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USNESENÍ č. 10/2011
ze schůze Rady města Čelákovic 19. května 2011

Rada města Čelákovic: 

1.2.1. Jmenuje Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.

2.1.1. Ruší své usnesení č. 09/2011/2.4 ze dne 3. 5. 2011, kterým schválila 
smlouvu o výpůjčce podle § 261 odst. 2 a odst. 6 obchodního zákoníku, jejímž 
předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 1339/1, ostatní plocha, jiná plocha a 
p.č. 1339/6, ostatní plocha, jiná plocha oba v katastrálním území Čelákovice a 
obci Čelákovice, a doba výpůjčky se stanovuje do 30. října 2011.

2.1.2. Schvaluje upravenou Smlouvu o výpůjčce části pozemků p.č. 1339/1 -
ostatní plocha, jiná plocha, a p.č. 1339/6 - ostatní plocha, jiná plocha, obou 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, o výměře cca 400 m2, mezi Městem 
Čelákovice jako půjčitelem a Beach clubem Polabí o.s., Přerov nad Labem, jako 
vypůjčitelem, na dobu určitou - do 30. 10. 2011.

2.2. Dává výpověď z nájmu pozemku o výměře 4,5 m2 na pozemku p.č. 4023 
v k.ú. Čelákovice p. J. K. v souladu se zněním Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o pronájmu pozemku. 

3.1. Jmenuje členy výběrové komise pro poskytování úvěrů z Fondu rozvoje 
bydlení města Čelákovic na rok 2011. Ing. Luboše Chouru jako předsedu 
komise, Ing. Aleše Rikla a Mgr. Václavu Snítilou jako členy komise.

4.1. Schvaluje Prováděcí mandátní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako 
mandantem a společností ML Compet a.s., Praha 1, jako mandatářem, v rámci 
realizace veřejné zakázky „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“.
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4.2.1. Schvaluje na základě hodnocení nabídek, jako nejvýhodnější nabídku 
firmy PUDIS a.s. Praha pro výkon „TDI a koordinátor BOZP – Revitalizace
náměstí 5. května v Čelákovicích“ ve výši 558. 720,- Kč vč. DPH    
     

4.2.2. Schvaluje vyřazení nabídky 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 a 11 z hodnocení 
nabídek, pro zjištěné nedostatky, dle zadání výběrového řízení. 

4.2.3. Schvaluje Mandátní smlouvu akce: „TDI a koordinátor BOZP –
Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“ mezi Městem Čelákovice, jako   
mandantem, a firmou PUDIS a.s., jako mandatářem, ve výši 558. 720,- Kč   
vč. DPH.

6.1. Vyřazuje na návrh konkurzní komise pro posuzování uchazečů o 

jmenování do funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 

1477  Bc. S. S. z konkurzního řízení, z důvodu nesplnění podmínek odborné a 

pedagogické způsobilosti ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.                   

6.3.1. Souhlasí s bezplatnou výpůjčkou části objektu čp. 24 Sedlčánky (bývalá 

škola) Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. pro vytvoření 

zázemí filmovému štábu při natáčení magisterského filmu s názvem „Vesnice 

roku“v červnu 2011.   

6.3.2. Schvaluje finanční příspěvek Filmové akademii Miroslava Ondříčka 

v Písku, o.p.s. na přípravu magisterského filmu „Vesnice roku“, ve výši 20 tis. 

Kč.  

6.4. Uděluje souhlas s užítím znaku města Beach Clubem Polabí po dobu 

výpujčky pozemku do 30. 10. 2011
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10.1. Schvaluje účast města Čelákovice v soutěži Město stromů 10/2011 –

10/2012

10.1.2. Ukládá vedoucí OŽP vytipovat plochy v majetku města Čelákovice na 
kterých je možné vysázet stromy.

10.1.3. Pověřuje radního Miroslava Leypold Igla, jako odpovědnou osobu za 

realizaci účasti města Čelákovice v soutěži „Město stromů“

11.2. Souhlasí s umístěním mobilního zdravotnického zařízení firmy 
1. FF servis s.r.o., Brno na parkovišti u Kulturního domu dne 1. 6. 2011 v rámci 
akce Zdravotní pojišťovny METAL ALIANCE zaměřené na zdravotní prevenci 
pro obyvatele Čelákovic. 

Zapsala: Romana Liscová 19. 5. 2011

Usnesení ověřil:

Ing. Jaroslav Ryneš

Bc. Josef Pátek

starosta




