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USNESENÍ č. 11/2011
ze schůze Rady města Čelákovic 7. června 2011

Rada města Čelákovic: 

1.2.1. Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Miroslava Leypold Igla ověřovatelem zápisu.

1.3. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení

1.4. Schvaluje zápis č.08M/2011 ze dne 26. 4. 2011, č. 09/2011 ze dne 3. 5. 

2011, č. 10/2011 ze dne 19. 5. 2011

2.1. Schvaluje záměr na pronájem pozemku p.č. 4295, ostatní plocha, jiná 

plocha, o výměře 400 m2, k.u. Čelákovice za minimální cenu 9 Kč/m2.

Účelem záměru je provozování soukromé mateřské školky a soukromé základní 

školy.

2.2. Schvaluje, jako pro město nejvýhodnější, na základě srovnání doručených 

cenových nabídek na „Výrobu banneru NE ELEKTRÁRNĚ vč. příslušenství“

ve variantě 1, zajištění výroby společností Printex, Brandýs nad Labem za 

nabídkovou cenu 8.440,- Kč bez DPH.

2.3. Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

č. IV-12-6010509/9110 na akci „Sedlčánky kNN, SP 100 č.p. 11/1“, 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 pozemku ve vlastnictví budoucího povinného p.č. 887 – ostatní 

plocha, ostatní komunikace, o výměře 1386 m2,  v k.ú. Sedlčánky a obci 

Čelákovice, za cenu 12.000,- Kč + DPH.
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2.4. Schvaluje záměr na pronájem haly – budovy č. p. 1683 postavené na 

pozemcích p. č. 1333/41 v obci a k. ú. Čelákovice, o celkové výměře 896m². 

Uvedená nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. a obec 

Čelákovice u Katastrálního úřadu Praha-východ. 

Kriteria výběru budou 

1) Hala je pronajímaná pro sportovní účely.

2) Maximální využití haly 

3) Za minimální cenu 9 Kč/m2/rok

2.5. Schvaluje záměr pronájmu pozemků č. p. 3838/17 o výměře 784m² pro k. 

ú. Čelákovice obec Čelákovice a pozemku parc.č. st. 3842/11 o výměře 9325m² 

pro k. ú. Čelákovice obec Čelákovice na období od 1. 7. 2011 do 31. 5. 2012 za 

cenu 50.000,- Kč pro zařízení staveniště a deponii sloužící pro uložení materiálu 

z rekonstrukce ČOV.

2.6. Schvaluje Smlouvu o předání a ochraně datových sad mezi Městem 

Čelákovice jako nabyvatelem a Středočeským krajem jako poskytovatelem, se 

sídlem v Praze 5.

2.7.1. Ruší své usnesení č. 09/2011/2.2 ze dne 3. 5. 2011, kterým schválila 

Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako pronajímatelem a fi RWE 

GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako nájemcem, na pronájem pozemků st.p.č. -

987/90, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 70 m2, p.č. 987/93 – ostatní 

plocha, manipulační plocha, o výměře 181 m2, a p.č. 987/95 – ostatní plocha, 

manipulační plocha, o výměře 732 m2, všech v k.ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice, za účelem umístění a provozování vysokotlaké regulační stanice 

plynu, za cenu 3.000,- Kč/rok.
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2.7.2.Schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako 

pronajímatelem a fi RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako nájemcem, na 

pronájem pozemků st.p.č. -987/90, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 70 m2, 

p.č. 987/93 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 181 m2, a p.č. 

987/95 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 732 m2, všech v k.ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice, za účelem umístění a provozování vysokotlaké 

regulační stanice plynu, za cenu 3.000,- Kč/rok. 

3.1.Doporučuje Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s celoročním 
hospodařením 2010 bez výhrad.

3.1.1. Doporučuje Zastupitelstvu města schválit:  
1) Převod ZHV  MŠ Přístavní za rok 2010 ve výši 41 684,34 Kč do rezervního 
fondu.
2) Převod ZHV  MŠ Rumunská za rok 2010 ve výši 43 575,12 Kč do rezervního 
fondu.
3) Převod ZHV  MŠ Komenského za rok 2010 ve výši 5 532,71 Kč do 
rezervního fondu.
4) Převod ZHV  ZŠ Kostelní za rok 2010 ve výši 70 000,00 Kč do fondu odměn 
    a 45 974,39 Kč do rezervního fondu.
5) Převod ZHV MDDM  za rok 2010 ve výši 5 817,60 Kč do rezervního fondu. 
6) Použití ZHV Kulturního domu za rok 2010 ve výši 6 506,67 Kč na pokrytí 
ztráty hospodaření z předešlých let.

3.1.2. Doporučuje Zastupitelstvu města schválit:    
1) úhradu ztráty ZUŠ Jana Zacha za rok 2010 ve výši 23 614,77 Kč z prostředků 
rezervního fondu ZUŠ.
2) úhradu ztráty Technických služeb Čelákovice za rok 2010 a současně i za rok 
2009 ze zůstatku rezervního fondu ve výši 606 tis. Kč a zůstatku investičního 
fondu ve výši 1 267 tis. Kč, 
- rozpuštění investičního fondu do výnosů,
- přechodné krytí části ztráty ve výši 838 tis. Kč zůstatkem běžného účtu ve výši 
615 tis. Kč a hodnotou dosud nezaplacených závazků.
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3.2. Doporučuje Zastupitelstvu města schválit úpravu č. 3 rozpočtu města 2011.

4.1. Souhlasí s umístěním stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha –

Vysočany“ – úsek žel. st. Čelákovice na pozemcích ve vlastnictví města. Jedná 

se o trvalé zábory na pozemcích: p.č. 3048/3, p.č. 3063 (zábor cca 26 m2), p.č. 

3430/113(zábor cca 31 m2), p.č. 3672/1 (zábor cca 6 m2), p.č. 3872 (zábor cca 

225 m2), PK ( 3499 ) (zábor cca 367 m2), PK ( 3886 ) (zábor cca 105 m2), PK ( 

3672 ) (zábor cca 175 m2), PK ( 3884 ) (zábor cca 2135 m2), PK( 3672 ) (zábor 

cca 393 m2) vše v k.ú. Čelákovice a p.č. 42/2 (zábor cca 18 m2), p.č. 47/1 

(zábor cca 2000 m2), p.č. 47/2 (zábor cca 550 m2), p.č. 245/1 (zábor cca 74 

m2), p.č. 248/5 (zábor cca 229 m2) vše v k.ú. Záluží a dočasné zábory do 1 roku 

na pozemcích: p.č. 446, 3048/3, p.č. 3063, p.č. 3130, p.č. 3137, p.č. 3141, p.č.

3230/6, p.č. 3871,  p.č. 3884 a PK ( 3069 ), PK ( 3657 ), PK ( 3886 ), PK ( 3884 

), PK( 3672 ) vše v k.ú. Čelákovice a p.č. 26/17, p.č. 26/20, p.č. 42/2, p.č. 47/1, 

p.č. 245/1, p.č. 248/2, p.č. 248/5, p.č. 248/6, 269 vše v k.ú. Záluží. Velikosti 

jednotlivých předpokládaných dočasných záborů – viz. tabulka v podkladových 

materiálech pro jednání RM 11/2011. Podmínky využití pozemků musí být 

řešeny smluvně.

4.2. Schvaluje „Rámcovou mandátní smlouvu“ mezi Městem Čelákovice jako 

mandantem a společností DV Consult s.r.o., Praha 9 jako mandatářem v rámci 

zajištění činností spojených s realizací veřejné zakázky „Organizátor 

výběrových řízení pro město Čelákovice“.

4.3.1. Bere na vědomí zápis č. 4 z jednání stavební komise ze dne 26. 4. 2011

4.3.2. Po projednání ve stavební komisi požaduje při stavbě RD na pozemku 

p.č. 494/88 v k.ú. Sedlčánky dodržet podmínky územního rozhodnutí ze dne 

2.4.2002 č.j. výst. 182/02/B vydaného pro danou lokalitu, zejména odstupy od 

hranice s pozemkem p.č. 494/1 – 5 m a p.č. 494/87 – 4 m. 
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4.3.3. Po projednání ve stavební komisi požaduje v projektu „Nový areál 

státního výzkumného ústavu materiálů, a.s.“ pro stavební řízení dodržet 

podmínky územního rozhodnutí, zejména výšku budov, včetně nástaveb, Dále 

RM požaduje zpracování hlukové studie a doporučuje zvážit možnost umístění 

technologie VZT a chlazení na objekt "C". Stanovisko k dokumentaci pro 

stavební povolení bude vydáno po uzavření smlouvy o spolufinancování opravy 

příjezdové komunikace v ul. Tovární a spolufinancování odvodnění celého 

území průmyslového areálu TOS formou dešťové kanalizace (v případě její 

realizace) v souladu s usnesením č. 08 / 2011 / 4. 6. 3. ze dne 20. dubna 2011.

4.4.1. Doporučuje ZM ke schválení Smlouvu č. 08017921 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi Státním fondem 

životního prostředí České republiky a Městem Čelákovice na akci 

„Intenzifikace ČOV Čelákovice“. 

4.4.2. Doporučuje ZM akceptovat Rozhodnutí o poskytnutí dotace ev. číslo 

EDS/SMVS/115D112000067 na akci „Intenzifikace ČOV Čelákovice“ 

v maximální výši 27 188 705,00 Kč.

4.4.3. Doporučuje ZM akceptovat podmínky poskytnutí dotace, které jsou 

přílohou Rozhodnutí o poskytnutí dotace ev. číslo EDS/SMVS/115D112000067 

na akci „Intenzifikace ČOV Čelákovice“.

4.4.4. Doporučuje ZM akceptovat technickou a finanční přílohu k Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace ev. číslo EDS/SMVS/115D112000067 na akci „Intenzifikace 
ČOV Čelákovice“.
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4.5.1. Na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje jako pro 

město nejvýhodnější nabídku společnosti Kancelářská technika TOP servis 

s.r.o., Praha 9, na realizaci veřejné zakázky „Dodávka multifunkčního zařízení 

pro MěÚ Čelákovice“ za nabídkovou cenu 42.454,- Kč bez DPH.

4.5.2. Schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a 

společností Kancelářská technika TOP servis s.r.o., Praha 9, jako prodávajícím 

v rámci realizace veřejné zakázky „Dodávka multifunkčního zařízení pro MěÚ 

Čelákovice“

4.6. Schvaluje, jako pro město nejvýhodnější, cenovou nabídku společnosti 

TELMO s.r.o., Praha 1 na dodávku a montáž 1 nového kamerového bodu a 

přemístění 1 stávajícího kamerového bodu pro potřeby Městské policie 

Čelákovice v ceně 128.051,- Kč bez DPH tj. 153.661,- Kč vč. DPH. 

4.7.1. Na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje, jako pro 

město nejvýhodnější, nabídku pana Josefa Vitvara, Praha 4, na realizaci veřejné 

zakázky„Socha sv. Jana Nepomuckého- Čelákovice“ v celkové ceně 135.000,-

Kč.

4.7.2. Schvaluje Smlouvu o provedení restaurátorských prací mezi Městem 

Čelákovice jako objednatelem a Josefem Vitvarem, Praha 4 ,jako zhotovitelem 

na realizaci veřejné zakázky „Socha sv. Jana Nepomuckého- Čelákovice.

4.8. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice, jako objednavatelem a 
firmou Ing. Tomáš Rak Hradec Králové, jako zhotovitelem, na projektovou 
dokumentaci akce ,,Dětské hřiště v Sedlčánkách“ za cenu 16.075,- Kč bez DPH.

4.9. Souhlasí s objednáním úklidu kanceláří MěÚ Čelákovice t.j. mytí oken      
vč. rámů, praní záclon a koberců u firmy Yabok s.r.o., 186 00 Praha 8, která 
předložila nejvýhodnější cenovou nabídku.
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4.11. Schvaluje předložený Dodatek č. 1 uzavřené Smlouvy o dílo č. 8/05 mezi 
objednavatelem Městem Čelákovice a zhotovitelem f. MOOPEX projekt s.r.o. 
Praha 10 na akce „PD vodovodní přivaděč a kanalizační stoka Záluží“.

4.12. Schvaluje předložený Dodatek č. 2 uzavřené Smlouvy o dílo č. 10/05 mezi 
objednavatelem Městem Čelákovice a zhotovitelem f. MOOPEX projekt s.r.o. 
Praha 10 na akce „PD dešťová kanalizace ul. K Borku“.

4.13. Schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. S11-053-0006 na zhotovení  
stavebních prací vzniklých při realizaci stavby „ Výstavba místní komunikace 
v průmyslové zóně Čelákovice“ mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a 
společností Swietelsky stavební spol. s r.o., Praha 8, jako zhotovitelem.    

4.14. Schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. S11-053-0006 na zhotovení 
označení stavby po dokončení – pamětní deska, akce „ Výstavba místní 
komunikace v průmyslové zóně Čelákovice“ mezi Městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností Swietelsky stavební spol. s r.o., Praha 8, jako 
zhotovitelem.    

4.15. 0.Bere na vědomí zápis z jednání Komise pro rozvoj města a zavedení 
MA21 ze dne 10. 5. 2011

4.15.1. Po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21vyjádření  

k územnímu řízení „Bytový dům Spojovací, Čelákovice“ odkládá. RM požaduje 

předložení projektu respektujícího vlastnické hranice pozemku. Do doby 

vyřešení vlastnických vztahů RM považuje další jednání za bezpředmětné.

4.15.2.  Po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 doporučuje 

pro řešení dopravního režimu lokality „pod nádražím“ variantu zóny s 

omezenou rychlostí - 30 km/h. Dále doporučuje zachovat jednosměrný provoz 

bez předností v jízdě, a to i u ulic Julia Zeyera a Palackého. Současně 
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doporučuje označit jednosměrné ulice jako ulice s dvousměrným cyklistickým 

provozem. Na začátku ulic by měly být osazeny zpomalovací prahy.

4.15.3.1.  Po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 souhlasí 

s předloženou dokumentací k územnímu řízení „712 - OC JTH Čelákovice“ za 

podmínek uvedených ve vyjádření města č. 08/2011.

4.15.3.2.  Schvaluje vyjádření města č. 08/2011 k dokumentaci k územnímu 

řízení na stavbu „712 - OC JTH Čelákovice“.

4.15.4. Po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 vyjádření

k projektu „Bytový soubor Čelákovice – změna stavby před dokončením“ 

odkládá a požaduje před novým předložením k posouzení vyřešit majetkoprávní 

vtahy. Pro další posouzení vzhledem k tomu, že změn je celkem 71, je třeba v 

případech změn týkajících se fasády, vzhledu budovy, majetkoprávních vztahů s 

městem tyto změny v PD vyznačit tak, aby bylo možno porovnat změny v 

dokumentaci s odsouhlasenou dokumentací pro stavební povolení. Dále RM 

požaduje doložit změnovou tabulku velikostí bytů k dopravě v klidu.

4.16.1. Schvaluje ocenění víceprací při stavbě „Rekonstrukce ulice Kostelní v 

Čelákovicích“ a provedení těchto prací v rámci uvedené stavby dle soupisu 

prací předloženého firmou FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Brno 

v celkové ceně 65.456,30 Kč bez DPH. 

4.16.2. Schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 63/2010 mezi Městem 

Čelákovice jako objednatelem a firmou FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby 

a.s. Brno, jako zhotovitelem na provedení stavby „Rekonstrukce ulice Kostelní 

v Čelákovicích“. Nová cena díla dle dodatku č. 3 k SOD č. 63/2010 činí 

5. 027. 408,62 Kč bez DPH.
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4.17. Souhlasí se zahájením přípravných projekčních prací rekonstrukce zóny  

„Kostelní – Rybářská“ v rozsahu: úprava ul. Kostelní od křižovatky s ul. 

Husovou, úprava ul. Na Hrádku a ul. Rybářská po dokončený úsek na 

křižovatce s ul. Na Stráni vč. části ul. Ve Vrbí po vjezd do sportovního areálu,  

doplnění městského parku o napojení a okolní ulice (mlatové cestičky) a úprava 

břehu Čelákovického potoka v prostoru parku u knihovny. 

4.18. Schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 09 002 209 na 

zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí „Lávka pro pěší a cyklisty na 

železničním mostě přes Labe v Čelákovicích“ mezi Městem Čelákovice, jako 

objednatelem a firmou SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, jako zhotovitelem. 

4.19. Schvaluje znění dopisu ve věci potvrzení pro krajskou hygienickou stanici, 

že nositelem práv a povinností provozovatele zdroje vody (studna, vrt) 

v Táborové základně Miličín je Městský dům dětí a mládeže, Čelákovice.

4.20.1. Projednala Petici občanů „Nesouhlas se stávajícím dopravním značením 
v ulici Kostelní.“

4.20.2. Ukládá bezpečnostní komisi města posoudit projekt dopravního značení 
v části města zahrnující ulici Kostelní s ohledem na požadavky občanů, které 
obsahuje Petice občanů „Nesouhlas s dopravním značením v ulici Kostelní“.

6.1. Schvaluje Darovací smlouvy mezi Městem Čelákovice a společností 

Kovohutě Holding, a.s., Čelákovice, na přenechání 350 kusů publikace vydané 

ke 150. výročí založení společnosti. 

6.2.1. Bere na vědomí vyjádření paní R. F. ke kontrolní zprávě společnosti 

BENE FACTUM, a.s.

6.2.2. Bere na vědomí výzvu zaměstnanců Městského muzea panu 

Mgr. D. E. k odstoupení z funkce ředitele Městského muzea v Čelákovicích.
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6.2.3. Ukládá řediteli městského muzea podat do 16. 6. 2011 zprávu o tom, 
jakým způsobem mu bylo uloženo realizovat doporučení vyplývající z auditu 
Ing. P. v Městském muzeu za rok 2008 předaný městu 28. 4. 2009

6.3. Schvaluje zápis do kroniky města za rok 2010 bez výhrad.

6.4. Schvaluje finanční podporu 2. ročníku Festivalu Kašparů 2011 z rozpočtu 

města ve výši 3. 000,- Kč. 

6.5. Souhlasí s konáním 3. čelákovické muzejní noci na pozemku p.č. 146 –

park Na Hrádku a žádá o součinnost Městskou policii, Technické služby města a 

Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice.  

6.6. Schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč Mysliveckému sdružení 

Čelákovice na přípravu Dětského dne pro žáky základní školy. 

6.7.1. Schvaluje mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení dle 

podkladového materiálu. 

6.7.2. Schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce městské knihovny dle 

podkladového materiálu. 

6.7.3. Ukládá řediteli kulturního domu vypracovat střednědobou koncepci 

fungování a rozvoje KD a předložit ji RM nejpozději do 31. 7. 2011.

6.7.4. Schvaluje mimořádnou odměnu řediteli městského muzea dle 

podkladového materiálu. 
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6.8. Souhlasí s konáním kulturních akcí s hudební produkcí na volném 

prostranství „Statek Fest 2011“, pořádaných firmou Irish Music Pub Čelákovice, 

ve dnech 25. 6. a 10. 9. 2011 s dobou trvání do 02.00 hodin.  

6.9.1. Bere na vědomí zápis o průběhu konkurzu na funkci ředitele/ředitelky 

Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477.

6.9.2. Jmenuje na základě konkurzního řízení paní Dagmar Horáčkovou,  do 

funkce ředitelky Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, s datem nástupu 

do funkce 1. 9. 2011. 

7.1. Bere na vědomí zamítavé vyjádření Policie ČR k požadavku města na 

omezení rychlosti v ulici Prokopa Holého na 30 km/hod. 

7.2. R u š í usnesení RM Čelákovic č. 07/2011/7.2. ze dne 7. 4. 2011 na 
umístění 3 reklamních tabulí „Méně je někdy více“ u vjezdu do města na silnici 
II/245 - Mochovská a III/2454 Rooseveltova. Návrh nedoporučila Policie ČR 
KŘ policie Středočeského kraje,ÚO Praha-venkov-východ, Dopravní 
inspektorát Brandýs n/Lab. z důvodu bezpečnosti silničního provozu.

8.1. Bere na vědomí zápis č. 5 z jednání bytové komise ze dne 3. 5. 2011

8.2.1. Přiděluje byt č. 4 o velikosti 1+1, ul. Prokopa Holého, Čelákovice J. Z.
dle seznamu.

8.2.2. Přiděluje byt č. 4 o velikosti 1+1, ul. Prokopa Holého, Čelákovice L. K.
dle seznamu.
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8.2.3. Přiděluje byt č. 5 o velikosti 1+1, ul. Prokopa Holého, Čelákovice Š.
K.dle seznamu.

8.2.4. Přiděluje byt č. 5 o velikosti 1+1, ul. Prokopa Holého, Čelákovice K.Ch.
dle seznamu.

8.2.6. Souhlasí s výměnou bytů mezi panem A. H., bytem v č. p. 621/A, Lesní, 
Milovice a panem J. Š., bytem v č. p. 501, Armádní, Milovice

8.2.10. Schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt č. 5, ul. Prokopa 
Holého č. p. 1274/24, Čelákovice na dobu určitou smlouvy do 31. 9. 2011 
v souvislosti s pozdním hrazením nájmu manželům P. a N. P., B. Smetany č. p. 
1692, Čelákovice .

8.2.11. Schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt č. 8, ul. Armádní č.p. 
501, Milovice na dobu určitou smlouvy do 31.9.2011 v souvislosti s pozdním 
hrazením nájmu P. G., Armádní 501, Milovice.

8.3.1. Bere na vědomí požadavky nájemníků domu čp. 1645 a čp. 1646 
v Komenského ulici v Čelákovicích.

8.3.2. Ukládá řediteli Q bytu informovat nájemníky domu čp. 1645 
a čp. 1646 o způsobu řešení jejich požadavků a postupovat podle „shrnutí 
návrhu k jednotlivým bodům“.

9.1. Bere na vědomí zápis č. 4 z jednání Bezpečnostní komise ze dne 24. 5. 

2011

10.2. Schvaluje nabídku firmy Amenit s.r.o., Nový Jičín na  dodávku 
meteorologické stanice Davis Vantage Pro 2 Plus a to  bezdrátovou versi 
s aspiračním radiačním štítem (6153) + program Stribog, dataloger, převodník 
na USB a router , to vše za cenu 25.660,-Kč bez DPH, 30.792,- Kč s DPH, jako 
pro město nejvýhodnější a ukládá OŽP tuto stanici objednat za předpokladu, že 
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součástí dodávky je softwarové vybavení stanice s platnou licencí.

10.3. Bere na vědomí rezignaci Jana Topinky na členství v komisi pro životní 
prostředí.

10.4.1. Revokuje usnesení RM č. 2/2010/10.6 ze dne 11. 2. 2010.

10.4.2. Souhlasí s tím, aby Technické služby Čelákovice, jako objednatel 
uzavřely Mandátní smlouvu na zpracování žádosti o finanční podporu z OPŽP 
na realizaci podpory – Dostavba sběrného dvora města Čelákovice -nákup 
nosiče kontejnerů vč. příslušenství s fi. Ratifico s r.o.Praha 8 –Libeň.

10.5. Ruší výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Údržba živých plotů na území města Čelákovice“.

10.6. Bere na vědomí zápis č. 7 z jednání komise pro životní prostředí
ze dne 18. 5. 2011

11.1. Bere na vědomí zápis č. 1 z jednání komise Poradní sbor občanů ze dne 
11. 4. 2011

11.2. Bere na vědomí zápis č. 3 z jednání komise E - radnice ze dne 2. 5. 2011

11.3. Bere na vědomí zápis č. 3 z jednání komise Proti PPE Mochov ze dne 
18. 4. 2011

11.4. Bere na vědomí zápis č. 6 z jednání komise Redakční rada zpravodaje 
města Čelákovic ze dne 19. 4. 2011

11.5. Schvaluje Jednací řád Rady města Čelákovic č. I/4/2011.
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11.6.1. Schvaluje Zásady pro vydávání Zpravodaje Města Čelákovice I/5/2011.

11.6.2. Stanovuje od 1. 7. 2011 cenu plošné inzerce ve Zpravodaji města 
Čelákovic, na 25 Kč za 1 cm2 bez DPH. Cena zvýhodněné opakované inzerce 
zůstává zachována po dobu platnosti objednávky zadané před 1. 7. 2011, nejdéle 
však do 1. 7. 2012.

11.7.1. Bere na vědomí rezignaci zastupitelky města Čelákovic Evy Bukačové 
na členství v Řídící skupině Strategického plánu rozvoje „Čelákovice 2030“

11.7.2. Bere na vědomí rezignaci ředitelky ZŠ J. A. Komenského PaedDr. 
Aleny Pechalové na členství v Řídící skupině Strategického plánu rozvoje 
„Čelákovice 2030“.

11.7.3. Jmenuje Matěje Cyrína (zástupce o.s. Czela.net) do řídící skupiny SP 
"Čelákovice 2030".

11.7.4. Jmenuje Bc. Lenku Grygarovou do řídící skupiny SP "Čelákovice 
2030".

11.8. Souhlasí s jmenováním Ing. Jindřicha Týče do funkce vedoucího Odboru 
hospodářského Městského úřadu v Čelákovicích s účinností od 1. června 2011, 
tajemníkem MěÚ. 

11.9. Souhlasí s rozšířením stojanů na kola u zastávky Jiřina a pověřuje ředitele 
TS k zajištění realizace.
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Zapsala: Romana Liscová 7. 6. 2011

Usnesení ověřil:

Ing. Miloš Sekyra

Bc. Josef Pátek

starosta




