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USNESENÍ č. 20/2011

ze schůze Rady města Čelákovic 20. října 2011

Rada města Čelákovic: 

1.1.Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 
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. 19/2011 ze dne 6. 10. 2011, č. 19M/2011 ze dne 13. 10. 2011

2.1. Schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 987/90 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 70 m

2 
a p.p.č. 987/93 – ostatní plocha / manipulační plocha, o výměře 181 m

2

( celkem 251 m2 ), vše pro k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice. 
Minimální cena za prodej pozemků 1500,- Kč/m2.

2.2. Schvaluje záměr prodeje částí pozemků (o výměře celkem 16 m2) odměřených z pozemku p.p.č. 
3111/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 3211 m2, dle geometrického plánu 
č. 2098-29/2011 nově označených jako : p.p.č. 3111/6 - ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 
3 m2, p.p.č. 3111/7 - ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 11 m2,
a st.p.č. 4656 – zastavěná plocha, garáž o výměře 2 m2,resp. záměr jejich směny za část pozemku 
oddělenou z p.p.č. 1753/3 – zahrada,o celkové výměře 586 m2,nově označenou jako p.p.č. 1753/4 –
zahrada, o výměře 3 m2, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za cenu 1.500,-Kč/m2. 

2.3. Schvaluje záměr prodeje p.č. 8/2 – zahrada, o výměře 155 m2, p.č. 39/3 – ostatní plocha / zeleň, 
o výměře 44 m2 a části st.p.č. 20 – zastavěná plocha / zbořeniště, o výměře cca 55 m2, vše v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 1.500,-Kč/m2.

2.4. Pověřuje vedoucího Odboru hospodářského, aby zahájil jednání směřující k dohodě  o ukončení 
dosud platných nájemních smluv na pozemky p.p.č. 884/1– vodní plocha, o výměře 26117 m

2
, p.p.č. 

884/4 – vodní plocha, o výměře 2065 m
2
, p.p.č. 885/2 – vodní plocha, o výměře 9959 m

2
, vše v k.ú. 

Sedlčánky a obci Čelákovice a pozemek p.p.č. 445/1 – vodní plocha, o výměře 15411 m
2
, v k.ú. 

Sedlčánky a obci Čelákovice se zástupci ČRS MO Čelákovice.

3.1.1. Rada města Čelákovic v souladu s §29 a §30 zákona č 563/1991Sb., o účetnictví nařizuje 
všem organizacím zřízeným městem Čelákovice provést inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 
2011.

3.1.2. Ukládá ředitelům příspěvkových organizací města určit inventarizační komise a upřesnit 
předmět inventarizace v návaznosti na majetek a závazky, o nichž příslušná organizace účtuje.
Výsledky inventarizace – inventurní soupisy a inventarizační zprávu – budou předány zřizovateli 
do 6. února 2012.
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3.2. Schvaluje Směrnici I 9/2011 o provedení inventarizace majetku a závazků s účinností od 21. 10. 
2011

4.1. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi zhotovitelem firmou TaK Architects s.r.o., Praha 3 a objednatelem 
Městem Čelákovice, na vypracování projektové dokumentace ,,Rehabilitace lokality Ve Skále“, ve výši 
93 000,- Kč bez DPH.

4.2. Schvaluje předloženou Smlouvu o dílo mezi objednatelem Městem Čelákovice 
a zhotovitelem f. Ing. Jiří Kejval Kutná Hora, na projektové práce „Autobusové zastávky v ul. 
Mochovská, Čelákovice“ ve výši 60 000,- Kč bez DPH.

4.3.1. Po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 se záměrem na výstavbu čerpací 
stanice pohonných hmot na pozemcích p.p.č. 1754/1 a p.p.č. 1754/2 v k.ú. Čelákovice nesouhlasí 
zejména z důvodu navýšení dopravní zátěže na dnes již nevyhovujících komunikacích. Z hlediska 
polohy ve městě je umístění ČS PHM v navrhovaném prostoru nevhodné – jediný přístup je přes 
obytnou zástavbu v centru města. 

4.3.2. Schvaluje vyjádření města č. 17/2011 k územnímu řízení na stavbu „Čerpací stanice 
pohonných hmot - Čelákovice“, která je umístěna na pozemcích p.p.č. 1754/1 a p.p.č. 1754/2 v k.ú. 
Čelákovice.

4.4.1. Na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje, jako pro město nejvýhodnější, 
nabídku firmy HELAGO CZ spol. s r. o., Hradec Králové na dodávku automatizovaného externího 
defibrilátoru pro MP Čelákovice za nabídkovou cenu 28 358 Kč vč. DPH.

4.4.2. Schvaluje kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a firmou HELAGO CZ, spol. 
s r.o., Hradec Králové jako prodávajícím na dodávku automatizovaného externího defibrilátoru pro 
MP Čelákovice.

4.5. Schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení „Dokumentace pro ÚR a SP – splašková 
kanalizace a vodovod – Dělnické domky u Kovohutí“ mezi Městem Čelákovice jako objednatelem 
a společností STAVOKOMPLET – PROJEKCE s.r.o., Stará Boleslav jako zhotovitelem.   

4.6.1. Na základě doručených cenových nabídek a provedení jejich srovnání schvaluje nabídku 
firmy HRaNA, s.r.o. Praha 6 na tvorbu „JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTA ČELÁKOVICE“ 
za nabídkovou cenu 48 000 Kč vč. DPH.

4.6.2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou HRaNA, s.r.o., 
Praha 6 jako autorem na tvorbu „JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTA ČELÁKOVICE“.
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6.1. Jmenuje členy komise pro vyhodnocení veřejné soutěže na ztvárnění Výroční ceny města 
Čelákovic a Pamětního listu Výroční ceny města Čelákovic:
předseda: Bohumír Hanžlík, 
členové: Jolana Fenclová, Mirka Šimonová, Jaroslav Špaček, PhDr. Iva Vodáková, 
tajemník: Dagmar Vitáčková

6.2. Schvaluje s platností od 1. 10. 2011 navýšení osobního příplatku Mgr. Davidu Eisnerovi ve výši 
předloženého návrhu.  

6.3.  Bere na vědomí Zápis č. 8 z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch ze dne 11. 10.
2011

8.1. Bere na vědomí Zápis č. 10 z jednání Bytové komise ze dne 4. 10. 2011

8.2.2. Trvá na svém usnesení č. 14 / 2011 / 8.1.7. přijaté ze dne 4. srpna 2011.

8.2.3. Trvá na svém usnesení č. 14 / 2011 / 8. 1. 4. ze dne 4. srpna 2011.

8.2.4. Trvá na svém usnesení č. 14 / 2011 / 8. 1. 3 ze dne 4. srpna 2011.

8.2.5. Schvaluje výměnu bytů mezi paní A. Š., č. p. 621, Milovice a paní A. K., č. p. 551, Milovice.

8.2.6. Trvá na svém usnesení č. 16 / 2011 / 8. 4. 2 ze dne 4. září 2011.

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

8.2.9.1.  Schvaluje na základě uhrazení dlužné částky uzavření Nájemní smlouvy 
o velikosti 3+1, č. p. 606, Milovice, na dobu určitou do 31. 1. 2012 v souvislosti s pozdním hrazením 
nájmu, manželům O. a J. H., Čelákovice.

8.2.9.2. Přiděluje byt o velikosti 3+1, č. p. 606, Milovice manželům O. a J. H., za předpokladu, že 
ukončí Nájemní smlouvu na byt 2+1, v č. p. 231, Čelákovice.

8.3. Schvaluje záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 16,05 m2 v domě čp. 606 ul. 
Průběžná v Milovicích, za účelem instalace technických zařízení bez trvalé obsluhy za cenu minimálně 
1.557,- Kč/m2/rok.  

9.1. Bere na vědomí Zápis č. 7 z jednání Bezpečnostní komise ze dne 30. 09. 2011
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11.1. Doporučuje ZM zvolit odpovědného politika a koordinátora MA21

Zapsala: Romana Liscová 20. 10.2011

Usnesení ověřil:

Ing. Miloš Sekyra

Bc. Josef Pátek

starosta




