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USNESENÍ č. 17/2011

ze schůze Rady města Čelákovic 15. září 2011

Rada města Čelákovic: 

1.1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.6., 4.7., 10.5.
1.2.1. Jmenuje Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.

1.3.Schvaluje zápis z jednání RM č. 16/2011 ze dne 1. 9. 2011

2.1. Neschvaluje záměr prodeje části z pozemku p.č. 1775 – ostatní plocha / ostatní komunikace,
o výměře cca 460 m2, z celkové výměry pozemku 1083 m2, část p.č. 1776 – ostatní plocha / 
manipulační plocha, o výměře cca 295 m2, z celkové výměry 498 m2, p.č. 3111/4 - ostatní plocha / 
ostatní komunikace, o výměře 84 m2 a p.č. 3111/5 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 
8 m2, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

2.2.1. Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-IV-12-
6007829/VB2, 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. 1692/118 – ostatní plocha/ jiná plocha,  p.č. 1708/1  - ostatní plocha / 
zeleň, p.č. 1692/115 – ostatní plocha/ jiná ploch, p.č. 1692/19 – ostatní plocha/ jiná plocha, p.č. 
3111/1 – ostatní plocha/ ostatní komunikace, p.č. 1692/18 – ostatní plocha/ jiná plocha, p.č. 1692/17 
– ostatní plocha/ jiná plocha, p.č. 1692/123 – ostatní plocha/ jiná plocha, p.č. 1692/44 – ostatní 
plocha/ jiná plocha a p.č. 1703/57 - ostatní plocha, jiná plocha, vše v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za cenu 18 000,- Kč + DPH.

2.2.2 Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-IV-12-
6007829/VB4, 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 pozemku ve spoluvlastnictví 
( podíl 5/6) budoucího povinného p.č. 1692/117 – ostatní plocha/ jiná plocha,  v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za cenu 6 000,- Kč + DPH.

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

2.4. Schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Městem Čelákovice jako pronajímatelem 
a Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm TOS Čelákovice s.r.o., Čelákovice, jako 
nájemcem, na pronájem sportovní haly - budovy č.p. 1683 – budova s číslem popisným, objekt 
občanské vybavenosti, na st.p.č. -1333/41 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 896 m2v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za účelem využití pro tělesnou výchovu, sport a komerční využití, za 
cenu 60 000,- Kč/rok. 
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3.1. Souhlasí s přijetím daru Základní škole J. A. Komenského od 

TOHOZ s.r.o. ve výši 10.000,- Kč pro potřeby školní družiny
Atlas Audit s.r.o.             2.000,- Kč do třídního fondu 5. C
Atlas Audit s.r.o.             2.000,- Kč do třídního fondu 3. C

              
4.1. Na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje jako pro město nejvýhodnější 
nabídku uchazeče Ing. Jiří Suchý, Šestajovice na zajištění fotografických služeb při vítání občánků 
Města Čelákovice, kdy cena za zhotovení fotografií pro rodiče bude činit 28 Kč (rozměr 13x18 cm) 
a Městu Čelákovice budou fotografie pro účely zveřejnění ve Zpravodaji města Čelákovic poskytnuty 
zdarma.

4.2. Schvaluje vyjádření města č. 15/2011 k předloženému záměru na  udělení dodatečného 
stavebního povolení na přístavbu rekreačního objektu  na pozemcích p.č. 1692/188, 1692/189, 
1692/190 k.ú. Čelákovice a na udělení povolení používání nezpevněné komunikace pro účely vývozu 
splaškových vod z těchto pozemků. 

4.3.1. Na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje, jako pro město nejvýhodnější, 
nabídku společnosti ATLAS AUDIT s.r.o., Čelákovice na zajištění služeb v rámci veřejné zakázky 
„Přezkoumání hospodaření města Čelákovice“ v ceně 84 000 Kč vč. DPH. 

4.3.2. Schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření uzavřenou mezi Městem Čelákovice 
jako zadavatelem a společností ATLAS AUDIT s.r.o., Čelákovice jako vykonavatelem v rámci veřejné 
zakázky „Přezkoumání hospodaření Města Čelákovice“.

4.4. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou AQE advisors, 
a.s.; Brno jako zhotovitelem na realizaci veřejné zakázky „Personálně – organizační audit MěÚ 
Čelákovice“ v ceně 129 600,-Kč včetně DPH (108 000,-Kč bez DPH).

4.5. Bere na vědomí zápis č. 8 z jednání komise pro rozvoj města a zavedení MA21 ze dne 6. 9. 
2011

4.5.1. Po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 nesouhlasí s odprodejem části 
pozemku p.č. 1427/75 žadateli p. M. B.. RM doporučuje řešit žádost odprodejem ucelené části 
pozemku společenství vlastníků nikoli jednotlivci. Pokud by nedošlo k dohodě, RM doporučuje 
problém (odpad, pokusy o vloupání apod.), který byl důvodem pro podání žádosti, řešit úpravou 
stávající zeleně. 

4.5.2. Po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 nesouhlasí s umístěním čerpací 
stanice pohonných hmot na pozemcích p.č. 1754/1  a 1754/2 zejména vzhledem k blízkosti stávající 
obytné zástavby. RM doporučuje na příští jednání komise pro rozvoj města a zavedení MA21 přizvat 
zástupce investora a po dohodě s ním zvolit vhodnější umístění. 

4.5.3. Po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 nemá k záměru  výstavby 
novostavby RD na pozemku p.č. 4246 v k.ú. Čelákovice dle projektu zpracovaného ateliérem Albis 
s.r.o., Praha 6 (VII/11) námitek. Vzhledem ke složitějším majetkoprávním vztahům v území 
doporučujeme k žádosti o příslušné správní rozhodnutí doložit vyjádření sousedů. 



3

4.5.5. Po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 nemá námitek k návrhu barevného 
řešení fasády nově rekonstruovaného obvodového pláště domu č.p. 1462 – 1464 v u. Rumunská.  

4.6. Schvaluje ocenění prací na úpravu projektové dokumentace ,,Revitalizace ul. Ve Skále“, 
předloženou zhotovitelem Ing. L. Poláčkem, ve výši 30 000,- Kč.

4.7. Schvaluje nabídku č. 201108002 firmy TaK Architects s.r.o., Praha 3 na zpracování projektových 
architektonických prací v rozsahu uvedeném v této nabídce v celkové ceně 93 000,- Kč bez DPH.

6.1. Bere na vědomí zápis č. 7 z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch ze dne 6. 9. 2011

6.2. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení restaurátorských prací - restaurování sochy sv. 
Jana Nepomuckého, p.č. 3122, k.ú. Čelákovice, (ev.č. v ÚSKP ČR 18840/2-2035), uzavřené mezi 
Městem Čelákovice a Josefem Vitvarem, Praha 4.

8.1.2. Schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku st. p. č. 343 – zastavěná plocha, 
o výměře 61m², za cenu 10,- Kč za m², k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, mezi městem Čelákovice 
jako pronajímatelem a vlastníkem chaty č. 0141 Z. K. Praha 7.

8.2. Vypovídá nájem z bytu č. 9, v domě č. p. 1440, ul. Prokopa Holého v Čelákovicích, panu R. R.
Čelákovice, z důvodu, kdy je byt nájemcem neužívaný.
Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu č. 9, č. p. 1440, ul. Prokopa 
Holého v Čelákovicích.

8.3 Ukládá místostarostovi II projednat navržené zásady pronajímání bytů v bytové komisi a zveřejnit 
jejich znění na internetových stránkách a v městském zpravodaji k připomínkám veřejnosti.

10.1. Schvaluje plán odpadového hospodářství města Čelákovice na léta 2011-2015.

10.2.1. Schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, 
centrum hygienických laboratoří, ve výši 200 280 Kč včetně DPH na zakázku „Měření ovzduší 
v Čelákovicích“ na základě doporučení komise pro životní prostředí.

10.2.2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městským úřadem jako objednatelem a Zdravotním ústavem 
se sídlem v Ostravě, centrum hygienických laboratoří, jako zhotovitelem na zakázku „Měření ovzduší 
v Čelákovicích“ ve výši 200 280 Kč včetně DPH.

10.3.1. Nesouhlasí s proplacením částky 6 600,-Kč panu J. Š. za odstranění pařezu z veřejného 
prostranství v trase pro plynovodní přípojku k parcele p.č.2631 v ul. Na Požárech Čelákovice, neboť 
svůj záměr s vlastníkem pozemku předem neprojednal.

10.3.2. Ukládá řediteli Technických služeb pana Š. se svým rozhodnutím seznámit.
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10.4.1. Odvolává člena komise pro životní prostředí Ing. J. Špůra, který požádal o uvolnění.

10.4.2. Jmenuje Ing. Josefa Žáka za nového člena komise pro životní prostředí.

10.5.1. Projednala a bere zpět výpověď ze Smlouvy na zajištění svozu komunálních odpadů s TSN 
ke dni 31. 12. 2011 v celém rozsahu.

10.5.2. Souhlasí s provedením změn formou Dodatku. V Dodatku se ruší pouze svoz ZKO, ujednání 
o svozu tříděného odpadu zůstává v platnosti v plném rozsahu beze změn.

10.5.3. Ukládá právníkovi města provést navržené úpravy Smlouvy.

11.1. Bere na vědomí zápis č. 10 z jednání komise Redakční rada zpravodaje Města Čelákovic 
ze dne 23. 8. 2011

Zapsala: Romana Liscová 15. 9. 2011

Usnesení ověřil:

Ing. Jaroslav Ryneš

Bc. Josef Pátek

starosta




