
USNESENÍ č. 03/2011 
ze schůze Rady města Čelákovic 3. února 2011 
 
Rada města Čelákovic:  
  
1.2.1. Jmenuje Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení. 
 
1.2.2. Jmenuje Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu. 
 
1.3. Schvaluje kontrolu plnění usnesení RM k 3. 2. 2011  
 
 
2.1. Schvaluje nájemní Smlouvu na pronájem části pozemku  
č. 1692/120 v k.ú. Čelákovice o výměře 73m² mezi manželi J. a A. N. jako 
nájemci a Městem Čelákovice jako pronajímatelem. 
 
 
3.1. Souhlasí s novou cenou vody ve výši 9,22 Kč/m3 + DPH na rok 2011. 
 
 
3.2. Schvaluje úpravu č. 18 rozpočtu města 2010. 
 

 
3.3. Doporučuje ZM ke schválení kupní Smlouvu č. 9411000301/ID mezi 
Městem Čelákovice jako prodávajícím a společností RWE GasNet s.r.o., 401 17 
Ústí nad Labem jako kupujícím týkající se převodu vybudovaného 
plynárenského zařízení v rámci investiční akce „Nový STL plynovod + přípojky 
Čelákovice, V Prokopě – III. etapa“  
 
 
3.4. Schvaluje sazbu pro krátkodobé umístění reklamního zařízení - upoutávek 
na městských stavbách ve výši 500,- Kč (bez DPH) za den bez omezení počtu 
kusů.       
 
 
3.5. Vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení 
města Čelákovic na rok 2011. 
 
 
4.1. Neschvaluje záměr na odkoupení nebytového prostoru D.1.2 v přízemí  
a bytu 2+KK v proluce náměstí z důvodu vysokých finančních nákladů. 
 



4.3.1. Po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 souhlasí  
se vstupem města Čelákovice do databáze MA 21. 
   
 
4.3.2. Po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 pověřuje 
vedoucí odboru rozvoje města provedením úpravy internetových stránek města v 
sekci rozvoj města:  
Doplněním Územně analytických podkladů, Programu rozvoje územního 
obvodu Středočeského kraje, strategického rámce udržitelného rozvoje ČR, 
plánu investičního rozvoje města Čelákovice pro r. 2011 
Vypuštěním ubytovny TOS (prázdná) a paroplynová elektrárna (na jiném místě 
jako samostatná položka).  
 
 
4.3.3. Po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 pověřuje 
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zahájením jednání s městem 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ve věci zajištění komunitního plánu. 

 
 

4.3.4. Po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 pověřuje 
vedoucí rozvoje města zahájením jednání s autorem projektu rekonstrukce a 
dopravního řešení Masarykovy ulice Ing. Ladislavem Poláčkem o návrhu 
vhodnějšího umístění autobusové zastávky v prostoru před nádražím.  
 
 
 
4.5.1. Souhlasí s prodloužením termínu pro povolení zvláštního užívání místní 
komunikace v rámci akce „Nový středotlaký plynovod (STL )+ přípojky 
Čelákovice, V Prokopě – III. etapa“  
 
 
4.5.2. Schvaluje vícepráce ve výši 19.952,40 Kč provedené v rámci investiční 
akce „Nový STL plynovod + přípojky Čelákovice, V Prokopě – III. etapa“  
 
 
4.5.3. Schvaluje Dodatek č.1 k SoD v rámci investiční akce „Nový STL 
plynovod + přípojky Čelákovice, V Prokopě – III. etapa“ uzavřený mezi 
Městem Čelákovice jako objednatelem a společností GASKO s.r.o., Kolín jako 
zhotovitelem. 
 
 



4.6.1. Po projednání ve stavební komisi souhlasí s provedením rekonstrukce 
kanalizační přípojky č.p. 407 v ul. Sedláčkova za dodržení následujících 
podmínek: 
1. Dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu se zárukou 48 měsíců  
a budou protokolárně předány zástupci správce komunikace. 
2. Mezi Městem Čelákovice a vlastníkem přípojky bude uzavřena dohoda  
o uložení přípojky (vyřizuje hospodářský odbor). 
 
  
4.6.2. Po projednání ve stavební komisi souhlasí s provedením  stavební úpravy 
bytu v ul. Rumunská č.p. 1455/3 – přestavba lodžie za dodržení následujících 
podmínek:  
1. Provedení oken a fasády musí odpovídat materiálovému a barevnému řešení 
celého objektu.  
2. Členění oken bude zachováno dle stávajícího stavu (okno trojdílné jako  
v původní lodžii). 
 
 
4.6.3. Po projednání ve stavební komisi nemá námitek k návrhu novostavby 
RD na p.č. 498/30, ul. Smetanova, k.ú. Sedlčánky za dodržení následujících 
podmínek: 
1. Dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu se zárukou 48 měsíců. 
2. Povrch a hrany vozovky, které budou poškozeny při dopravě materiálu  
na stavbu, opraví na své náklady investor stavby RD.  
 
 
4.6.4. Po projednání ve stavební komisi nemá námitek k 2. návrhu novostavby 
RD na p.č. 498/23, ul. Smetanova, k.ú. Sedlčánky za dodržení následujících 
podmínek: 
1. Dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu se zárukou 48 měsíců. 
2. Povrch a hrany vozovky, které budou poškozeny při dopravě materiálu  
na stavbu, opraví na své náklady investor stavby RD.  
 
 
 
4.6.5.1. Na základě vyjádření stavební komise odkládá projednání předloženého 
projektu „Rekonstrukce a dostavba haly č. 19 a 20 ve výrobním areálu FV – 
Plast v Čelákovicích“. O uvedeném projektu bude dále jednat po doložení 
chybějících kladných vyjádření – vyjádření KHS a doplněného vyjádření OŽP 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 
 
 



4.6.5.2. Dále pro své posouzení projektu „Rekonstrukce a dostavba haly č. 19  
a 20 ve výrobním areálu FV – Plast v Čelákovicích“ požaduje stanovisko 
komise pro životní prostředí.  
 
4.6.5.3. Pověřuje vedoucí rozvoje města prověřením, zda při svém posuzování 
projektu „Rekonstrukce a dostavba haly č. 19 a 20 ve výrobním areálu FV – 
Plast v Čelákovicích“ KHS vzala v úvahu plánovanou obytnou zástavbu v 
přilehlé lokalitě „Krátká Linva“. 
 
 
4.6.6. Pověřuje vedoucí rozvoje města projednáním změny projektu „Oprava 
komunikací v lokalitě V Nedaninách – část veřejné osvětlení“ 
ve smyslu redukce řešení o část osvětlení podél zahrady děkanství – osvětlovací 
body č. 18, 20, 22, 23 a 24 – celkem 5 lamp.  
 
 
4.7.1. Na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje jako pro 
město nejvýhodnější nabídku společnosti ML Compet a.s., Praha 1 na realizaci 
veřejné zakázky „Dotační management – Revitalizace náměstí 5. května  
v Čelákovicích“ v ceně 114. 000,- Kč vč. DPH 
 
 
4.7.2. Schvaluje rámcovou Mandátní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako 
mandantem a společností ML Compet a.s., Praha 1 jako mandatářem  
na realizaci veřejné zakázky „Dotační management – Revitalizace náměstí  
5. května v Čelákovicích“ 
 
 
4.8. Bere na vědomí Technicko-ekonomickou zprávu o využití stávajícího 
solárního systému a možnosti zvýšení efektivity provozu Městského bazénu 
v Čelákovicích. 
 
 
4.9. Schvaluje předložený Dodatek č. 1 uzavřené Smlouvy o dílo č. 2010-S-19 
mezi objednavatelem Městem Čelákovice a zhotovitelem f. K+N s.r.o. 
Pardubice na stavbu „Komunikace V Prokopě Čelákovice“. 
  
 
4.10. Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 
stavbu plynárenského zařízení - plynovod včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemku p.č. 3571/3 v k.ú. Čelákovice mezi 
RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a Městem 



Čelákovice jak budoucím povinným a V. D. a M. D., Čelákovice jako 
investorem. 

 
5.1.1. Bere na vědomí zápis č. 1/2011 ze sociální komise ze dne 1. 2. 2011. 
 
5.1.2. Ukládá tajemníkovi zajistit podklad žádaný sociální komisí z jednání dne 
1. 2. 2011 v bodě 9 zápisu z jednání sociální komise.   
 
 
5.2. Schvaluje finanční členění humanitárního fondu na jednotlivé položky a 
souhlasí s prováděnými platbami dle tohoto členění v průběhu roku 2011, kromě 
položky ostatní případné humanitární příspěvky ve výši 48.000,- Kč, kde RM 
čeká na doporučení sociální komise. 
 
 
 
5.3. Schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě zprostředkovatelské o poskytování 
pečovatelské služby pro jednotlivé spádové obce. 
 
 
5.4.Jmenuje Martinu Slovákovou a MUDr. Melánii Skalickou do sociální 
komise. 
 
 
5.5. Bere na vědomí Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Terénní program 
Čelákovice (od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010)  
 
 
5.6. Bere na vědomí - Zprávu o realizaci projektu Občanské poradny Nymburk 
za období 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 
 
 
 
6.1. Bere na vědomí Zápis z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch 
ze dne 19. 1. 2011. 
 
 
 
6.3. Bere na vědomí „Informaci o stavu pronajatých sportovišť“ 
v Čelákovicích.  
 
 



6.4. Schvaluje finanční příspěvek ve výši 19 tis. Kč pro realizaci protidrogové 
prevence na ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414 ve školním roce 2010/ 2011. 

 
9.1. Bere na vědomí Zprávu o bezpečnosti a o činnosti MP Čelákovice za rok 
2010.  
 
 
10.1.1. Schvaluje nabídku firmy Miroslav Štěpán, Říčany na realizaci zakázky 
„Dílčí projekty výsadeb a vegetačních úprav rekreační zeleně a alejových 
výsadeb ve městě Čelákovice“ ve výši 2. 297.109,60 Kč včetně DPH. 

 

10.1.2. Pověřuje vedoucí odboru životního prostředí jednat s dodavatelem  
o vyjmutí realizace projektu spodní zahrady v MŠ Komenského ve výši 
1.274.442,40 Kč vč. DPH Kč vč. DPH z celkové ceny vysoutěžené zakázky. 
 

10.1.3. Ukládá vedoucí odboru životního prostředí připravit podklad k dopisu 
místostarosty I. na Středočeský FŽP KUSK, kterým poskytovateli dotace 
oznámí vrácení části přidělené dotace za nerealizovaný dílčí projekt spodní 
zahrady v MŠ Komenského. 

 
 
10.3. Ukládá komisi pro životní prostředí, aby posoudila možnost změny 
zimního posypu komunikací v Čelákovicích z hlediska vlivu na životní prostředí 
a řediteli Technických služeb zjistit, zda posyp solí neovlivní činnost ČOV. Dále 
RM ukládá řediteli TS, aby předložil kalkulaci v korunách, z níž by byly patrné 
náklady na jednotku komunikací ve variantě stávající údržba a údržba 
s použitím soli. Pro splnění všech uvedených úkolů stanovuje RM termín  
do 24. 2. 2011.  
 
 
10.4.1. Schvaluje zrušení veřejné zakázky na zakázku „Měření ovzduší 
v Čelákovicích“.  
 
 
10.4.2. Souhlasí, aby odbor životního prostředí neprodleně vyzval Zdravotní 
ústav se sídlem v Ostravě k podání nabídky na zakázku „Měření ovzduší 
v Čelákovicích“ v jednacím řízení bez uveřejnění.  
 
 



11.1. Jmenuje členy komise PPE Mochov: 
Ing. Karel Herrmann za městys Lázně Toušeň 
Petr Mück – za městys Nehvizdy (zastupitel) 
Michal Burda – za městys Zápy (zastupitel) 
Ladislav Marek – za obec Mochov (starosta) 
Tomáš Brázda – za obec Břežany II (starosta) 
Stehlík Karel – za obec Vyšehořovice (starosta) 
 
11.1.2. Jmenuje členy komise PPE Mochov: 
Václav Vlasák 
Miloslav Uhlíř 
Dalibor Janta 
Ilja Tureček 
Jakub Procházka 
 
 
11.2 Jmenuje členy komise Poradní sbor občanů za volební okrsek: 
Č. 1 MŠ Přístavní – Jarmil Pařízek 
Č. 2 Technické služby – Milan Břinčil 
Č. 3 KD – RD – Josef Šalda 
Č. 5 Hasičská zbrojnice – Ladislav Zemánek 
Č. 8 V Prokopě – Milan Moravec 
Č. 9 Záluží – Jana Bartošová 
 

11.3.1. Jmenuje pí. Janu Špakovou předsedkyní likvidační komise. 
 
 
11.3.2. Jmenuje pí. Ing. Alenu Svatoňovou a p. Antonína Duška za členy 
likvidační komise. 
 
 
11.4. Jmenuje Ing. Ilonu Luštincovou tajemnicí stavební komise. 
 
 
11.5. Jmenuje p. Bc. Svatopluka Svatoně, pí. Lenku Tomečkovou, p. Jakuba 
Chouru, p. Davida Bohuslava, p. Martina Rycha, p. Romana Přívozníka,  
Mgr. Františka Šturmu (ZŠ Kostelní) a pí. Vilmu Michalčíkovou  
(ZŠ Komenského), za členy bezpečnostní komise. 
 
 
 



11.6. Schvaluje nabídku firmy Kenast s.r.o., J. A. Komenského 258, 289 11 
Pečky na projekt nového sekretariátu MěÚ v hodnotě 32.738,5 Kč bez DPH. 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová 4. 2. 2011 
 
 
Usnesení ověřil: 
Ing. Jaroslav Ryneš 
 
 
Bc. Josef Pátek 
starosta 
 


