
USNESENÍ č. 09/2011
ze schůze Rady města Čelákovic 3. května  2011

Rada města Čelákovic: 

1.2.1. Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje  Ing. Luboše Chouru ověřovatelem zápisu.

2.1. 1. Schvaluje  záměr prodeje části pozemku p.č. 275 – ostatní plocha / zeleň, 
o výměře cca 33 m2, pro k.ú. Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice, pro stavbu 
budoucí trafostanice, za cenu 500,- Kč/m2. 

2.1.2. Žádá osadní výbor Záluží o vyjádření k záměru prodeje části pozemku 
p.č. 275 v k.ú. Záluží.

2.2. Schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako pronajímatelem 

a fi RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako nájemcem, na pronájem pozemků 

st.p.č. -987/90, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 70 m2, p.č. 987/93 –

ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 181 m2, a p.č. 987/95 – ostatní 

plocha, manipulační plocha, o výměře 732 m2, všech v k.ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice, za účelem umístění a provozování vysokotlaké regulační stanice 

plynu, za cenu 3.000,- Kč/rok. 

2.3. Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

č. IV-12-6011827/01, mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným 

z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako budoucím 

oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí

budoucímu oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno práva umístění, 

zřízení a provozování kabelového vedení NN 0,4 kV na pozemcích ve 

vlastnictví budoucího povinného p.č. 1665/39 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 599 m2,  a p.č. 1665/1  - orná, o výměře  8723  m2, obou 

v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 12.000,- Kč + DPH.



2.4. Schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Čelákovice jako půjčitelem 
a Beach club Polabí o.s., Přerov nad Labem, jako vypůjčitelem. Předmětem 
smlouvy je výpůjčka části pozemku p.č. 1339/1, ostatní plocha, jiná plocha 
a p.č. 1339/6, ostatní plocha, jiná plocha obou v katastrálním území Čelákovice 
a obci Čelákovice, ve výměře cca 400 m2 . Doba výpůjčky se stanovuje do 30. 
října 2011.

4.1. Schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku ve výši 280.855,- Kč bez 

DPH, předloženou společností SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s., Čáslav

na provedení úpravy břehu Labe – Cyklostezka podél Labe v Čelákovicích. 

4.2. Schvaluje Smlouvu  o dílo na zhotovení  jednostupňové projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení vypracovanou v podrobnosti pro realizaci 
stavby „ Rekonstrukce domu č.p. 1203 P. Holého, Čelákovice“ mezi Městem 
Čelákovice jako objednatelem a společností V & M spol. s r.o., Liberec , jako 
zhotovitelem.    

4.3. Schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku na dodání a montáž 
nového klimatizačního zařízení zn. Toshiba RAS-13 SKHP-ES2 do místnosti 
serveru městského úřadu od firmy Bohumil Zajíček, Úvaly, za cenu 35.980,- Kč 
bez DPH.

4.4. Schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku na opravu a výměnu   
podlahových krytin ve třech kancelářích MěÚ nabídku firmy  Pavel Mahulík –
podlahářství,  Káraný za cenu 14.427,- Kč vč. DPH.

6.1. Schvaluje příspěvek Římskokatolické farnosti Čelákovice ve výši 10.000,-

Kč na pořádání celostátní akce Noc kostelů.

6.2.  Uděluje souhlas s užíváním znaku města Spolku pro varhanní hudbu, o.s. 

Čelákovice,  při propagaci spolku a jím pořádaných  kulturních akcí.

9.1.  Bere na vědomí zápis z jednání Bezpečnostní komise konaného dne 19.4. 

2011.



10.1.1. Bere na vědomí zápis č. 6 z jednání Komise pro Životní prostředí 
konaného dne 20. 4. 2011.

10.1.2. Schvaluje Vyjádření města č. 7 - Námitka k návrhu Zásad územního

rozvoje Středočeského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

území.

11.2. Konstatuje nesplnění usnesení č. 6.1.4. z jednání RM č.8/2011 ze dne 

20. 4. 2011 ředitelem MěM.

Zapsala: Romana Liscová 3. 5. 2011

Usnesení ověřil:

Ing. Miloš Sekyra

Bc. Josef Pátek

starosta




