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USNESENÍ č. 14/2011

ze schůze Rady města Čelákovic 4. srpna 2011

Rada města Čelákovic: 

1.1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 2.8., 3.1., 6.4., 8.2., 10.6., 11.3.

1.2.1. Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu.

1.3. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM.

1.4. Schvaluje zápis z jednání RM č. 13/2011 ze dne 15. 7. 2011

2.1. Schvaluje záměr pronájmu částí pozemku, nesloužícího pro účely podnikání, p.č. 1692/120 –
ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře cca 1515 m2 z celkové výměry 1588 m2, pro k.ú. 
Čelákovice, obec Čelákovice za cenu 10,- Kč/m2/rok.

2.2. Schvaluje záměr pronájmu st.p.č. 1778 - zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 540 m2, st.p.č. 1779 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 575 m2, st.p.č. 1780 -
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 691m2,  st.p.č. 1781 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
518 m2, st.p.č. 1782 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 563 m2, st.p.č. 1783 - zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 521 m2, st.p.č. 1784 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 695 m2, st.p.č. 1785 
- zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 526 m2, část p.p. 1789 – ostatní plocha/jiná plocha o výměře 
cca 45 m2, části p.p.č. 1788 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře cca 8 m2  a části p.p.č. 
1786 – zahrada, o výměře cca 372 m2, vše k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Nájemné z pozemků 
nesloužících pro účely podnikání dle vyhlášky MF 01/2010 – je 9,- Kč/ m2.

2.3. Schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 3111/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, 
o výměře cca 16 m2, pro k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice za cenu minimálně 1.500,- Kč/m2. 

2.4. Schvaluje podmínky pro sepsání kupní smlouvy na prodej části pozemku p.č. 1671/14  v k. ú. 
Čelákovice ve znění: 
geometrický plán na oddělení bude zajišťovat a financovat žadatel 
návrh na oddělení bude odsouhlasen MÚ před potvrzením GP 
kupní smlouvu vyhotoví MÚ Čelákovice po dodání podkladů
platba bude provedena po schválení smlouvy v ZM a před podpisem starosty
vklad vlastnického práva na KÚ provede a bude financovat žadatel.

2.5. Schvaluje záměr pronájmu části st.p.č. 1 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře cca max. 95 m2, pro k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice. 

2.6.1. Schvaluje Nájemní smlouvu na pozemek p.č. 4295 v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice 
o výměře 400 m2, mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a Vyšší odbornou školou, střední 
zdravotnickou školou a základní školou Mills, s.r.o., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 50.000,-
Kč/rok za účelem provozování základní a mateřské školy v přilehlém objektu.
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2.6.2. Souhlasí se stavebními úpravami rekonstruovaných prostor v objektu na náměstí 5. května č.p. 
2/12 v Čelákovicích i se stavebními a zahradnickými úpravami na pozemcích p.č. 4295 - ostatní 
plocha / ostatní komunikace a na pozemku st.p.č. 1 v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice 
specifikovanými v příloze smlouvy o pronájmu pozemku, které jsou nezbytné pro provoz předškolního 
zařízení Větrníček, a schvaluje Vyjádření města č. 14.

2.7. Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
6012136/01, 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 VN a NN na pozemcích ve vlastnictví 
budoucího povinného p.č.  1681/13 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 1860 m2, p.č. 1692/120  -
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1588 m2 a p.č. 1692/131 - ostatní plocha, jiná plocha, 
o výměře 16 m2, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 12.000,- Kč + DPH.

2.8. Schvaluje záměr pronájmu sportovní haly č.p. 1683 na st.p.č. 1333/41 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 896 m2, v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice za cenu minimálně 60.000,- Kč/rok. 
Hala bude využívána pro sportovní činnosti s důrazem na maximální využití v průběhu týdne.
Nájemce bude hradit drobné opravy a náklady spojené s obvyklým udržováním pronajaté nemovitosti 
včetně technického zařízení. 
Zájemce ve své nabídce uvede:
-nabídku na výši ročního nájmu  
-výše pronájmu v dopoledních a časně odpoledních hodinách školským
subjektům
-výše pronájmu v odpoledních, večerních hodinách a o sobotách a nedělích 
sportovním subjektům 
Údaje nezbytné pro ekonomickou rozvahu, zejména pokud se týká spotřeby energií v předchozích 
letech, je možno si vyžádat na odboru OH MěÚ. 
Uzávěrka pro přijímání nabídek je do 22. 8. 2011, do 10.00 hod. 

4.1.1. Schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu 
řízení na stavbu „Cyklostezka Čelákovice – Císařská Kuchyně“ mezi Městem Čelákovice jako 
objednatelem a Ing. Liborem Klusem, Mladá Boleslav jako zhotovitelem.    

4.1.2. Schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu 
řízení na stavbu „Zastávky BUS ul. Jiřinská, Čelákovice“ mezi Městem Čelákovice jako objednatelem 
a Ing. Liborem Klusem, Mladá Boleslav jako zhotovitelem.    

4.2. Schvaluje upravenou Smlouvu o poskytnutí poradenských a konzultačních služeb v oblasti 
nastavení systému protikorupčních opatření uzavřenou mezi Oživením o.s., Praha 2 jako 
poskytovatelem a Městem Čelákovice jako objednatelem na zpracování protikorupčního auditu pro 
Město Čelákovice v ceně 50.000 Kč.

4.3.0. Bere na vědomí zápis č. 6 z jednání stavební komise ze dne 20. 7. 2011

4.3.1. Po projednání ve stavební komisi souhlasí s navrženými stavebními úpravami tiskárny 
DURABO – zástavbou stávajícího dvora, současně požaduje doplnit projekt o studii záměru přestavby 
celého areálu s vizí finálního stavu (objemy, fasády, zpevněné plochy, kontext směrem do města). 
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4.3.2. Po projednání ve stavební komisi RM souhlasí se stavebními úpravami domu č.p. 168 
v Rybářské ulici v Čelákovicích, RM požaduje, aby stavebník před realizací fasády domu předložil 
stavebnímu úřadu upravenou PD, která bude respektovat doporučení stavební komise. To znamená, 
že barevné členění fasády bude řešit nikoli horizontálně, ale v tektonice plochy (šambrány, které 
mohou být např. doplněny llizénami na nároží, po obvodě štítu a na obvodě 
1. NP).

4.3.3. Po projednání ve stavební komisi požaduje doplnit projektovou dokumentaci stavebních úprav 
domu č.p. 437 v ul. Jungmannova o bilanci zastavěných ploch a ploch zeleně. Je třeba dodržet 
regulativy dané územně plánovací dokumentací města Čelákovice, kde je pro tuto lokalitu dána 30ti 
procentní zastavěnost pozemků.

4.4. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem 
a firmou TaK Architects s.r. o., Praha 3 jako zhotovitelem na zpracování projektové dokumentace: 
„Urbanisticko – architektonický návrh historického centra Čelákovic“ v celkové ceně 94.800,- Kč bez 
DPH.

4.5. Schvaluje upravené vyjádření města č. 11/2011 k předloženému záměru na stavbu „Výrobní 
a skladovací hala Čelákovice s administrativním zázemím a parkovištěm“, která bude umístěna v ulici 
Stankovského v Čelákovicích.

4.6. Schvaluje nabídku firmy TaK Architects s.r. o., Praha 3 na zpracování vizualizací náměstí 
5. května v Čelákovicích (celkem 3 snímky) v rozsahu uvedeném v této nabídce v celkové ceně 
42.000,- Kč bez DPH za finanční spoluúčasti firmy TaK Architects s.r. o., Praha 3 ve výši 20.000,- Kč 
bez DPH.

4.7. Schvaluje Smlouvu o dílo č. 05/11 na realizaci stavby „ Výstavba vjezdů - Čelákovice“ mezi 
Městem Čelákovice jako objednatelem a společností LŠL – STAVBY s.r.o., Čáslav jako zhotovitelem 
za cenu 112.478,10 Kč bez DPH.   

4.8.1. Schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku firmy NOVAKO CZ, s.r.o., Brandýs nad Labem, 
na opravu fasády v Základní škole v Kostelní ulici v Čelákovicích 1. a 2. etapa.

4.8.2. Schvaluje Smlouvu o dílo na opravu fasády Základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích mezi 
Městem Čelákovice, jako zadavatelem, a firmou NOVAKO CZ, s.r.o., Brandýs nad Labem, jako 
zhotovitelem, za cenu  303.058,- Kč včetně DPH.

5.1. Bere na vědomí zápis č. 6 z jednání sociální komise ze dne 28. 6. 2011

6.1. Bere na vědomí rezignaci PhDr. Mirka Noska na členství v redakční radě Zpravodaje města 
Čelákovic ke dni 12. 7. 2011.

6.3. Schvaluje finanční podporu Aerobik Studia – TJ Spartak Čelákovice při účasti nominovaných 
závodnic na Mistrovství světa 2011 ve sportovním aerobiku ve výši 10.000,- Kč. 
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8.1.0. Bere na vědomí zápis č. 7 z jednání bytové komise ze dne 12. 7. 2011

8.1.2. Schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt č. 23, ul. Armádní č. p. 502, Milovice
za podmínky, že pan I. J., Milovice uhradí dlužné nájemné ve výši 10.348,-Kč do 31. 8. 2011.

8.1.3. Neschvaluje zařazení do seznamu uchazečů o nájem bytu zvláštního určení v domě 
s pečovatelskou službou paní M. L., Praha 9.

8.1.4. Neschvaluje zařazení do seznamu uchazečů o nájem bytu zvláštního určení v domě 
s pečovatelskou službou paní J. Š., Luštěnice.

8.1.6. Neschvaluje prominutí dluhu na nájemném a úhradách za plnění poskytovaných s užíváním 
bytu ve výši 68.110,-Kč za byt č. 41, ul. Průběžná č. p. 606, Milovice paní P. H., Milovice.

8.1.7. Neschvaluje žádost o proplacení 50% ceny při výměně oken v bytě č. 48, ul. Průběžná č. p. 
606, Milovice P. G., Milovice.

8.1.8. Schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt č. 3, ul. Prokopa Holého č. p. 1173, 
Čelákovice na dobu určitou do 30. 11. 2011 s paní Z. G., Čelákovice z důvodu uhrazení dlužného 
nájemného.

8.1.9. Vypovídá nájem z bytu č. 10, v domě č. p. 1647, ul. J. A. Komenského v Čelákovicích, paní 
H. S., z důvodu, kdy je byt nájemcem neužívaný.
Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu č. 10, č. p. 1647, ul. J. A. 
Komenského v Čelákovicích.

9.1. Bere na vědomí Zprávu o bezpečnosti a o činnosti MP Čelákovice za I. pololetí roku 2011, 
předloženou místostarostou. 

10.1. Schvaluje zápis č. 8 z jednání komise pro životní prostředí ze dne 28. 6. 2011

10.2. Jmenuje Ing. Pavla Chalupu za člena komise pro životní prostředí.

10.3. Schvaluje Smlouvu o zajištění sběru odpadního textilu mezi firmou KOUTECKÝ s.r.o., Duchcov, 
jako provozovatelem a městem Čelákovice.

10.4.1. Na základě doporučení komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek schvaluje nabídku 
firmy Marcel Bubeník, zahradnické a sadovnické služby, Čechova 636, 289 22 Lysá nad Labem 
ve výši 37.650,-Kč včetně DPH na  provedení služby spojené s veřejnou zakázkou o názvu „Údržba 
živých plotů ve městě Čelákovice“  jako pro město nejvýhodnější.

10.4.2. Projednala a schvaluje Smlouvu s firmou Marcel Bubeník, zahradnické a sadovnické služby, 
Lysá nad Labem na provedení služby spojené s veřejnou zakázkou o názvu „Údržba živých plotů 
ve městě Čelákovice“ ve výši 37.650,-Kč včetně DPH.
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10.5. Projednala a schvaluje předložený návrh vyjádření města č.13/2011 
a nesouhlasí s uložením výkopové zeminy neznámého původu a blíže nespecifikovaného množství 
na pozemky ve vlastnictví města.  

10.6.1. Schvaluje Plán zimní údržby komunikací Města Čelákovice pro zimní sezónu 2011-2012.

10.6.2. Schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku firmy USK, s.r.o., Mladá Boleslav 
na provádění posypu komunikací chemickým materiálem se skrápěním za cenu 372,- Kč/km bez 
DPH.

10.6.3. Souhlasí s tím, aby Technické služby Čelákovice, jako objednatel, uzavřely Smlouvu o dílo 
s firmou USK, s.r.o., Mladá Boleslav, jako zhotovitelem, na provádění posypu komunikací v majetku 
Města Čelákovice chemickým materiálem se skrápěním za cenu 372,- Kč/km bez DPH.

11.2. Na základě předloženého Zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce Čelákovice a na 
základě údajů z evidence obyvatel ke dni 26. 7. 2011 osvědčuje, že na uvolněný mandát 
v zastupitelstvu města Čelákovic nastupuje dle § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, paní Bc. Lenka Grygarová, nar. 27. 3. 1968, bytem 
Ruská 1415, Čelákovice, a to dnem 26. 7. 2011.

11.3.  Bere na vědomí zápis č. 9 z redakční rady Zpravodaje Města Čelákovic ze dne 18. 7. 2011.

Zapsala: Romana Liscová 5. 8. 2011

Usnesení ověřil:

Mgr. Marek Skalický 

Bc. Josef Pátek

starosta
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