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USNESENÍ č. 23/2011

ze schůze Rady města Čelákovic 1. prosince 2011

Rada města Čelákovic: 

Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.3., 2.4. 3.4., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 6.6., 
8.3., 8.4., 9.1., 9.2., 9.3., 10.4., 10.5., 11.1., 11.2., 11.3.

1.2.1. Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Miroslava Leypold Igla ověřovatelem zápisu.

1.3.Schvaluje zápis z jednání RM č. 22/2011 ze dne 16. 11. 2011 a č. 22M/2011 ze dne 24. 11. 2011

1.4.Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM.

2.1. Neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 3155/2 – ostatní plocha / ostatní komunikace, 
o výměře 103 m2, pro k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice. 

2.3. Schvaluje záměr pronájmu p.p.č. 435/1 – trvalý travní porost, o výměře 23735 m2, p.p.č. 885/8 –
trvalý travní porost, o výměře 5182 m2 a p.p.č. 886/19 – trvalý travní porost, o výměře 4235 m2, vše 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. Nájemné bude ve výši minimálně 2 500,- Kč/rok/ha.

3.1. Doporučuje Zastupitelstvu města Čelákovic schválit Smlouvu o použití přeplatku ve výši 
16.903,99 Kč mezi Městem Čelákovice jako poskytovatelem dotace a Okresní autobusovou dopravou 
Kolín s.r.o. Kolín jako příjemcem dotace. Přeplatek bude využit na obnovu vozového parku.

3.2. Doporučuje Zastupitelstvu města Čelákovic schválit předložený rozpočet města na rok 2012.

3.3. Doporučuje Zastupitelstvu města Čelákovic schválit rozpočtový výhled na období 2013 – 2014.

3.4. Doporučuje Zastupitelstvu města Čelákovic schválit úpravu č. 7 rozpočtu města 2011.

4.1. Pověřuje radního Miroslava Leypold Igla k oslovení majitelů nemovitostí pod plánovanou stavbou 
„Obchvat Města Čelákovic“ a k projednání možných cest převodu části dotčených pozemků na Město 
Čelákovice.

4.2. Schvaluje upravenou Smlouvu o užití ortofota České republiky s firmou GEPRO, spol. s r.o., 
Praha 5, jako poskytovatelem, a Městem Čelákovice, jako nabyvatelem. Smlouva je uzavírána 
bezplatně na dobu tří let.
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4.3. Schvaluje Dodatek č. 3 k licenční smlouvě č. 2249/2007  na převod práv k užívání počítačového 
programového vybavení a dat systému MISYS uzavřený mezi firmou GEPRO, spol. s r.o., Praha 5, 
jako poskytovatelem, a Městem Čelákovice, jako nabyvatelem.

4.4. Souhlasí s objednáním zařízení, pro dovybavení počítačové sítě Městského úřadu - hardwarové 
zařízení FORTINET FortiGate-80C od firmy C SYSTÉM CZ, a.s., Brno, za cenu 36.434,- Kč bez DPH.

4.5.1. Revokuje usnesení č. 19/2011/4.6.4. ze dne 6. 10. 2011 z důvodů technické neproveditelnosti 
navrženého řešení.

4.5.2. Schvaluje použití stávající opravené telefonní hovorny na náměstí 5. května v rámci akce 
„Revitalizace náměstí 5. května Čelákovice“.

4.6. Schvaluje znění dokumentu „Pravidla pro výstavbu vjezdů na území města a městských částí 
Města Čelákovice“.

4.7. Schvaluje opravu střešních oken objektu Masarykova 226 provedenou nájemcem objektu 
podnikateli L. L., Brandýs n.L., M. L., Brandýs n.L., a  R. P., Lysá n.L., členů sdružení podnikatelů 
LUMIRA, v částce 125.325,- vč. DPH.

4.8. Schvaluje objednávku na provedení rekonstrukce hlavního schodiště ZŠ Kostelní v žulovém 
provedení od firmy Hausdorf granit s.r.o., Nové Jirny, za cenu 135.900 Kč včetně DPH.

4.9. Schvaluje jako pro město nejvýhodnější objednávku na provedení stavebních prací na 
odvodnění severní a západní strany objektu Městské knihovny od firmy NOVAKO CZ, s.r.o., Brandýs 
nad Labem, za cenu 79.740 Kč včetně DPH.

4.10.1. Na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje, jako pro město nejvýhodnější, 
nabídku firmy E&S Software s.r.o., Praha 2 na realizaci veřejné zakázky „Dodání nového poštovního 
serveru pro MěÚ Čelákovice“ za maximální nabídkovou cenu 269 669 Kč vč. DPH.

4.10.2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou E&S 
Software s.r.o., Praha 2 jako zhotovitelem v rámci realizace veřejné zakázky „Dodání nového 
poštovního serveru pro MěÚ Čelákovice“.

4.11.1. Na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje, jako pro město nejvýhodnější, 
nabídku firmy TALEX s.a., Praha 15 na realizaci veřejné zakázky „Dodání multilicence MS Office pro 
MěÚ Čelákovice“ za nabídkovou cenu 217 849,20 Kč vč. DPH.

4.11.2. Schvaluje Smlouvu na dodávku SW produktů mezi Městem Čelákovice jako nabyvatelem 
a firmou TALEX s.a., Praha 15 jako poskytovatelem v rámci realizace veřejné zakázky „Dodání 
multilicence MS Office pro MěÚ Čelákovice“.
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5.1. Schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární 
příspěvky, ve výši 4.500,- Kč Českému červenému kříži, Oblastní spolek Mělník, Praha – východ.

5.2. Doporučuje, aby Zastupitelstvo města schválilo předložený návrh rozpočtu na rok 2012, týkající 
se sociální oblasti.

6.1. Bere na vědomí Střednědobou koncepci fungování a rozvoje Kulturního domu v Čelákovicích 
a ukládá řediteli Kulturního domu hledat další finanční zdroje na podporu umělecké či zájmové 
činnosti a usilovat o rozvoj Kulturního domu, jako multifunkčního centra, které bude výrazným 
přínosem pro kulturní život města.  

6.3. Schvaluje podání žádosti o dotaci na dokončení obnovy sochy sv. Jana Nepomuckého -
rekonstrukce původního (čtvrtého) stupně z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje pro 
rok 2012.  

6.4.1. Schvaluje mimořádné odměny ředitelům městských subjektů, kromě ředitele městského 
muzea, dle podkladového materiálu. 

6.4.2. Schvaluje navýšení osobního příplatku paní Dagmar Horáčkové dle předloženého návrhu, 
s účinností od 1. 1. 2012.  

6.5. Schvaluje úpravu ceny plošné inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic zadané po 1. 12. 2011, 
ve výši 28 Kč/cm2 bez DPH. 

6.6.1. Schvaluje finanční příspěvek OV Sedlčánky ve výši 5.000 Kč na pořádání mikulášské nadílky 
pro děti.

6.6.2. Schvaluje finanční příspěvek OV Záluží ve výši 5.000 Kč na pořádání mikulášské zábavy pro 
děti a vánoční setkání seniorů. 

8.1. Bere na vědomí Zápis č. 11 z jednání Bytové komise ze dne 8. 11. 2011

8.2.1. Přiděluje byt č. 7 o velikosti 2+1, ul. Prokopa Holého, Čelákovice manželům J. a V. P., 
Čelákovice, dle seznamu.

8.2.2. Přiděluje byt č. 10 o velikosti 2+1, ul. J. A. Komenského, Čelákovice H. K., Čelákovice, dle 
seznamu.
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8.2.3. Přiděluje byt č. 44 o velikosti 1+1, ul. Armádní, Milovice V. K., Milovice, dle seznamu.

8.2.4. Přiděluje byt č. 46 o velikosti 2+1, ul. Armádní, Milovice manželům J. a V. L, Čelákovice,
dle seznamu.

8.2.7. Schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 23, ul. Lesní, Milovice na dobu určitou do 31. 1. 
2012 v souvislosti s pozdním hrazením nájmu manželům M. a V. K., Lesní, Milovice. 

8.2.8. Schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt č. 2, ul. V Prokopě, Čelákovice T. Ch., 
Čelákovice.

8.3. Promíjí panu B. bytem č. 6, ul. Prokopa Holého v Čelákovicích, povinnost uhradit 50% poplatku 
z prodlení a náhradu nákladů soudního řízení v plné výši.

8.4. Nesouhlasí se snížením nájemného paní E.B. a panu O. B. – Galerie „U radnice“ za pronájem 
nebytových prostor v budově bývalé hasičské zbrojnici nám. 5. května 1, Čelákovice.

9.1. Schvaluje objednávku na nákup nového záznamového zařízení pro městský kamerový systém 
od firmy TELMO, s.r.o., Praha, za cenu 44 480,- Kč bez DPH tj. 53 376,- Kč včetně DPH.

9.2.  Bere na vědomí rezignaci na členství v Bezpečnostní komisi města pánů Jakuba Choury 
a Martina Rycha. 

10.1. Schvaluje „Smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp“ 
s firmou EKOLAMP s.r.o. se sídlem v Praze 2.

10.2. Projednala předložené podklady pro posouzení ZZŘ záměru „ČS Pohonných hmot Čelákovice“, 
který je plánovaný v prostoru areálu Kovohutí na pozemku p.č. 1754/1 a 1754/2  a souhlasí s návrhem 
vyjádření města č.18 /2011  k tomuto záměru.

10.3. Schvaluje Smlouvu o výpůjčce odpadových nádob č. OS 2010 200 00813 mezi Městem 
Čelákovice, jako vypůjčitelem a firmou EKO-KOM, a.s., Praha 4, jako půjčitelem.

10.4. Bere na vědomí Zápis č. 11 z jednání komise pro Životní prostředí ze dne 21. 11. 2011.

10.5. Schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2012 na „Projekt vegetačních úprav 
rekreační zeleně a alejových dřevin ve Městě Čelákovice“ u KÚSK z Fondu životního prostředí 
Středočeského kraje ve výši 840 000,- Kč.
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11.2. Schvaluje příspěvek občanskému sdružení Bílý vrch Čelákovice ve výši 20 tis. Kč 
na zpracování časosběrného dokumentu o paroplynové elektrárně Mochov.

11.3. Ukládá řediteli Městského muzea panu Mgr. Eisnerovi, aby podal v termínu do 29. prosince 
2011 analýzu dosud čerpaných finančních prostředků získaných od investorů v tomto členění pro 
jednotlivé akce:od září 2009.
- Hodnota kontraktu dle Smlouvy 
- Vyfakturováno
- Přišlo na účet
- Kolik zbývá dofakturovat
- Předpokládané náklady na dokončení akce

Zapsala: Romana Liscová 2. 12 2011

Usnesení ověřil:

Ing. Miloš Sekyra

Bc. Josef Pátek

starosta




