p. 1171, 
která slouží k vytápění a ohřevu TUV výhradně pro tento dům,  v roce 
2009 zároveň s byty  za zůstatkovou hodnotu cca 200 tis. Kč. 

          Rada města považuje za nutné ponechat pozemky v okolí domu č. p. 
1171 v majetku města a zajistí smluvně právní garanci využívání 
těchto pozemků, a to nejen k průchodu a průjezdu pro uživatele, resp. 
budoucí vlastníky bytových jednotek. 

 
16. Přiděluje: 

a) městský byt v ul. Prokopa Holého,  Čelákovice, p.  T. S. /podle 
seznamu/, 

 6



b) městský byt v ul. V Prokopě, Čelákovice, s finančním příspěvkem p. 
T. M.  /podle seznamu/, 

 c)  městský byt v DPS, Čelákovice, pí B.  B., Čelákovice. 
 

17. Dává výpověď: 
z nájmu bytu v ul. V Prokopě v Čelákovicích, pí P. M., z důvodu 
nezaplacení nájemného a záloh spojených s užíváním bytu v částce 
převyšující trojnásobek měsíční výše těchto plateb, s výpovědní lhůtou tři 
měsíce. 
Rada města ukládá správci bytového fondu Q-BYT Čelákovice spol. s  r. o., 
Čelákovice, zajistit nájemci doručení výpovědi z nájmu bytu, ul. V Prokopě, 
v Čelákovicích.  

 
18. Doporučuje ZM:    

a) schválit bezúplatný převod p. p. č. 444/2 – ostatní plocha/jiná plocha, 
o výměře 431 m2 a p. p. č. 444/4 - ostatní plocha/jiná plocha, o 
výměře 75 m2, oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, z vlastnictví 
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví města Čelákovic, 

      b) schválit úpravu č. 5 rozpočtu 2008, 
      c) schválit  předložený rozpočet na rok 2009, 

 d) schválit snížení příspěvku na činnost Městské knihovně na rok 2008  
na hodnotu 3.570 tis. Kč, 

  e) schválit obecně závaznou  vyhlášku E 3/2008 města Čelákovic, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška E 4/2006 města Čelákovic, o 
místním  poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů, 

 f) změnit v usnesení č. 19/4, přijatém zastupitelstvem města dne 26. 9. 
2005, termín použití institutu prominutí odvodu dotace i penalizace 
včetně dopočtu a následného vrácení poměrné části dotace v dotačním 
titulu ZTI OZ Nedaniny 37 RD z termínu „v roce 2008“ na termín „do 
31. 7. 2009“, 

      g) schválit Smlouvu o daňovém, účetním a ekonomickém poradenství se 
společností AGIS, spol. s r. o., Most,  v max. ceně 70.000,- Kč bez 
DPH, 

 h) schválit radě města provádění rozpočtových opatření (úpravy 
rozpočtu) do výše 500.000,- Kč pro jednotlivý případ radou města. 
Rada města bude povinna následně informovat zastupitelstvo města o 
provedených rozpočtových opatřeních. 
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Zapsala: 
Vladimíra Vostrovská 7. listopadu 2008 
 
Usnesení ověřil: 
Mgr. František Bodlák, v.r. 
 
Ing. Bohumil Klicpera, v.r. 
starosta města 
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