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USNESENÍ č. 12/2011
ze schůze Rady města Čelákovic 30. června 2011

Rada města Čelákovic: 

1.1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 2.11., 6.6., 

6.7.,10.2.,11.5., 11.6., 11.7., 11.8.

1.2.1. Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu.

1.3. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM k datu 30. 6. 2011

1.4. Schvaluje zápis z jednání RM č. 11/2011 ze dne 7. 6. 2011 a č.11M/2011 

ze dne 14. 6. 2011

2.2. Bere na vědomí Memorandum advokátní kanceláře Kubík Partners ze dne 
9. 6. 2011.

2.3. Schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1671/14 – trvalý travní porost, 
o výměře cca 20 m2, v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice, za cenu
minimálně 1.500,-Kč/m2. 

2.4. Ukládá starostovi vyvolat jednání ohledně převodu pozemků v ideál. 

vlastnictví ČR u p.č. 958/3 – ostatní plocha/ zeleň ( podíl 3/5 ) a p.č. 3539/121 –

trvalý travní porost ( podíl 38/60 ), k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice, pro 

stavbu veřejného zájmu – obchvat obce (silnice II/245 ) do vlastnictví 

Středočeského kraje.

2.5. Schvaluje plánovanou opravu plynovodů ve stávající trase dle projektové 
dokumentace firmy INGAS PRAHA spol. s.r.o., Praha 10, pro akci
„Rekonstrukce STL plynovodů a přípojek Čelákovice – Kozovazská ul.“, v k.ú. 
Čelákovice, obec Čelákovice.  
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2.6. Neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 500/94 – ostatní plocha / 

ostatní komunikace, o výměře cca 75 m2, v k.ú. Sedlčánky, obec Čelákovice

s ohledem na připravovanou zónu 6 RD Sedlčánky.

2.8. Neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1354/51 – ostatní plocha / 
manipulační plocha, o výměře cca 145 m2 ( 93 m2 ), v k.ú. Čelákovice, obec 
Čelákovice, s ohledem na nutné dořešení majetkoprávních vztahů a rekonstrukce 
komunikace Tovární.

2.9. Schvaluje záměr pronájmu st. p. č. 343 – zastavěná plocha, o výměře 61m², 

v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice za cenu 10,-Kč/m² dle vyhlášky MF.

2.10. Souhlasí s umístěním stanice elektrické polarizované drenáže a uložením 
kabelového rozvodu pos. č. 2 v délce cca 10 m v pozemku Města Čelákovic –
p.č. 248/2 – ostatní plocha / ostatní komunikace, vše v k.ú. Záluží u Čelákovic, 
obci Čelákovice, dle přiložené grafické přílohy. 

2.11. Nemá námitek k záměru prodeje části pozemku p.č. 680/2, ostatní plocha 
/ jiná plocha, dle geometrického plánu č. 2042-66/2010 označeného parcelním 
číslem 680/3, ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 150 m², vše v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, avšak o záměru rozhodne až po vydání souhlasu 
města s 2. změnou stavby polyfunkčního domu před dokončením.

3.1. Schvaluje navržený ceník služeb pro městský bazén, saunu a umělé hřiště 

u městského bazénu s platností od 22. 8. 2011.
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3.2. Souhlasí s přijetím darů pro Městské muzeum Čelákovice na 

3. Čelákovickou muzejní noc 18. 6. 2011 od:

AMI Restaurant, s.r.o. ve výši   3 000,- Kč
Czela.Net,o.s., ve výši 10 000,- Kč
Jampílek František ve výši   5 000,- Kč
K. Uhlíř, s. r.o. ve výši   5 000,- Kč
Kopecká Radomíra, Ing., ve výši   5 000,- Kč
Richterová Lucie, ve výši      100,-Kč
Snítilá Helena, PhamDr., ve výši   1 000,- Kč
Petr Studnička, Ing. _____________ ve výši   7 000,-Kč
Celkem 36 100,-Kč
Iva Vodáková – DURABO 160 ks propagačních plakátů formátu A2

4.1. Bere na vědomí zápis č. 5 z jednání Stavební komise ze dne 15. 6. 2011

4.2.1. Po projednání ve stavební komisi souhlasí s DSP na výstavbu vědecko
technického parku Státního výzkumného ústavu materiálů a.s. (SVÚM) za 
splnění následujících podmínek:
Před vydáním stavebního povolení musí být sepsána dohoda o připojení vjezdu 
do areálu na komunikaci v ul. Tovární.
Vzhledem k blízkosti obytné zástavby požadujeme omezení hluku ze stavební 
činnosti v průběhu výstavby v době pracovního klidu. V případě vzniku 
prašnosti s přihlédnutím k povětrnostním vlivům požadujeme omezit šíření 
prachu skrápěním.
Město poukazuje na nesoulad s vydaným územním rozhodnutím v části 
technologické nástavby.

4.2.2. Schvaluje vyjádření města č. 9/2011 ke stavebnímu řízení na stavbu 
„Vědecko technický park Státního výzkumného ústavu materiálů a.s. (SVÚM)“, 
která bude umístěna na pozemku p.č. 1354/44 a p.č.  1354/38 v k.ú. Čelákovice.
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4.3. Schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 16/2010 na navýšení ceny 
stavebních materiálů při realizaci stavby „ Veřejné osvětlení v průmyslové zóně 
Čelákovice“ mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a společností 
TANNACO a.s., Poděbrady jako zhotovitelem.    

4.4. Schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 3 na zhotovení stavebních prací 
,,Veřejné osvětlení na průmyslové zóně Čelákovice“, vzniklých při realizaci  
stavby„Výstavba místní komunikace v průmyslové zóně Čelákovice“ mezi 
Městem Čelákovice jako objednatelem a společností TANNACO a.s, Poděbrady 
jako zhotovitelem.    

4.5.1. Na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje jako pro 

město nejvýhodnější nabídku společnosti Baroch – okna s.r.o., Praha 7, na 

realizaci veřejné zakázky„Výměna oken – BD Stankovského 1581, Čelákovice“ 

v celkové ceně 1 204 818 Kč bez DPH tj. 1 325 299,80 Kč vč. DPH.

4.5.2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a 

společností Baroch – okna s.r.o., Praha 7, jako zhotovitelem na realizaci veřejné 

zakázky„Výměna oken – BD Stankovského 1581, Čelákovice“.

4.6. Schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku Ing. Libora Kluse, Mladá 

Boleslav, na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace 

pro stavební povolení na akci „Zastávky BUS ul. Jiřinská, Čelákovice“ v ceně 

27.000,- Kč. 

4.7. Schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku Ing. Libora Kluse, Mladá 

Boleslav na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace 

pro stavební povolení na akci „Cyklostezka Čelákovice – Císařská Kuchyně“ 

v ceně 135.000,- Kč. 
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4.8.1. Schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku na akci „Armádní č.p. 

501, 502 Milovice“  firmy Výtahy Petersik s.r.o. ,Praha 2 v ceně  1 650 000,-

Kč bez DPH.

4.8.2. Schvaluje Smlouvu o dílo č. 110525-1 na akci „Armádní č.p. 501, 502,

Milovice “ mezi objednatelem Městem Čelákovice a zhotovitelem firmou 

Výtahy Petersik s.r.o., Praha 2, v ceně  1 650 000,- Kč bez DPH. 

4.9. Schvaluje Smlouvu o dílo č. H 22 – 72 – 11 uzavřenou mezi Městem 

Čelákovice jako objednatelem a Zdeňkem Hasoněm ELEKTROPROJEKT, 

Boskovice, jako zhotovitelem, na vypracování žádosti o dotaci Programu 

SFROM 2011/12 vč. technických příloh v rámci revitalizace veřejného

osvětlení města Čelákovice 2. Etapa – 2. Část / Jiřina, v ceně 69.000,- Kč bez 

DPH.

4.11. Po projednání podnětu občanů v lokalitě „U Kovárny“ schvaluje znění 

odpovědi občanům.

4.12. Schvaluje na doporučení hodnotící komise jako nejvýhodnější na 
provedení stavebních prací v objektu MŠ Přístavní 333, Čelakovice, nabídku 
společnosti Stavitelství Kroutil s.r.o., Úvaly za celkovou cenu 102.233,- Kč bez 
DPH.

4.13. Schvaluje předloženou Smlouvu o dílo mezi objednatelem Městem 
Čelákovice a zhotovitelem f. Ing. Jiří Kejval, Kutná Hora, na projektové práce 
„Autobusové zastávky v ul. Mochovská, Čelákovice“ v ceně 60.000,- Kč bez 
DPH.

4.14. Schvaluje předloženou cenovou nabídku fi. LŠL – STAVBY s.r.o.,
Čáslav, pro realizaci akce „Výstavba vjezdů – Čelákovice“ ve výši 112.478,06 
Kč bez DPH.
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4.15.1. Bere na vědomí zápis č. 7 z jednání komise pro rozvoj města a zavedení 
MA21 ze dne 7. 6. 2011

4.15.2. Požaduje předložení upravené dokumentace „Výrobní a skladovací hala 

Čelákovice s administrativním zázemím a parkovištěm“, která bude obsahovat 

samostatné řešení likvidace dešťových vod alespoň oddílnou kanalizací v areálu.  

Pro veškerou nákladní dopravu pro uvedený areál musí být využívána pouze ul. 

Tovární, s tím souvisí její rekonstrukce za spoluúčasti investora výrobní a 

skladovací haly.

4.15.3. S navrhovanými úpravami vstupů do objektu, které jsou předmětem 

projektu „. Polyfunkční objekt náměstí 5. května 2/12, Čelákovice - budova 

ubytování, administrativa - realizace vstupů restaurace a kavárna“ souhlasí. U 

navrhovaného vjezdu, který je umístěn v severní části objektu a je předmětem 

projektu „Polyfunkční objekt náměstí 5. května 2/12, Čelákovice - budova 

bydlení – realizace vrat, sklad“ komise požaduje rozdíl úrovně chodníku a 

úrovně podlahy skladu řešit na vlastním pozemku bez výškové změny úrovně 

chodníku.

4.15.4.  Nesouhlasí s navrhovaným dělením pozemku p.č. 3539/45 v k.ú. 

Čelákovice – navrhované dělení neodpovídá územnímu rozhodnutí.

4.15.5.  RM s navrhovaným oddělením části pozemku p.č. 494/23 v k.ú. 

Sedlčánky o velikosti cca 1 m2 souhlasí s tím, že případné oplocení s brankou 

bude provedeno tak, že křídlo branky nebude zasahovat na pozemek města.

4.16. Schvaluje nabídku č. 201105006 firmy TaK Architects s.r. o., Praha 3, na 
zpracování  urbanisticko – architektonického návrhu „Řešení městského centra 
Čelákovic“ v rozsahu uvedeném v této nabídce (bez jednostupňového projektu 
na architektonické řešení prostoru okolo sochy sv. Jana Nepomuckého) 
v celkové ceně 94.800,- Kč bez DPH.
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4.17. Bere na vědomí zápis č. 5 z jednání komise pro rozvoj města a zavedení 
MA21 ze dne 5. 4. 2011

4.18. Bere na vědomí zápis č. 6 z jednání komise pro rozvoj města a zavedení 
MA21 ze dne 10. 5. 2011

4.20. Schvaluje předložené vyjádření Města Čelákovic k odvolání Ing. Štejnara 

proti rozhodnutí o umístění stavby „Změna stavby ulice Na Švihově – I. etapa“ 

na pozemcích p.č. 1319/1, p.č. 1319/7, p.č. 1320/6, p.č. 1320/7 a p.č. 3185, 

všech v k.ú. Čelákovice, vydaného dne 28. 3. 2011 odborem výstavby MěÚ 

Čelákovice pod č.j. 4127/10/11/Lu, s návrhem na zamítnutí odvolání a potvrzení 

napadeného rozhodnutí.

5.1.1. Odvolává Bc. Martina Kautckého ze sociální komise.

5.1.2. Jmenuje pana Antonína Alexandra do sociální komise.

5.2. Bere na vědomí zápis z jednání sociální komise ze dne 6. 6. 2011

6.1. Bere na vědomí zápis č. 4 z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní 
ruch ze dne 13. 6. 2011

6.2. Schvaluje příspěvek SK Záluží ve výši 5.000,- Kč na organizaci sportovní 
akce „Sportovní léto 2011 s SK Záluží“.  

6.4. Revokuje své usnesení ze 7. dubna 2011 č. 7/2011/6.4. 
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6.5. Ukládá komisi pro kulturu, sport a cestovní ruch předložení připomínek 
k Zásadám města Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti 
výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit, do 31. 8. 
2011  

6.6. Bere na vědomí zápis č. 5 z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní 
ruch ze dne 27. 6. 2011

6.7. Souhlasí s podáním podnětu na Ministerstvo kultury ČR ke kontrole 
archeologického účtu a hospodaření s prostředky MěM v Čelákovicích za 
období 2006 až 2010 na základě podnětu zastupitelů.

8.1. Bere na vědomí zápis č. 5 z jednání bytové komise ze dne 7. 6. 2011

8.2.1. Přiděluje byt č. 6 o velikosti 2+1, ul. Armádní, č.p. 502 Milovice, D. B., 
Čelákovice dle seznamu.

8.2.2. Přiděluje byt č. 17 o velikosti 1+1, ul. Armádní, č.p. 501 Milovice, B. Š., 
Čelákovice dle seznamu.

8.2.3. Přiděluje byt č. 29 o velikosti 1+1, ul. Armádní, č.p. 502 Milovice, A. A., 
Čelákovice dle seznamu.

8.2.4. Přiděluje byt č. 108 v DPS, ul. Kostelní č. p. 26, Čelákovice, A. T., 
Čelákovice, za podmínky vrácení obecního bytu městu.

8.2.5. Souhlasí s výměnou bytů mezi paní J. M., bytem č. 46 v č. p. 501, 
Armádní, Milovice, a panem L. D., bytem č. 45 v č. p. 501, Armádní, Milovice.
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8.2.6. Neschvaluje převod užívacího práva bytu J. A. Komenského č. p. 1647, 
Čelákovice z matky H. S., na dceru H. S., Čelákovice.

8.2.8. Schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 43, ul. Armádní č. p. 501, 
Milovice, na dobu určitou do 31. 12. 2011 v souvislosti s pozdním hrazením 
nájmu V. C., Milovice, za podmínky uhrazení dlužné částky.

8.2.9. Schvaluje na základě uhrazení dlužné částky uzavření Nájemní smlouvy 
na byt č. 32, ul. Armádní č. p. 501, Milovice, na dobu určitou do 31. 12. 2011 
v souvislosti s pozdním hrazením nájmu I. P., Milovice.

8.2.10. Schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 13, ul. Na Stráni č.p. 
1628 L. B., Čelákovice.

9.1. Bere na vědomí zápis č. 5 z jednání bezpečnostní komise ze dne 23. 6. 
2011

9.2. Po projednání v bezpečnostní komisi trvá na stávajícím dopravním řešení 
v ulici Kostelní, s tím, že souhlasí s obousměrným provozem cyklistů.

9.3.1. Trvá na úhradě faktury č. 1105207042 nájemcem objektu Dělnická 133, 
Sedlčánky, v termínu do 31. 8. 2011. Důvodem je extrémní spotřeba pitné vody 
z důvodu nedbalosti.

9.3.2. Vypovídá Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 22. 12 1995 
uzavřenou mezi Městem Čelákovice a p. Zdeňkem Klímou, Čelákovice –
Sedlčánky.
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10.1.1. Schvaluje změnu zimní údržby komunikací v kombinované formě 
(solení tranzitních a sběrných komunikací).

10.1.2. Ukládá řediteli Technických služeb zajistit aktualizaci Plánu zimní 
údržby a předložit ke schválení v termínu do 31. 7. 2011.

10.2. Projednala předložené podklady pro posouzení zahájení zjišťovacího 
řízení záměru „Výrobní a skladovací hala Čelákovice s administrativním 
zázemím a parkovištěm“, který je plánovaný v prostoru areálu TOS a schvaluje
vyjádření města č.10 /2011  k tomuto záměru.

11.1. Považuje užívání závěsného znaku města za čest pro každého zastupitele. 
Vzhledem k tomu, že zastupitel BK na základě svého prohlášení „nepřijímám a 
nepřijmu žádné místo ve výboru zastupitelstva ani komisi rady a rovněž 
odmítám být ověřovatelem zápisů i usnesení zastupitelstev města po celé 
funkční období 2010 – 2014“. RM Nesouhlasí s udělením souhlasu k provádění 
občanských sňatků a práva užívat závěsný znak.  
         

11.2. Bere na vědomí zápis č. 4 z jednání komise „e-radnice“ ze dne 15. 6. 2011

11.3. Bere na vědomí zápis č. 4 z jednání komise proti PPE Mochov ze dne
15. 6. 2011

11.4. Ukládá místostarostovi II, aby projednal s nájemci hrobových míst, 
uvedených v podkladovém materiálu, možnou patronaci města Čelákovic nad 
těmito hroby.

11.5.1. Odvolává Janu Bartošovou z Řídící skupiny Strategického plánu 
„Čelákovice 2030“ pro její časovou zaneprázdněnost.

11.5.2. Jmenuje do Řídící skupiny Strategického plánu Petra Sedláčka.
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11.5.3. Odvolává Janu Bartošovou, zástupkyni pro volební okrsek Záluží, 
z Poradního sboru občanů pro její časovou zaneprázdněnost.

11.5.4. Jmenuje do Poradního sboru občanů za volební okrsek Záluží Petra 
Sedláčka.

11.6. Bere na vědomí zápis č. 8 z jednání komise redakční rada zpravodaje 
města Čelákovic ze dne 20. 6. 2011

11.8. Schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Zpracování 
protikorupčního auditu pro město Čelákovice“.

Zapsala: Romana Liscová 30. 6. 2011

Usnesení ověřil:

Ing. Miloš Sekyra

Bc. Josef Pátek

starosta




