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USNESENÍ č. 11M/2011
ze schůze Rady města Čelákovic 14. června 2011

Rada města Čelákovic: 

1.2.1. Jmenuje Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Ing. Luboše Chouru ověřovatelem zápisu.

3.3.1. Bere na vědomí zprávy o prověrce hospodaření a sestavení účetní 
závěrky za rok 2010 pro příspěvkové organizace ZUŠ Čelákovice, Kulturní dům 
Čelákovice a Technické služby Čelákovice.

3.3.2. Ukládá ředitelům příspěvkových organizací ZUŠ Čelákovice, Kulturní 
dům Čelákovice a Technické služby Čelákovice realizovat nápravná opatření 
uvedená ve zprávě auditora za rok 2010.

4.1.1. Na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje jako pro 
město nejvýhodnější nabídku společnosti Metrostav a.s., Praha 5 na realizaci 
veřejné zakázky „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“ 
za nabídkovou cenu 40 669 267 Kč bez DPH.

4.1.2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem 
a společností Metrostav a.s., Praha 5 jako zhotovitelem v rámci realizace 
veřejné zakázky „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“ 
za předpokladu, že ve lhůtě pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky nebude žádným z uchazečů námitka podána.

6.1. Souhlasí s využitím pozemku p.č. 1671/1 trvalý travní porost v katastrálním 
území Čelákovice a obci Čelákovice pro pořádání Mistrovství ČR ve vodáckém 
víceboji, které se koná ve dnech 17.-19.6.2011.

6.2. Souhlasí s konáním akce Živé tablo, třídy 9. B ZŠ Kostelní ve středu 
15. 6. 2011 od 13 - 15 hod. v prostoru u pobočky České pošty.
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6.3. Vyhlašuje veřejnou soutěž na výtvarné ztvárnění Výroční ceny města 
Čelákovic a Pamětního listu Výroční ceny města Čelákovic a stanovuje pravidla 
soutěže.

8.1. Souhlasí s výměnou bytů mezi panem P. G., bytem č. 48, v domě č.p. 606, 
ul. Průběžná v Milovicích a panem V. S., bytem č. 45, v domě č. p. 606, ul. 
Průběžná v Milovicích.

8.2.2. Vypovídá nájem z bytu č. 3, v domě č.p. 1581, ul. Stankovského 
v Čelákovicích, panu M. J., z důvodu, kdy je byt nájemcem neužívaný.
Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu č. 3, 
č. p. 1581, ul. Stankovského v Čelákovicích.

8.2.3. Neschvaluje žádost M. K. o prominutí dluhu, tj. způsob uhrazení dluhu 
bytu č. 7., ul. Armádní 501/B v Milovicích.

8.2.4. Neschvaluje přednostní přidělení bytu J. a J. H., 
B. Smetany č. p. 1692, Čelákovice.

8.3.1. Souhlasí s ukončením Nájemní smlouvy na nebytový prostor „pizzerie“ 
v domě čp. 109 ulice Sedláčkova ke dni 31. 7. 2011.

8.3.2. Schvaluje záměr na pronájem nebytových prostor „pizzerie“ v domě 
čp. 109 ulice Sedláčkova o výměře 112,2 m2 pro účely provozování restaurace –
za cenu dle nejvyšší nabídky, minimálně za 1550 Kč/m2 ročně.

10.1. Na základě doporučení komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek 
veřejnou zakázku o názvu „Údržba živých plotů ve městě Čelákovice“ ruší 
a ukládá vedoucí OŽP vypsat nové výběrové řízení. 

10.2.1. Vypovídá Smlouvu č.40/LV/2002 ze dne 2. 9. 2002 na zajištění svozu 
komunálních odpadů firmě AVE. CZ 

10.2.2. Vypovídá Smlouvu č.117/2002 na zajištění svozu všech odpadů firmě 
TS Nymburk.
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11.1. Schvaluje dle návrhu změnu Přílohy č. 2 Organizačního řádu Městského 
úřadu v Čelákovicích č. I/05/06 - Podpisové právo vyjmenovaných zaměstnanců 
a stanovení oprávněných úředních osob Městského úřadu v Čelákovicích. 

11.2. Bere na vědomí zápis č. 7 z jednání komise Redakční rada zpravodaje 
města Čelákovic ze dne 17. 5. 2011

Zapsala: Romana Liscová 14. 6. 2011

Usnesení ověřil:
Ing. Jaroslav Ryneš

Bc. Josef Pátek
starosta




