
USNESENÍ č. 08/2011
ze schůze Rady města Čelákovic 20. dubna 2011

Rada města Čelákovic: 

1.2.1. Jmenuje Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu.

1.3. Schvaluje zápis č. 07/2011 ze dne 7. 4. 2011

2.1. Neschvaluje plánovanou trasu v projektové dokumentaci firmy INGAS 
spol. s r.o.  pro akci „Rekonstrukce STL plynovodu a přípojek Čelákovice –
Kozovazská ul.“ v pozemku města Čelákovic - p.č. 3430/133 – orná půda, v k.ú. 
Čelákovice, obec Čelákovice. 

2.2. Schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem pozemku st. p. č. 266 – zastavěná 
plocha, o výměře 62m², k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, mezi městem 
Čelákovice jako pronajímatelem a vlastníky chaty č. ev. 057 J. K.
Praha 8, a J. N., Praha 5, jako nájemci za cenu 620,-Kč ročně. 

4.3. Na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje jako pro 
město nejvýhodnější nabídku společnosti DV Consult s.r.o., Praha 9, na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Organizátor výběrových řízení pro 
město Čelákovice“ v maximální ceně 1.610. 000,- Kč bez DPH.

4.4. Schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku společnosti V & M spol. 
s r.o., Liberec, na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
a dokumentace pro realizaci stavby „ Rekonstrukce BD 1203, ul. P. Holého, 
Čelákovice“ v ceně 214. 710,- Kč vč. DPH.

4.5. Souhlasí s posunutím polohy trafostanice do vzdálenosti 3m od stávajícího 
objektu garáží. Jde o trafostanici budovanou v rámci stavby „Čelákovice - kVN, 
kTS, kNN,   Sokolovská č.p. 1469/10  (Beránek)". Podmínky vyjádření města č. 
11/2010 ze dne 1. 4. 2010 zůstávají i nadále v platnosti.  



4.6. Bere na vědomí zápis č. 3 z jednání stavební komise ze dne 28. 3. 2011

4.6.1. Po projednání ve stavební komisi nemá námitek k přestavbě podkroví 
a  střechy plánované  v rámci úprav RD č.p. 777 v ulici Rooseveltova.

4.6.2. Po projednání ve stavební komisi nemá námitek k záměru přístavby 
zimní zahrady u řadového domu č.p. 1317 V Prokopě.

4.6.3. Po projednání ve stavební komisi bere na vědomí záměr SVÚM, a.s. na 
Nový areál státního výzkumného ústavu materiálů, a.s. – u bývalé vrátnice TOS. 
Stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení bude vydáno (v souladu 
s vyjádřením města č. 02/2011 ze dne 24. 1. 2011) 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). 

4.6.4. Po projednání ve stavební komisi nemá námitek k dělení pozemku 
p.p.č. 886/33 v chatové oblasti  v k.ú. Sedlčánky .

4.7.1. Po projednání ve stavební komisi a v komisi pro rozvoj města a zavedení 
MA21 projekt „Bytový soubor Čelákovice – změna stavby před dokončením“ 
odkládá a pro další posouzení požaduje předložení PD se zákresem
navrhovaných změn před dokončením stavby. Navrhované změny musí 
respektovat vlastnické vztahy (požadujeme ve výkresech jasně vyznačit 
vlastnické hranice). Dále do PD požadujeme doplnit pohled zobrazující 
plánovanou zástavbu proluky včetně prodejny Albert a také vyřešení kolizních 
bodů z hlediska stavby a užívání stavby a veřejných prostor. 

4.7.2. Po projednání ve stavební komisi a v komisi pro rozvoj města a zavedení 
MA21  nemá námitek k přístavbě RD umístěného na p.p.č. 2144/17 a 2145/20 
v k.ú. Čelákovice – rozšíření ŘRD v ul. Jaselská v lokalitě PPCII. s podmínkou 
vyřešení parkovacího místa k nové bytové jednotce. Rozšíření řadového domu 
splňuje zastavěnost pozemku předepsanou v územním plánu.  



4.7.3. Po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 požaduje 
předložit od Technických služeb plánovaná místa výměny veřejného osvětlení. 

4.7.4. Po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 pověřuje 
VORM zadáním zpracování projektové dokumentace stezky pro pěší a cyklisty 
spojující ul. Rooseveltovu s Císařskou Kuchyní.

4.7.5. Po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 schvaluje 
vyjádření města č. 05/2011 k EIA optimalizace železniční trati Lysá nad Labem 
- Praha Vysočany. 

4.7.6. Po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 nemá 
námitek k navrženému umístění nové autobusové zastávky Jiřinská z důvodu 
zvýšeného počtu žáků ZŠ Kamenka dojíždějících autobusovými spoji z nové 
zástavby na východní straně města.

4.8. Schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku Mgr. Lenky Staňkové, 
A - PROGRESS, Poříčany na zajištění výuky anglického jazyka pro úředníky 
MěÚ Čelákovice v ceně 430,- Kč/ hodina výuky.
Schvaluje Smlouvu o dílo na zajištění výuky anglického jazyka pro úředníky 
MěÚ Čelákovice mezi Mgr. Lenkou Staňkovou, A- PROGRESS, Poříčany, 
jako zhotovitelem, a Městem Čelákovice, jako objednatelem.

5.1. Neschvaluje příspěvek na schodišťovou plošinu pro A. H. na doplatek 
schodišťové plošiny ve výši 10.000,- Kč.

6.1.1. Bere na vědomí informace z kontrolní zprávy Městského muzea 
v Čelákovicích zpracovanou společností BENE FACTUM, a.s. ze dne 30. 3. 
2011



6.1.2. Ukládá místostarostovi Ing. Rynešovi a řediteli Městského muzea podat 
neprodleně podnět orgánům činným v trestním řízení ve věci podezření z 
porušování zákonů v mzdové oblasti v Městském muzeu v Čelákovicích v letech 
2006-2010.

6.1.3. Požaduje po řediteli Městského muzea, aby napříště v případě, že bude 
požadovat navýšení příspěvků na provoz, požádal zřizovatele o navýšení vždy 
předem.

6.1.4. Ukládá řediteli MěM zajistit vyjádření mzdové účetní pí. F. ke zjištěním 
kontroly společnosti BENE FACTUM a.s. v termínu do 29. 4. 2011. 

6.2.1. Souhlasí s výměnou kotle v objektu MěM  v Rybářské ulici č.p. 156 za 
nový kondenzační kotel odpovídajícího výkonu.

6.2.2. Ukládá řediteli MěM, aby ve spolupráci s hospodářským odborem 
a odborem rozvoje města MěÚ vypsal výběrové řízení na dodavatele zakázky 
„Výměna  kotle v objektu MěM  v Rybářské ulici č.p. 156“.

6.3. Bere na vědomí informaci o zápisu dětí do mateřských škol, zřízených 

Městem Čelákovice, pro školní rok 2011/2012.

6.4. Schvaluje příspěvek Osadnímu výboru Sedlčánky na celoroční činnost ve 
výši 10.000,- Kč.   

6.5.1.  Schvaluje příspěvek SK UNION ve výši 15.000,- Kč na pořádání 
9. ročníku fotbalového turnaje „O pohár starosty města“.

6.5.2. Schvaluje příspěvek SK UNION ve výši 20.000,- Kč na uspořádání oslav 
90 let čelákovického fotbalu. 



8.1. Bere na vědomí zápis ze zasedání bytové komise č. 4 ze dne 05. 04. 2011

8.2. Neschvaluje novou Nájemní smlouvu na byt č. 32., ul. Armádní čp. 501, 
Milovice v souvislosti s neuhrazením nájmu s pí. I. P., jako nájemcem a městem 
Čelákovice jako pronajímatelem.

8.3. Neschvaluje žádost O. K. o prominutí dalšího postihu, tj. vystěhování z 
bytu č. 10., ul. Prokopa Holého čp. 1442, Čelákovice a trvá na vystěhování 
z bytu.

8.4.1. Přiděluje byt č. 24 o velikosti 3+1, ul. Stankovského č.p. 1581, 
Čelákovice manželům P. a T. K. - dle seznamu. 

8.4.2. Přiděluje byt č. 31 o velikosti 2+1, ul. Armádní č.p. 502, Milovice, paní 
M. T. Čelákovice – dle seznamu.

10.1. Děkuje všem, kteří se podíleli na úspěšně zvládnuté krizové situaci 
havárie vodovodního přivaděče města dne 8. dubna 2011.

10.2.1. Na doporučení komise pro životní prostředí RM schvaluje záměr 
nákupu meteorologické stanice. Stanice poskytne dlouhodobé a spolehlivé údaje 
o klimatických hodnotách v Čelákovicích. 

10.2.2. Ukládá vedoucí Odboru životního prostředí vypsat výběrové řízení na 
dodávku meteorologické stanice Davis Vantage Pro 2 – bezdrátová verze 
s aspiračním radiačním štítem (6153), weater link USB a Meteoserveru 
Meteoplug.

11.1. Bere na vědomí zápis č .2 z jednání komise „E-RADNICE“ ze dne 21. 3. 
2011



11.2. Bere na vědomí zápis č. 2 z jednání komise „PPE Mochov“ze dne 28. 3. 
2011

11.3.1. Bere na vědomí informaci starosty o využívání služebního vozidla 
k soukromým účelům za období 12/2010 – 03/2011.

11.3.2. Konstatuje, že starosta města řádně plní své povinnosti vyplývající ze 
Smlouvy o poskytnutí vozidla pro služební a soukromé účely, včetně řádného 
vyúčtování soukromých cest a úhrad Městu Čelákovice.

11.5. Schvaluje dle návrhu změnu Přílohy č. 2 Organizačního řádu Městského 
úřadu v Čelákovicích č. I/05/06 - Podpisové právo vyjmenovaných zaměstnanců 
a stanovení oprávněných úředních osob Městského úřadu v Čelákovicích. 

Zapsala: Romana Liscová 21. 4. 2011

Usnesení ověřil:
Ing. Jaroslav Ryneš

Bc. Josef Pátek
starosta




