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USNESENÍ č. 19/2011

ze schůze Rady města Čelákovic 6. října 2011

Rada města Čelákovic: 

1.1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.4., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 
4.11.,5.3., 5.4., 6.6., 9.3.,9.4. 

1.2.1. Jmenuje Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu.

1.3.Schvaluje zápis z jednání RM č. 17/2011 ze dne 15. 9. 2011, č. 18/2011 ze dne 20. 9. 2011

1.4.Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM.

2.1. Souhlasí s vybudováním posuvné brány z venkovní strany plotu a do doby rekonstrukce povoluje 
výjimku ve složení dlažby na vstupu a vjezdu pro č.p. 1213 na pozemku města – p.č. 3163 – ostatní 
plocha / ostatní komunikace, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

2.1.2. Ukládá I. místostarostovi zpracovat zásady pro stavbu vjezdů, projednat je v Komisi pro rozvoj 
města a agendu MA21, na odborech MěÚ a předložit k projednání RM dne 3. 11. 2011.

2.2.1. Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
6012200/1, 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 Stavby kabelového vedení 1 kV na pozemku ve vlastnictví budoucího 
povinného p.č.  1464/15 - ostatní plocha, manipulační plocha, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
za cenu 12.000,- Kč + DPH.

2.2.2 Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
6013058/1, 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 v právu 
umístění, zřízení a provozování Stavby kabelového vedení 1 kV na pozemcích ve vlastnictví 
budoucího povinného p.č. 1338/4 - zahrada, p.p.č. 1338/61 - zahrada, p.p.č. 3191/7 – ostatní plocha / 
ostatní komunikace, p.p.č. 3191/6 – ostatní plocha / ostatní komunikace, p.p.č. 1354/85 – ostatní 
plocha / manipulační plocha a p.p.č. 1354/84 - ostatní plocha / manipulační plocha, vše v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 18.000,- Kč + DPH.

2.4. Doporučuje ZM přijmout dar firem Fermata, a.s., Čelákovice a REFIX, s.r.o., Praha 8, v podobě
pozemků p.č. 3031/56 – orná půda, o výměře 85 m2, p.č. 3031/59 – orná půda, o výměře  49 m2, p.č. 
3031/57 – orná půda, o výměře 300 m2 a p.č. 3031/58 – orná půda, o výměře 70 m2 všechny v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice. 

3.1. Schvaluje odpisový plán Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586 na rok 2011.  
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3.2. Schvaluje odpisový plán Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333 na rok 2011.  

3.3. Schvaluje na základě platného usnesení ZM č. 13 ze dne 27. 11. 2008 úpravu č. 5 rozpočtu 
města 2011.

4.1. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou Mgr. A. Jozef 
Cicoň autorizovaný architekt, Čelákovice jako zhotovitelem na realizaci veřejné zakázky „Projektová 
dokumentace – doplnění komunikací pro pěší oblast V Rybníčkách Čelákovice“ v ceně 76 500,- Kč. 
Zhotovitel není plátcem DPH, tudíž se jedná o cenu konečnou.

4.2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou GREEN 
PROJECT s.r.o., Průhonice jako zhotovitelem na realizaci veřejné zakázky „Zemní práce a oplocení 
dětského hřiště - Sedlčánky“ v ceně 1 273 722 Kč bez DPH.

4.3.1. Ruší své usnesení č. 14/2011/4.2. ze dne 4. 8. 2011.

4.3.2. Bere na vědomí vyjádření občanského sdružení Oživení týkající se neakceptování 
upraveného znění Smlouvy na provedení protikorupčního auditu mezi Městem Čelákovice jako 
objednatelem, a Oživením o. s., Praha 2 jako poskytovatelem, a na základě tohoto vyjádření ruší 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování protikorupčního auditu pro Město Čelákovice“.

4.4. Schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2005008001 ze dne 25. 8. 2005 mezi Městem 
Čelákovice jako objednatelem a firmou TaK Architects s.r. o., Praha 3 jako zhotovitelem na provádění 
dohledu nad realizací dostavby proluky v jižní části náměstí, poskytnutí součinnosti pro oceňování 
a zadávání prací a TDI v rámci této stavby.

4.5.1. Na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje, jako pro město nejvýhodnější, 
nabídku firmy VERTIKÁL Chrudim spol. s r.o., Chrudim na realizaci veřejné zakázky „Oprava 
střešních krytin – ul. P. Holého, Čelákovice“ za nabídkovou cenu 648 714 Kč vč. DPH.

4.5.2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou VERTIKÁL 
Chrudim spol. s r.o., Chrudim jako zhotovitelem v rámci realizace veřejné zakázky „Oprava střešní 
krytiny – ul. P. Holého, Čelákovice“

4.6.1. Schvaluje zřízení pítka na náměstí 5. května v Čelákovicích v předpokládaných nákladech cca 
100 000,- Kč bez DPH.(120 000,- Kč včetně DPH).

4.6.2. Schvaluje umístění pítka ve střední části náměstí dle návrhu 1.1.2.

4.6.3. Ukládá vedoucí OŠIK, aby ve spolupráci s MěM a Komisí pro kulturu, sport a cestovní ruch 
zajistila přípravu návrhu informační tabule, včetně textové části a grafického provedení, která bude 
instalována na nově revitalizovaném náměstí a bude informovat o umístění studny Barbora 
a pivovaru. Termín pro přípravu materiálu do 31. 1. 2012.
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4.6.4. Schvaluje použití závěsné telefonní kabiny z nabídky společnosti O2 Telefonica pro umístění 
na náměstí. RM konstatuje, že společnost O2 Telefonica musí umístění projednat s vlastníkem 
nemovitosti. 

4.7. Schvaluje cenovou nabídku firmy Metrostav na změnu technologie pokládky dlažebních kostek 
v prostoru zvýšených křižovatek a zálivu zastávky BUS ve výši -65 814,10 Kč bez DPH (-78 976,92 
Kč včetně DPH).

4.8. Schvaluje cenovou nabídku firmy Metrostav na
Náhrada stromu č. 42 ve výši 6 325,- Kč bez DPH (7 590,- včetně DPH)
Osazení nových poklopů ve výši 24 069,50 Kč bez DPH (28 883,40 Kč včetně DPH)
Změna DIO, DIR ve výši 33 583,00 Kč bez DPH (40 299,60 Kč včetně DPH)
Doplnění lamp VO ve výši 66 551,32 Kč bez DPH (79 861,58 Kč včetně DPH)
Výšková úprava víka revizní šachty O2 ve výši 18 500,- Kč bez DPH (22 200,- Kč včetně DPH)
Překrytí studny „Barbora“ ve výši 30 547,73 Kč bez DPH (36 657,28 Kč včetně DPH)
Otočení víka šachty a montáž stupadel ve výši 16 738,00 Kč bez DPH (20 85,06 Kč včetně DPH)

4.9. Schvaluje „Směrnici č. I/8/2011 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem 
Čelákovice“.

4.10.1. Schvaluje na základě doporučení výběrové hodnotící komise, jako pro město nejvýhodnější 
nabídku č. 2 firmy Hausdorf granit s.r.o., Nové Jirny, na dodávku venkovního žulového schodiště 
do objektu ZŠ Kostelní v Čelákovicích za cenu 169 926,- Kč včetně DPH.

4.10.2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice a společností Hausdorf granit s.r.o, Nové 
Jirny, na provedení dodávky a montáže žulového předloženého schodiště v objektu ZŠ Kostelní.

4.11.1. Bere na vědomí zápis č. 9 z jednání Komise pro rozvoj města a zavedení MA21 ze dne 4. 10. 
2011.

4.11.2. Konstatuje, že od firmy CTY Development, s.r.o., Praha, Město Čelákovice neobdrželo
v dohodnuté lhůtě do 30. 9. 2011 výsledky ekologického auditu na záměr “Výrobní a skladovací hala 
Čelákovice s administrativním zázemím a parkovištěm“. RM proto ruší své usnesení č. 14/2011/4.5, 
kterým bylo schváleno Vyjádření města č.11/2011 k předloženému záměru „Výrobní a skladovací hala 
Čelákovice s administrativním zázemím a parkovištěm“ ze dne 9. 8. 2011 adresované CTY 
Development, s.r.o., Praha 10 a požaduje zpracování studie EIA pro tento záměr.

5.1. Bere na vědomí - Závěrečnou zprávu o realizaci Programů dlouhodobé primární prevence 
rizikového chování pro město Čelákovice – školní rok 2010/2011.

5.2. Bere na vědomí Průběžnou zprávu o realizaci projektu Terénní program Čelákovice (od 1. 1. 
2011 do 30. 6. 2011)

5.3. Schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární 
příspěvky, ve výši 8.000,- Kč. Azylovému domu sv. Gerarda pro matky s dětmi v Brandýse nad 
Labem.
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5.4. Bere na vědomí zápis č. 7 z jednání Sociální komise ze dne 20. 9. 2011

6.1. Schvaluje Zásady města Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy 
a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit s účinností od 7. 10. 2011.

6.2. V souladu s § 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání povoluje výjimku z počtu dětí mateřských škol v Čelákovicích takto:
1. –  5. třída Mateřské školy, Přístavní 333 včetně odloučeného pracoviště : 17, 18, 25, 15, 20, 
1. –  8. třída Mateřské školy, Rumunská 1477 : 27, 26, 26, 26, 22, 24, 19, 27,
A1-A3,B1-B3,C1 Mateřské školy, J.A.Komenského 1586: 23,25,25,25,20,25,25
a to za předpokladu zachování kvality předškolního vzdělávání a splnění podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví. 

6.3. Schvaluje s platností od 1. 10. 2011 navýšení osobního příplatku  Viktoriji Hanžlíkové Krafové 
ve výši dle předloženého návrhu.  

6.5. Schvaluje podporu mezinárodní pohárové soutěže v kulturistice a body fitness 2011, pořádané 
v Čelákovicích Svazem kulturistiky a fitness ČR poskytnutím 3 pohárů pro vítěze. 

7.1. Bere na vědomí informace o akci „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 
1. stavba“, která je realizována v období červenec 2011 – září 2012.

7.2. Bere na vědomí informace o Návrhu železničního jízdního řádu 2011/2012 a konstatuje, že na 
tratích 074 i 231 nedojde k redukci počtu železničních spojů a zůstane zachován současný rozsah 
vlakové dopravy i pro období od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012.

7.3. Schvaluje Smlouvu o dílo č. Če-1/2011 na vypracování projektové dokumentace a inženýrskou 
činnost na akci „3x Přechod pro chodce“ od firmy 3K Značky s.r.o., Říčany v ceně 37 800,- Kč včetně 
DPH.

8.1. Bere na vědomí zápis č. 9 z jednání Bytové komise ze dne 6. 9. 2011

8.2.1. Schvaluje nové uzavření Nájemní smlouvy s A. G., na byt č. 5, č. p. 502, Milovice. Nájemní 
smlouvu uzavřít s termínem do 31. 12. 2011.

8.2.2. Neschvaluje převod užívacího práva k bytu č. 8 v domě č.p. 501 v Milovicích, z P. G. a, na 
M.B., z důvodu dluhu na nájemném.

8.2.3. Schvaluje na základě uhrazení dlužné částky uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 16, v domě 
č.p. 621, Milovice, na dobu určitou do 31. 12. 2011 s L. M., Milovice. 
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8.2.4. Souhlasí s výměnou bytů mezi paní E. R., č. p. 1352, Čelákovice 
a paní H. P., č. p. 1172, Čelákovice. 

8.2.5. Schvaluje prominutí 50% poplatku z prodlení, který vznikl v souvislosti s pozdním hrazením 
nájmu, manželům P. a N. P., č. p. 1274, Čelákovice. Celý dluh na nájemném byl již uhrazen.

8.3.1. Ukládá řediteli spol. s r.o. Q-BYT zpracovat interní směrnici Q-BYT spol s r.o, Čelákovice. 
k zadávání zakázek ve smyslu městské směrnice I/8/2011 s limity dle podkladového materiálu 
a předložit ji ke schválení RM do 25. 10. 2011.

8.3.2. Ukládá řediteli spol. s r.o. Q-BYT zpracovat databázi možných dodavatelských firem dle oborů 
činnosti a předložit ji hospodářskému odboru MěÚ k doplnění v termínu do 25. 10. 2011.

9.1..Doporučuje ZM schválit novou výši poplatků ze psů dle návrhu finančního výboru.

9.2. Doporučuje ZM schválit novou výši poplatků dle návrhu finančního výboru.

9.3. Bere na vědomí zápis č. 6 z jednání Bezpečnostní komise ze dne 22. 9. 2011.

9.4. Schvaluje zřízení schránky na podněty občanů, která bude umístěna na dveřích Městského 
úřadu a vybírána každý den.

10.1. Bere na vědomí zápis č. 9 z jednání komise pro Životní prostředí ze dne 5. 9. 2011.

10.2.1. Bere na vědomí zprávu o účasti města Čelákovice v soutěži Město stromů 10/2011 – 10/2012 
a vyhlášení kampaně Město stromů.

10.2.2. Schvaluje záměr vytvoření internetových stránek Čelákovice – město stromů a ukládá 
radnímu panu Miroslavu Leypold Iglovi, připravit na příští jednání RM materiál, který bude řešit provoz 
těchto stránek.

10.3. Schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě č.117/2002, mezi Městem Čelákovice a Technickými 
službami Města Nymburka, kterým se ruší k 31. 12. 2011 pouze svoz ZKO, ujednání o svozu 
tříděného odpadu zůstává Dodatkem č. 2 nedotčené a platí v plném rozsahu.

10.4. Projednala a schvaluje cenovou nabídku Ing. Jana Alberta, zahradnické, lesnické služby, 
Říčany u Prahy na realizaci nové alejové výsadby v ul. Pod Přerovskou cestou jako pro město 
nejvýhodnější a souhlasí s úhradou nákladů zhotoviteli ve výši 88 800,- Kč jako s cenou konečnou 
za dodávku a výsadbu 37 ks okrasných hrušní.
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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. 

11.2.1. Schvaluje aktualizovaný Povodňový plán města Čelákovic.

11.2.2. Zřizuje povodňovou komisi města ve složení: Josef Pátek, předseda; Miloš Sekyra, 
1. zástupce; Karel Turek, 2. zástupce a členové: Antonín Dušek, Radek Fedaček, Jaroslav Jelínek, Jiří 
Hanzl, Jindřich Týč, Petra Kolenská, Jan Baran.

11.2.3. Ukládá starostovi města projednat aktualizovaný Povodňový plán města s ORP Brandýs n/L –
St. Boleslav.

11.3. Bere na vědomí zápis č. 11 z jednání komise Redakční rada zpravodaje Města Čelákovic 
ze dne 20. 9. 2011

Zapsala: Romana Liscová 6. 10.2011

Usnesení ověřil:

Ing. Jaroslav Ryneš

Bc. Josef Pátek

starosta




