
USNESENÍ č. 01/2011
ze schůze Rady města Čelákovic 6. ledna 2011

Rada města Čelákovic: 

1.2.1. Jmenuje Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.

2.1.1. Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IV-12-6003635 pro stavbu „Čelákovice V Prokopě – kNN – č.p. 
1353-8“ mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene 
a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí budoucímu oprávněnému 
z věcného břemene věcné břemeno umístění, zřízení a provozování stavby kNN 
na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného z věcného břemene p.č. 
1424/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 1424/4 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 1424/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 1427/1 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 1427/76 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 1427/84 – ostatní plocha, ostatní komunikace, všech v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 18.000,- Kč + DPH.

2.1.2. Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IE-12-6002777/VB1 mezi Městem Čelákovice jako budoucím 
povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí 
budoucímu oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno umístění, zřízení a 
provozování stavby zemního kabelového vedení NN na pozemcích ve 
vlastnictví budoucího povinného z věcného břemene p.č. 1380/1 – ostatní 
plocha, manipulační plocha, p.č. 1424/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.č. 1427/64 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 1424/1 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.č. 1391/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 
1402/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 1413/1 – ostatní plocha, 
manipulační plocha, p.č. 1424/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 1424/11 
– ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 1424/12 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 1424/13 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 1424/14 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. – 1424/16 – ostatní plocha, manipulační 
plocha, p.č. 1427/85 – ostatní plocha, ostatní komunikace, všech v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 31.900,- Kč + DPH.



2.2. Doporučuje ZM ke schválení Kupní smlouvu na plynové zařízení „Plošná 
plynofikace části Sedlčánky a Císařská kuchyně“ mezi Městem Čelákovice 
a společností RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem za celkovou cenu 6.215.000,-
Kč bez DPH.

2.3. Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci                
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení č. 200/2010/9410001453 pro 6 
RD Sedlčánky, mezi Městem Čelákovice a RWE GasNet, s.r.o.Ústí nad Labem. 

2.4. Trvá na splnění ustanovení čl. VII (Příspěvek Investora) Smlouvy 
o spolupráci při výstavbě Obchodního centra Čelákovice ze dne 12. 7. 2010 
a zaplacení příspěvku v dohodnuté výši 2.000.000,- Kč v termínu stanoveném 
touto Smlouvou. 

2.5. Odstupuje od Smlouvy o dlouhodobém nájmu pozemku, uzavřené dne 
9. 10. 1996 na pronájem pozemků st.p.č 2, p.č. 3 a p.č. 4, resp. jejich částí 
o výměře 66,75 m2, všech v k.ú. Čelákovice, mezi Městem Čelákovice jako 
pronajímatelem a soukromým podnikatelem R. K., Čelákovice, jako nájemcem, 
z důvodu opakovaného nezaplacení sjednaného nájemného.

3.1. Souhlasí s přijetím darů Základní škole J. A. Komenského  od

Atlas Audit ve výši 5. 000,- Kč na interaktivní tabuli
Czela.net o.s. 70. 000,- Kč na hardware pro PC pracovnu
J. N. 2. 000,- Kč do třídního fondu 1.C
Atlas Audit 2. 000,- Kč do třídního fondu  4.C
Nadace Naše dítě 13. 500,- Kč na vybavení interaktivní učebny
M. P. 1. 500,- Kč na vylepšení prostředí v 2.D
J. N. 3. 000,- Kč do třídního fondu  2.C
M. B. 3. 000,- Kč do třídního  fondu 1.B, 3.B, ŠD
R Altra 15. 000,- Kč pro potřeby ZŠ
L. H. 1. 500,- Kč pro potřeby ZŠ
Atlas Audit 2. 500,- Kč do třídního fondu 5.C
Atlas Audit 2. 500,- Kč do třídního fondu 3.C

3.2.1. Schvaluje podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci v rámci 

Středočeského kraje Fondu sportu, volného času a primární prevence pro rok 



2011 na zakoupení plaveckých pomůcek k dovybavení Městského bazénu 

v Čelákovicích v celkové hodnotě 93.717,- Kč z toho 78.717,- Kč tvoří 

požadovaná neinvestiční dotace tj. 84 % a 15.000,- tvoří spoluúčast města 

Čelákovice, případně nahrazená příspěvkem od jiných subjektů (v tomto případě 

Metal Allianz a Kooperativa).

3.2.2. Pověřuje místostarostu II. zpracováním a podáním žádosti Krajskému 

úřadu Středočeského kraje.

3.3. Schvaluje žádost o nadační příspěvek pro dětské hřiště v Sedlčánkách
Nadace ČEZ, Města Čelákovice se sídlem nám. 5. května 1, 250 88 Čelákovice. 

3.4. Schvaluje úpravu č. 16 rozpočtu města 2010.

4.1. Ve věci záměru výstavby RD v ulici Smetanova, Sedlčánky postupuje věc 
k projednání komisi pro rozvoj města.

  

4.2. Souhlasí s podáním odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Čelákovice, 
odboru výstavby  č.j.: výst.1742/09/Lu ze dne 30. 11. 2010 o umístění stavby 
základnové stanice mobilních telefonů T-mobile, součást IZS, včetně stavby 
oplocení a kabelové el.přípojky NN na pozemcích st. p.č. 1730 a parc. č. 1754/1, 
1754/3 v katastrálním území Čelákovice. 

4.3. Neschvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 3.276,- Kč za nedodržení 
termínu pro odevzdání díla – projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 
„Cyklistická stezka Čelákovice – Toušeň – II. etapa“. Výše smluvní pokuty byla 
stanovená na základě ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi Městem 
Čelákovice jako objednatelem a Ing. M. K., Praha 8 jako zhotovitelem. 



4.4. Vzala na vědomí odložení zveřejnění výzvy k podání nabídek v rámci 
výběrového řízení „Výměna oken – BD Prokopa Holého 1269 – 1274 a BD 
V Prokopě 1345 - 1352, Čelákovice“ do doby obnovení přijímání žádostí 
poskytovatelem dotace v rámci dotačního programu „Zelená úsporám“

4.5. Pověřuje starostu a místostarostu I. jednáním ve věci poskytnutí finanční 
náhrady ušlého zisku.

4.6. Schvaluje Smlouvu o úhradě za omezení užívání silnice ve výši 300,- Kč 
bez DPH při opravě vodovodních řadů v ul. Jiřinská mezi Středočeským krajem 
zastoupeným Správou a údržbou silnic Mnichovo Hradiště, přísp. org. jako 
vlastníkem a Městem Čelákovice jako uživatelem.

4.7.1.  Schvaluje Smlouvu s p. E. P., Čelákovice, o vybudování zdi, která je na 
hranici jeho pozemku p.č. 1207 a pozemku ve vlastnictví Města Čelákovice p.č. 
1320/7 v k.ú. Čelákovice.

4.7.2.  Schvaluje Smlouvu s pány J.B., Čelákovice a Ing. F. B., Praha 11 
Chodov o vybudování zdi, která na hranici jejich pozemků p.č. 1208/2 a 1208/3 
a pozemku ve vlastnictví Města Čelákovice p.č. 1320/7 v k.ú. Čelákovice.

6.1.1. Bere na vědomí ukončení soudního sporu mezi Městským muzeem 
v Čelákovicích a ATLAS AUDIT s.r.o. o úhradě faktury VF2010/125 ze dne 
14. 5. 2010 znějící na částku 12.000,- Kč.

6.1.2. Město Čelákovice jako postupník přijímá bezplatně pohledávku ATLAS 
AUDIT s.r.o. za Městským muzeem v Čelákovicích ve výši 12.000,- Kč
na základě smlouvy o postoupení pohledávky dle ust. § 524 a násl. Občanského 
zákoníku. 

6.1.3. Město Čelákovice jako postupník pohledávky ATLAS AUDIT s.r.o.
za Městským muzeem v Čelákovicích ve výši 12.000,- Kč promíjí Městskému 
muzeu v Čelákovicích pohledávku z nezaplacené faktury VF2010/125 ze dne 
14. 5. 2010 znějící na částku 12.000,- Kč.



6.2. Jmenuje členy do komise pro kulturu, sport a cestovní ruch: Petr Polnický, 
Mgr. Terezie Petišková, Michal Burda, Soňa Husáriková, Mgr. Jaroslav Hodyc, 
Ladislav Čermák, Ing. Luboš Choura, Martin Spilka, Ing. Marie Pospíchalová, 
Milan Šikl, Vladimír Duník, Tomáš Holcman 
Tajemník: Marie Vávrová

6.3. Souhlasí s vyjádřením hygienika k navýšení počtu žáků ZŠ Komenského
z 620 na 700 dle kapacity jídelny.

7.1. Bere na vědomí zvýšení cen jízdného PID v mimopražských tarifních 
pásmech a snížení příspěvku na zajištění základní dopravní obslužnosti na území 
Středočeského kraje autobusovou dopravou. 

8.2.1. Schvaluje zvýšení nájemného v bytech s regulovaným nájemným pro r. 
2011 v plné výši dle zákona č. 107/2006 Sb. ve znění zákona č. 150/2009 Sb. 

Zvýšené nájemné bude vybíráno od 1.5.2011.
Byty v majetku města Čelákovic 58,03 Kč/m2

Byty v majetku města Čelákovic se sníženou kvalitou 50,10 Kč/m2

U bytů s pečovatelskou službou zůstává nájemné beze změny
Byty v majetku města Čelákovic s pečovatelskou službou, Kostelní 26
16,40 Kč/m2

Byty v majetku města Čelákovic s pečovatelskou službou, Kostelní 462
28,96 Kč/m2

8.2.2. Ukládá správci bytového fondu Q-BYT Čelákovice spol. s r.o. zajistit 
potřebné administrativní kroky ke zvýšení nájemného dle rozhodnutí RM. 

8.3. Jmenuje členy bytové komise: Kateřina Březinová, Jaroslav Pitner, Hana 
Machálková, Jaroslav Korec, Ivana Kalibová, Václava Snítilá, Petr Polnický
Tajemnice: Jana Špaková



9.1.1. Souhlasí s předloženou koncepcí MP Čelákovice a doporučuje ji ke 
schválení ZM Čelákovice.

9.1.2. Souhlasí a doporučuje ZM ke schválení organizační řád Městské policie 
Čelákovice.

10.1. Bere na vědomí informaci předsedy představenstva VaK Mladá Boleslav 
ve věci přesunu a rozložení platby předplaceného nájemného.

10.4. Jmenuje další členy komise pro životní prostředí: Jitka Sedmihradská, 
Pavel Jindřich, Helena Hanušová, MUDr. Lukáš Hrzán

10.6. Schvaluje Vyjádření Města Čelákovice č. 1/2011, jako účastníka řízení, 
vedeného u KÚSK pod č.j. 198597/201/KUSK OŽP/Nech, k žádosti firmy TOS-
MET slévárna a.s., Čelákovice o vydání 3. změny integrovaného povolení.

10.7. Nesouhlasí s realizací záměru společností ARENA COMET SCS ČESKÁ 
REPUBLIKA s.r.o., Pobřežní 95/74,180 00 Praha 8 – Karlín , IČ: 24759376., na 
výstavbu linky na termické odlakování kovových výrobků. Rada města tento 
záměr, který je situován do prostoru areálu Kovohutí Čelákovice odmítá s tím,
že město nepodporuje další rozšiřování zdrojů znečištění vzhledem k již tak 
vysoké zátěži ovzduší.

11.1.1. Jmenuje členy komise pro vytvoření projektu E- radnice: Mgr. Marián 
Jamriška, Václav Špaček ml., Ing. Milan Pianezzer, Miroslav Dvořák

11.1.2. Jmenuje členy komise pro rozvoj města: Bc. Martin Kautcký, Jakub 
Procházka, Liběna Knapová, Jitka Sedmihradská

11.1.3. Jmenuje členy komise sociální: Bc. Martin Kautcký, Bc. Dominika 
Fijalová, Kateřina Trafinová, Leona Kchemlová, MUDr. Hana Kadeřávková, 
Olga Juračáková, Aurelie Kochanová, Ing. Zora Leypold Iglová



11.2.1. Projednala a stanovila s platností od 01. 01. 2011, že úředním místem 
k uzavření manželství bude

Obřadní místnost v budově radnice Městského úřadu v Čelákovicích

Městské muzeum, síň Jana Zacha, V případě uzavírání sňatku v síni 
J. Zacha v MM se platí pronájem na základě dohody sepsané s ředitelem 
Městského muzea

- dnem určeným k uzavření manželství je  -  pátek, mimo státem uznávaného 
svátku

-  doba  určená k uzavírání manželství je : od 9,00 hod. do 13,00 hod.

- právo užívat závěsný znak při slavnostních příležitostech a občanských  

  obřadech mají, kromě starosty a místostarostů, tito další zastupitelé 

   města:

  1) Ing. Luboš Choura

2) Mgr. Miloš Bukač

3) Tomáš Janák

- jiné vhodné místo za účelem uzavření manželství je:  

nádvoří Městského muzea v Čelákovících

(podléhá poplatkům dle sazebníku zak. č. 634/2004 Sb, .)

11.2.2. Určuje cenu za pronájem obřadního místa v prostoru interiéru tvrze a 
prostoru na nádvoří tvrze za 2.000,- Kč za obřad.

     

11.3. Navrhuje kandidáta Mgr. Marka Skalického (radního pro oblast 
vodohospodářství) do dozorčí rady společnosti Zdroj pitné vody Káraný a.s.



Zapsala: Romana Liscová  6. 1. 2011

Usnesení ověřil:
Ing. Jaroslav Ryneš

Bc. Josef Pátek
starosta
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