
USNESENÍ č. 07/2011
ze schůze Rady města Čelákovic 7. dubna 2011

Rada města Čelákovic: 

1.1. Schvaluje předložený program jednání.

1.2.1. Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Ing. Luboše Chouru ověřovatelem zápisu.

1.3. Schvaluje kontrolu plnění usnesení

1.4. Schvaluje zápis RM č.05/2011 ze dne 2. 3. 2011, č. 06/2011 ze dne 24. 3. 
2011, 06M/2011 ze dne 4. 4. 2011 

2.2. Schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1671/14 – trvalý travní porost, 
o výměře cca 250 m2, pro k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice, za cenu minimálně 
2.500,- Kč 

2.3. Schvaluje záměr pronájmu pozemků st.p.č. 987/90 – zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 70 m2 a p.p.č. 987/93 – ostatní plocha / manipulační plocha, o 
výměře 181 m2 a přístupové komunikace na p.p.č. 987/95 – ostatní plocha / 
manipulační plocha, vše v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice za cenu 3.000,- Kč 
za rok.

2.4. Schvaluje Smlouvu o dodávce a odběru tepla č. 115 pro objekt Městského 
úřadu v Čelákovicích, nám. 5. května č.p. 1, mezi Městem Čelákovice jako 
odběratelem a Q-Byt Čelákovice,  spol. s r.o. , jako dodavatelem.

2.5. Schvaluje Smlouvu o dodávce a odběru tepla č. 14 pro objekt hasičské 
zbrojnice P. Holého č.p. 1664, mezi Městem Čelákovice jako odběratelem 
a Q-Byt Čelákovice,  spol. s r.o., jako dodavatelem.



2.6. Schvaluje znění „Dohody o umožnění provedení stavby vodovodní, 
kanalizační přípojky, v pozemku p.č. 3571/3, v k.ú. Čelákovice, obec 
Čelákovice, pro stavebníka J. T. –Teplice. 

2.8. Souhlasí s tím, aby TS Čelákovice poskytly TJ Spartak Ćelákovice 
vyřazené sloupy veřejného osvětlení k oplocení sportoviště a 20 betonových 
dlaždic za cenu 500,- Kč. Pro vyřazené sloupy veřejného osvětlení není 
v majetku TS další využití.

2.9.1. Revokuje své usnesení č. 04/2011/2.3. ze dne 21. 2. 2011.

2.9.2. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene na stavbu plynárenského zařízení - plynovod včetně jeho součástí, 
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na pozemku p.č. 3571/3 v k.ú. 
Čelákovice mezi RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem jako budoucím 
oprávněným a Městem Čelákovice jak budoucím povinným a V. D. a M. D., 
Čelákovice jako investorem.

3.1. Schvaluje s účinností od 1.5. 2011 nový Ceník pro rok 2011 likvidace 
odpadů podle katalogu odpadů vyhl. Č. 383/2001 Sb., kterými jsou Technické 
služby Čelákovice p.o., oprávněny nakládat a zajišťovat jejich likvidaci na 
sběrném dvoře.

3.2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu č. 2 rozpočtu města 2011.

3.3.1. Bere na vědomí neschválení žádosti města o nadační příspěvek 
z Nadace ČEZ na zřízení dětského hřiště v Sedlčánkách.

3.3.2. Pověřuje místostarostu Ing. Sekyru, aby zajistil pokračování 
přípravných prací spojených s realizací dětského hřiště.



4.1.1. Po projednání ve stavební komisi nemá námitek k dokumentaci 
k ohlášení stavby „Rekonstrukce haly č. 9 ve výrobním areálu FV- Plast 
v Čelákovicích“. 

4.1.2. Po projednání ve stavební komisi souhlasí s provedením  novostavby 
rodinného domu vč. garážového stání v ul. Na Požárech na p.p.č. 2631 v k.ú. 
Čelákovice dle dokumentace z ledna 2011. 

4.1.3. Po projednání ve stavební komisi nemá námitek k záměru na vybudování 
garáže v rámci přestavby  rodinného domu v ul. Rybářská č.p. 168 
v Čelákovicích. RM souhlasí s realizací vjezdu k nové garáži na náklady 
stavebníka (podmínky stanoví OH MěÚ Čelákovice). Městem je výstavba 
vjezdů k nemovitostem prováděna pouze jako součást celkové rekonstrukce 
ulice. 

4.1.4. Na doporučení stavební komise a vzhledem k poloze RD v ul. Rybářská 
č.p. 168 v centru města požaduje v dalším stupni projektové dokumentace
citlivějším způsobem přepracovat řešení průčelí domu. Upravenou dokumentaci 
požaduje RM předložit k vyjádření.

4.2.1. Po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 souhlasí 
s navrženým řešením polyfunkčního domu v ulici Rybářské na st.p.č. 79 v k.ú. 
Čelákovice. RM požaduje předložení dalšího stupně projektové dokumentace 
k vyjádření.

4.2.2. Po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 souhlasí se 
změnou projektu RD (změna projektu – garáž na parkovací stání) na pozemku 
p.p.č. 1666/7 v k.ú. Čelákovice (v lokalitě Nedaniny). 

4.3. Schvaluje ocenění rozšíření stavby „Rekonstrukce ulice Kostelní“ o 
provedení rekonstrukce křižovatky ulice Kostelní s ulicí Husovou a provedení 
těchto prací v rámci uvedené stavby dle soupisu prací předloženého firmou 
Firesta a.s., Brno v celkové ceně 258.488,83 bez DPH.



4.4.1. Revokuje své usnesení č. 4.2.2. z jednání RM č. 6/2011 ze dne 24. 3. 
2011.

4.4.2. Schvaluje předloženou Smlouvu o dílo č. 03/2011 mezi Městem 
Čelákovice jako investorem a firmou DITE s.r.o., Nymburk jako koordinátorem 
na akci „ Koordinátor BOZP pro ČOV Čelákovice“.

5.1. Schvaluje proplacení částky  5.853,- Kč – náklady na pohřeb p. V. D.

5.2. Bere na vědomí zápis č. 3 z jednání sociální komise ze dne 22. 3. 2011

6.1. Jmenuje předsedu a další členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů 
o jmenování do funkce ředitele/ředitelky  Mateřské školy Čelákovice, 
Rumunská 1477 v tomto složení:  
předseda:  Ing. Jaroslav Ryneš 
členové:    Eva Bukačová, Mgr. Miloslav Roubal, Jaroslava Dušková, Milena  
Hnízdová, Mgr. Ladislava Halvová.
Výkon funkce tajemníka komise zajistí Marie Vávrová.                                                

6.2.1. Bere na vědomí informaci o přípravě prezentační tiskoviny Pexeso 
s motivy historických Čelákovic a souhlasí s jejím vydáním v nákladu 8 000 
kusů.  

6.2.2. Schvaluje zadání výroby Pexesa s motivy historických Čelákovic firmě 
Iva Vodáková, Čelákovice, která předložila nejvýhodnější nabídku za cenu 
42.622,- Kč včetně DPH za 8000 ks.  

6.3. Schvaluje finanční příspěvek Výtvarné dílně Labyrint, s. r. o, Čelákovice, 
na podporu tradiční akce Čelákovické Pojaření v roce 2011 ve výši 5. 000,- Kč.



6.4. Souhlasí s umístěním pamětní desky na budovu původní Základní školy 
Čelákovice, Kostelní 457 a pověřuje pana místostarostu II. Ing. Ryneše dalším 
jednáním s PhDr. M. P. a Společností Eduarda Petišky.   

6.5. Schvaluje příspěvek Sboru dobrovolných hasičů v Čelákovicích ve výši 
5.400,- Kč na úhradu pronájmu Kulturního domu v Čelákovicích za účelem 
pořádání oslav 130. výročí založení Sboru. 

6.6. Schvaluje finanční podporu studentského filmu M. M. s pracovním názvem 
Barrandov Kill (natáčeného v Čelákovicích), ve výši 1.000,- Kč.

6.8.1. Bere na vědomí zápis č. 3 z jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní 
ruch dne 21. 3. 2011 

6.9. Bere na vědomí zápis č. 3 z jednání Redakční rady ZMČ dne 15. 3. 2011

7.2.  Souhlasí s umístěním 3 ks reklamních tabulí „Méně je někdy více“ 
u vjezdu do města na silnici II/245 –Mochovská a III/2454 Rooseveltova.

8.1. Bere na vědomí zápis bytové komise č. 3 ze dne 8. 3. 2011

8.2. Schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt č. 4., ul. Prokopa Holého 
č.p. 1440 na dobu určitou smlouvy do 31.8.2011 a prominutí 50% poplatku 
z prodlení v souvislosti s pozdním hrazením nájmu F. Z., bytem Prokopa Holého 
1440, Čelákovice.

8.3. Neschvaluje prominutí poplatků z prodlení v souvislosti s pozdním 
hrazením nájmu P. a Z. G., bytem Armádní čp. 502, Milovice.

9.1. Souhlasí s objednávkou vyprošťovacího zařízení Lukas pro SDH 
Čelákovice u firmy NORDSTAHL s.r.o., Praha za cenu 364.099,20 Kč vč. 
DPH. 



9.2. Bere na vědomí zápis č. 2 z jednání bezpečnostní komise ze dne 24. 3. 
2011

10.1.1.  Bere na vědomí informaci provozovatele vodovodu města VaK Mladá 
Boleslav a.s., o jakosti pitné vody za rok 2010.

10.1.2. Bere na vědomí informaci provozovatele vodovodu a kanalizace města 
VaK Mladá Boleslav a.s., o výsledcích hospodaření za leden až prosinec 2010 
na provozované lokalitě Čelákovice.

10.2. Bere na vědomí zápis č. 4 z jednání komise pro životní prostředí ze dne 
17. 2. 2011

11.1. Souhlasí s odprodejem 3.100 ks demontované půdní dlažby panu M. B., za 
cenu 2,- Kč/kus. 

11.2.1. Odvolává na návrh předsedy komise pro životní prostředí p. MUDr. 
Lukáše Hrzána z komise pro životní prostředí.

11.2.2. Jmenuje novým členem Komise pro životní prostředí p. Ing. Zdeňka 
Červinku.

11.3. Nominuje za Město Čelákovice na místo člena majetkové komise Svazu 
měst a obcí ČR Ing. Václava Špačka.

11.4. Schvaluje jmenování členů Řídící skupiny Strategického plánu rozvoje 
města Čelákovice do r. 2030. Jména dle přiloženého návrhu.



11.5. Schvaluje znění dopisu komisařům EU.

11.6. Schvaluje záměr na zpracování Protikorupčního auditu  

Zapsala: Romana Liscová  8. 4. 2011

Usnesení ověřil:
Ing. Miloš Sekyra

Bc. Josef Pátek
starosta




