
 
USNESENÍ   č.  07  / 2008 

ze  schůze  Rady  města  Čelákovic  10. 07. 2008 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Rada města Čelákovic: 
1. Kontroluje minulé usnesení: 
byla provedena kontrola plnění usnesení RM č. 06/2008 ze dne 05. 06. 2008, 
č. 06.A/2008 ze dne 10. 06. 2008 a přetrvávajících úkolů.  
  
2. Jmenuje: 

a) ověřovatelem usnesení p. PaedDr. Rýdla, 
b) ověřovatelkou zápisu pí PhDr. Tichou. 

 
3. Schvaluje: 

a) předložený program jednání, doplněný o materiál v bodu 2.1., 4.11 a 
6.1.,  

b) zápis ze schůze RM č. 06/2008 ze dne 05. 06. 2008, upravený dle 
připomínek Mgr. Bodláka, 

c) zápis ze schůze RM č. 06.A/2008 ze dne 10. 06. 2008, upravený dle 
připomínek Mgr. Bodláka, 

d) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene práva uložení 
odpadního potrubí z nového vodojemu, jeho provozování a údržby  na 
pozemku zapsaném ve zjednodušené evidenci jako PK 365, v k. ú. 
Lázně Toušeň, mezi Městem Čelákovice jako budoucím oprávněným 
a Středočeským krajem, zastoupeným Střední zemědělskou školou 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jako budoucím povinným, 

e) znění Dohody o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Čelákovice 
jako budoucím prodávajícím a manželi T.T. a V.T. (SJM), jako 
budoucími kupujícími, na bytovou jednotku č. 1428/1 vč. podílu o 
velikosti 5606/137017 na společných částech budovy č. p. 1425, č. p. 
1426, č. p. 1427 a č. p. 1428 a na pozemcích st. p. č.–1427/3, st. p. č.-
1427/4, st. p. č.–1427/5 a st. p. č.–1427/6,  vše  v k. ú.  Čelákovice a 
obci Čelákovice za celkovou cenu 1.429.000,- Kč, s termínem 
zaplacení do 31.08.2008, 

f) prominutí smluvní pokuty ve výši 55.000,- Kč za nedodržení termínu 
odevzdání díla „Nový STL plynovod + přípojky, Čelákovice–
V Prokopě“ zhotoviteli díla–Firmě GASKO spol. s r.o. Kolín, 

g) Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou 
KOMPRES spol. s r. o., Kolín, jako zhotovitelem, na  provedení 
stavby „Rekonstrukce a nástavba objektu MŠ J. A. Komenského 
v Čelákovicích“, 

h) na základě doporučení výběrové komise jako pro město  
nejvýhodnější nabídku firmy Bohumil Zajíček, Úvaly, na zhotovení 
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zakázky „KLIMATIZACE–MěÚ Čelákovice–Stankovského 1650“ 
v ceně 842.080,- Kč bez DPH,  

i) Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a 
Bohumilem Zajíčkem, Úvaly, jako dodavatelem, na dodávku a montáž 
klimatizačních jednotek do budovy MěÚ Čelákovice, Stankovského 
1650, 

j) na základě doporučení výběrové komise jako pro město  
nejvýhodnější nabídku firmy Jarmil Brož–elektroservis, Týnec nad 
Labem, na realizaci zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení–Za 
Dráhou II-Čelákovice“ v celkové ceně 3.558.161,20 Kč vč. DPH,  

k) Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou 
Jarmil Brož–elektroservis, Týnec nad Labem, jako zhotovitelem na 
realizaci zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení–Za Dráhou II–
Čelákovice“, 

l) nabídku firmy PROSTAVBY a. s., Brno, na zhotovení zakázky  
„MINIHŘIŠTĚ UEFA–Stadion Míru v Čelákovicích“-stavební objekt 
SO 02 a SO 03 za nabídkovou cenu 1.402.260,- Kč vč. DPH,  

m) na základě doporučení výběrové komise jako pro město nejvýhodnější 
na akci „Komunikace Družstevní-Sedlčánky“ nabídku firmy Pražské 
silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Praha 10, v ceně 3.958.900,- 
Kč bez DPH, 

n) předloženou Smlouvu o dílo č. 7-3081 mezi objednatelem Městem   
Čelákovice a zhotovitelem fi Pražské silniční a vodohospodářské 
stavby, a. s., Praha 10, na stavbu „Komunikace Družstevní–
Sedlčánky“, 

o) na základě doporučení výběrové komise jako pro město nejvýhodnější 
na akci „Výkon poradenské činnosti pro rekonstrukci ZŠ Kostelní 
Čelákovice“ nabídku firmy KIPS Nymburk s. r. o., v ceně 482.644,- 
Kč bez DPH, 

p) předloženou Mandátní smlouvu mezi mandantem Městem Čelákovice 
a mandatářem firmou KIPS Nymburk s. r. o., na akci „Poradenská 
činnost pro akci Rekonstrukce ZŠ Kostelní Čelákovice“,  

q) nabídku č.200806001 fi TaK s. r. o., Zdiby-Veltěž, na architektonické 
a projekční práce „Dostavba ZUŠ“, v celkové ceně do DUR 75.884,- 
Kč, 

r) na základě doporučení výběrové komise jako pro město nejvýhodnější 
nabídku dodavatele herních prvků pro MŠ Rumunská v Čelákovicích 
firmu HAGS Praha s.r.o., Praha 5, v ceně 799.986,- Kč, 

s) Smlouvu o dílo na „Dodávku a montáž hracích prvků pro MŠ 
Rumunská v Čelákovicích“ mezi Městem Čelákovice jako 
objednatelem a fi HAGS Praha, s. r. o., Praha 5, jako zhotovitelem, 

t) vyjádření města č. 37/2008 ve věci Dostavby náměstí Čelákovice        
-Inženýrský objekt IO 01-kanalizace dešťová, vodovod,  
-Stavební objekt SO 03-komunikace a dopravní značení. 
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4. Bere na vědomí: 
plnění usnesení předložené starostou. 
 
5. Přiděluje: 

a) městský byt č. 14, o velikosti 1+1, Prokopa Holého č.p. 1445, 
Čelákovice,  panu A. H./ podle pořadníku /,  

b) městský byt č. 14, o velikosti 1+1, Armádní 502, Milovice, panu L.H. 
/ podle pořadníku /, 

c) městský byt č. 6,  o velikosti   2+1, Prokopa Holého č.p. 1743, 
Čelákovice, s finančním příspěvkem ve výši 325.322,- Kč panu M.Š. 
/podle pořadníku/, 

d) přiděluje byt v DPS č. 4, Na Hrádku č.p. 462, Čelákovice, paní H.S., 
/podle kritéria pro umisťování občanů do DPS /. 

e) byt v DPS č. 205, Kostelní ulice č. p. 26, Čelákovice, paní J.H., /podle 
kritéria pro umisťování občanů do DPS/. 

 
 

 
 
Usnesení ověřil:  PaedDr. Luboš Rýdlo, v.r. 
 
                 
 
 
 
 
 
       

Ing. Bohumil Klicpera, v.r.   
        starosta města 
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