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USNESENÍ č. 22/2011

ze schůze Rady města Čelákovic 16. listopadu 2011

Rada města Čelákovic: 

Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.2., 2.3., 4.4., 4.5., 4.6.,  9.1., 9.2.

1.2.1. Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.

1.3.Schvaluje zápis z jednání RM č. 21/2011 ze dne 3. 11. 2011

2.1. Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-
6003887/VB002, 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 kabelového vedení NN na pozemcích ve vlastnictví budoucího 
povinného z věcného břemene: p.č. 1635/143 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 97 m2, 
p.č. 1427/65  - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  2192 m2,  p.č. 1427/76 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 2502 m2, všech v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 12.000,-
Kč + DPH.

2.2. Schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 47/1 – orná půda, o výměře 20 x 30 m, v k. ú. Záluží 
u Čelákovic a obci Čelákovice pro experimentální využití na dobu tří let za cenu pro nájemné 
z pozemků nesloužících pro účely podnikání dle vyhlášky MF 01/2010 – 9,- Kč/m2/rok.

  

2.3. Schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 3199 – ostatní plocha / ostatní komunikace, 
o výměře cca 100 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za účelem pořádání společenské akce 
ve dnech 31. 12. 2011 – 1. 1. 2012, včetně hudební produkce.
Nájemné je stanoveno ve výši 50,- Kč/m2.

3.1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu č. 6 rozpočtu města 2011.

3.2. Schvaluje využití prostředků investičního fondu Kulturního domu Čelákovice ve výši 203 700,- Kč 
na financování oprav vnitřních prostor Kulturního domu Čelákovice.

3.3. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí platební bankovní záruky r.č. 99002019420 mezi Městem 
Čelákovice jako klientem a Komerční bankou.

3.4. Schvaluje cenovou nabídku společnosti ATLAS Audit s.r.o., Čelákovice na provedení 
přezkoumání hospodaření za rok 2011 u příspěvkových organizací zřízených městem TS Čelákovice, 
ZŠ Kostelní a Městský dům dětí a mládeže v ceně 83 000,- Kč bez DPH tj. 99 600,- Kč vč. DPH.
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3.5. Souhlasí s převodem částky 100 000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské 
školy Čelákovice, Rumunská 1477.

4.1. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. DZ 11010435/Kr uzavřené mezi Městem 
Čelákovice, jako objednatelem, a společností Metrostav a.s., Praha 8, jako zhotovitelem stavby 
„Revitalizace náměstí 5. května Čelákovice“, který řeší vzájemně odsouhlasené vícepráce 
kompenzované o práce, které se naopak v rámci zakázky neprovedly. Cena předmětu díla v Dodatku 
č. 1 činí 130.500,- Kč bez DPH.

4.2. Bere na vědomí Zápis č. 10 z jednání komise pro rozvoj města a zavedení MA21 ze dne 1. 11. 
2011 

4.2.1. Po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 a na základě vyjádření příslušných  
odborů MěÚ Čelkovice požaduje doplnění žádosti o vyjádření k přestavbě truhlářské dílny na výrobnu 
Sushi, Jungmannova č.p. 1366 o následující informace:

1. Způsob nakládání a likvidace odpadů z uvažované výroby. Město nebude souhlasit 
s technologií drcení odpadů a jejich odvodem do kanalizace.

2. Způsob předčištění odpadních vod odváděných z provozu.
3. Způsob řešení odvětrání a s tím související zamezení šíření zápachu z výroby vzhledem ke 

skutečnosti, že záměr je situován v obytné zástavbě.
4. Uvažované hlukové zatížení vč. způsobu jeho omezení (hluk z chladícího zařízení, výrobní 

technologie, balícího zařízení, vzduchotechniky …).
5. Upřesnění způsobu vytápění a kategorizace nově vzniklého zdroje znečištění.
6. Upřesnění dopravního zatížení, které vznikne realizací záměru.
7. Nové přípojky vyvolají zásah do komunikace v ul. Zárubova. Upozorňujeme na skutečnost, že 

vzhledem k nedořešenému vlastnictví komunikace, bude projednání tohoto zásahu 
problematické. 

4.2.2. Po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 nesouhlasí s odprodejem části 
pozemku p.č. 1427/75 v k.ú. Čelákovice žadateli p. M. B. dle upravené žádosti, která byla doručena 
dne 5. 10. 2011 a nadále trvá na svém původním usnesení č. 17/2011/4.5.1. ze dne 15. Září 2011.

4.2.3. Po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 nemá námitek k návrhu změny č. 3 
ÚPNZ Zeleneč – část Mstětice.

4.2.4.  Po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 má k záměru výstavby Bytového 
domu Spojovací dle předložené dokumentace ve stupni DUR ze dne 26. 11. 2010 následující 
připomínky: 

1. RM doporučuje prověřit možnost posunu celého bytového objektu západním směrem. V rámci 
posunu doporučujeme prověřit možnost nového umístění cyklostezky.

2. RM doporučuje odkup pozemků souvisejících s bytovým domem včetně pozemků ve 
vytvořeném vnitrobloku.

3. RM upozorňuje investora na skutečnost, že ulice Spojovací je již nyní hlavním přístupem do 
průmyslového areálu TOSu. Hlukové zatížení bude v této ulici úměrné vytížení průmyslového 
areálu stoupat.



3

4.3. Schvaluje cenovou nabídku firmy Metrostav a.s., Praha 8 na 
- Změnu použití žulových nájezdů na zvýšené křižovatky ve výši 199 435,80,- Kč bez DPH (239 323,-
Kč včetně DPH)
- Dodatečné kácení ve výši 2 731,25 Kč bez DPH (3 277,50 Kč včetně DPH)

4.4.1.  Schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku firmy Ing.Jiří Januška-Parket servis, Stará 
Boleslav na opravu parketové podlahy tělocvičny v objektu ZŠ Komenského, Čelákovice za cenu 
192.600,- Kč včetně DPH.

4.4.2. Schvaluje  Smlouvu o dílo s firmou Ing.Jiřím Januška-Parket servis, ,Stará Boleslav na 
provedení opravy parketové podlahy tělocvičny  v objektu ZŠ Komenského.

4.5.1. Na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje, jako pro město nejvýhodnější, 
nabídku firmy HOSPIMED spol. s r.o., Praha 3 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Dodávka a instalace nového mycího centra – školní jídelna ZŠ Kostelní, Čelákovice“ za nabídkovou 
cenu 639 240 Kč vč. DPH.

4.5.2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou HOSPIMED 
spol. s r.o., Praha 3 jako zhotovitelem v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 
a instalace nového mycího centra – školní jídelna ZŠ Kostelní, Čelákovice“

4.6.1. Schvaluje zápis z jednání „Bytový soubor Čelákovice - náměstí rozsah zainvestovaných prací 
a dodávek a další postup“ ze dne 16. 11. 2011.

4.6.2. Na základě výsledku projednání se zástupci investora stavby Bytový soubor Čelákovice –
náměstí“ ze dne 16. 11. 2011 schvaluje zpětvzetí odvolání Města Čelákovice proti opravnému 
rozhodnutí Městského úřadu Čelákovice odboru výstavby čj. MUC/09529/2011.

4.6.3. Revokuje svá usnesení č. 2NS/2010/2.4 ze dne 10. 12. 2011 a č. 12/2011/2.11 ze dne 30. 6. 
2011.

4.6.4. Schvaluje záměr na prodej části (150 m2) pozemku p.č. 680/2, ostatní plocha /jiná plocha, 
o celkové výměře 1126 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, dle geometrického plánu č. 2042-
66/2010 označené parcelním číslem 680/3, ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 150 m², v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 3.500,- Kč/m².

6.1.1. Děkuje Martě Šipčiakové, DiS, Evě Bukačové a Mgr. Miloši Bukačovi za práci ve 
školských radách základních škol v Čelákovicích ve funkčním období 2008-2011.
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6.1.2. Jmenuje za zřizovatele Evu Bukačovou, Mgr. Miloše Bukače do školské rady na 
Základní škole Čelákovice, J. A. Komenského 414 a Ing. Petra Studničku do školské rady 
na ZŠ Kostelní 457, s účinností od 17. 11. 2011. 

6.2. Schvaluje finanční podporu SK Záluží na přípravu tradičních zimních turnajů: Bohuslav 
Gambrinus cup – bandy hokej a Mikulášský turnaj - malá kopaná, ve výši 5 tis. Kč. 

6.3. Schvaluje finanční podporu programu rizikového chování školní mládeže „Sám sebou“ na 
Základní škole Čelákovice, Kostelní 457 do výše 18.000 Kč. 

8.1.1. Přiděluje byt č. 6 o velikosti 1+1, ul. Stankovského č. p. 1581, Čelákovice D. T., Čelákovice dle 
seznamu.

8.1.2. Přiděluje byt č. 20 o velikosti 1+1, Armádní 501, Milovice paní J.S., Čelákovice dle seznamu.

8.1.3. Přiděluje byt č. 2 o velikosti 2+1, Prokopa Holého 1743, Čelákovice paní Bc. S. K., Milovice.
Podmínkou přidělení bytu je vrácení bytu Armádní čp. 502 v Milovicích. 

8.1.4. Přiděluje byt č. 42 o velikosti 3+1, Armádní 502, Milovice panu J.H., Čelákovice
dle seznamu.

8.1.5.1. Ruší svá usnesení č. 8.2.9.1. a 8.2.9.2. z RM 20/2011 ze dne 20. 10. 2011. 

8.1.5.2. Přiděluje byt č. 13 o velikosti 3+1, ul. Armádní č. p. 502, Milovice manželům O. a J. H., za 
předpokladu, že ukončí Nájemní smlouvu a městu řádně předají byt č. 3 o velikosti 2+1, v domě č. p. 
231, Čelákovice.

8.1.5.3. Schvaluje na základě uhrazení dlužné částky manžely H., Nájemní smlouvu na byt č. 13, 
o velikosti 3+1, ul. Armádní č. p. 502, Milovice, na dobu určitou do 31. 1. 2012, uzavíranou s manžely 
O. a J. H., Čelákovice.

8.1.6. Schvaluje na základě uhrazení dlužné částky panem T. B., Nájemní smlouvu na byt č. 4, 
ul. Rumunská 1448, Čelákovice, na dobu určitou do 31. 12. 2012, uzavíranou s panem T. B., 
Čelákovice. 
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8.1.7. Ruší své usnesení na základě žádosti paní E. R. ze dne 4. 10. 2011 č. 8.2.4. 
z RM19/2011 ze dne 6. 10. 2011, kterým souhlasila s výměnou bytů mezi paní E. R., bytem v č. p. 
1352, V Prokopě, Čelákovice a paní H. P., bytem v č. p. 1172, Prokopa Holého, Čelákovice. 

9.1. Bere na vědomí Zápis č. 8 z jednání Bezpečnostní komise ze dne 9. 11. 2011

9.2. Schvaluje objednávku na dodávku a zprovoznění PCO pro MP Čelákovice od firmy Ing. Stanislav 
Bašek - Bašek Servis, Praha 8, za cenu 69.672,- Kč včetně DPH.

Zapsala: Romana Liscová 16. 11. 2011

Usnesení ověřil:

Ing. Miloš Sekyra

Bc. Josef Pátek

starosta




