
    USNESENÍ   č.  11  / 2007 
ze  schůze  Rady  města  Čelákovic  1. 11. 2007                               
------------------------------------------------------------------------ 
 
Rada města Čelákovic: 
1. Kontroluje minulá usnesení: 
byla provedena kontrola usnesení RM č. 10/2007 ze dne 1. 10. 2007 a 
předcházejících usnesení.  
  
2. Jmenuje: 
     a)  ověřovatelem usnesení PaedDr. Rýdla, 
     b)  ověřovatelem zápisu Mgr. Bodláka. 
 
3. Ukládá: 

a) panu místostarostovi projednat žádost pí J. Z. ve věci žádosti o byt 
v bytové a sociální komisi a závěry předložit do příští RM dne 6. 12. 
2007, 

 b) řediteli městského muzea, aby delegoval do inventarizační  komise, 
která provádí inventarizaci sbírek a sbírkových předmětů za rok 2007 
dle zákona č. 122/2000 Sb. zastupitele pana Mgr. Miloše Špringra a 
pana Petra Studničku, jako jejich náhradníky pana Josefa Pátka a pana 
Vladimíra Duníka. 

 
4. Schvaluje: 

a) předložený program jednání, doplněný o body: 3.12., 5.9., 5.10., 7.5., 
10.7., 

b) prodloužení nájemní smlouvy do 31. 12. 2007 pí Z. B., bytem 
Čelákovice, 

c) pronájem části bytu v ZŠ Čelákovice, pí  Mgr. M. S.,    
d) jako nejvýhodnější nabídku na akci „Rekonstrukce kanalizačních 

přípojek pro dům č. p. 502, ulice Armádní v Milovicích“ nabídku 
firmy VaK Nymburk za cenu 100.672,- Kč, bez zemních prací a DPH. 
Zemní práce nesmí převyšovat nabídku konkurenčních firem., 

e) navrženou odměnu řediteli Q-BYTu  za plnění inženýrské činnosti při 
rekonstrukci výtahu v č. p. 1628 , ul. Na Stráni, 

f) a vydává Nařízení města N 1/2007, o regulaci reklamy na veřejně 
přístupných místech,  s účinností od 1. 1. 2008,  
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g) Smlouvu o poskytnutí auditorských služeb se společností ATLAS 
AUDIT s. r. o., Čelákovice, na provedení prověrky hospodaření města 
a ověření účetní závěrky organizace (města Čelákovic) za rok 2007, 

h) Smlouvu o kontrolní činnosti se společností ATLAS AUDIT s. r. o., 
Čelákovice, na provedení ověření hospodaření a sestavení účetní 
závěrky organizací Technické služby, Městské muzeum a Q-BYT s. r. 
o., 

 ch) Nájemní smlouvu na pronájem pozemků p.č. 2412/2, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 6 m², a p.č.  2413/2, zahrada, o výměře 60 m², 
oba v k.ú. Káraný a obci Káraný, mezi Městem Čelákovice jako 
pronajímatelem a p. V. Č., Praha 10, jako nájemcem, k rekreačním 
účelům, za cenu 528,- Kč ročně, 

i) Nájemní smlouvu na pronájem pozemků p.č. 2419/2, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 17 m², a p.č.  2420/2, zahrada, o výměře 50 m², 
oba v k.ú. Káraný a obci Káraný, mezi Městem Čelákovice jako 
pronajímatelem a pí  K. H., Praha 8, jako nájemcem, k rekreačním 
účelům, za cenu 536,- Kč ročně, 

j) Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi 
Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene, fi 
STP Net, s.r.o., Praha 4, zastoupenou společností Středočeská 
plynárenská, a.s., Praha 4, jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí budoucímu 
oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno zřízení a 
provozování plynárenského zařízení (plynovodní přípojky), včetně 
příslušenství, na pozemku ve vlastnictví budoucího povinného 
z věcného břemene p.č. 2995/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace a 
pozemku p.č. 3071 – ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, a právo vstupu a vjezdu na tyto 
pozemky v souvislosti s rekonstrukcemi, opravami a provozováním 
plynárenského zařízení, 

k) Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi 
Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene, fi 
STP Net, s.r.o., Praha 4, zastoupenou společností Středočeská 
plynárenská, a.s., Praha 4, jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí budoucímu 
oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno zřízení a 
provozování plynárenského zařízení (plynovodní přípojky), včetně 
příslušenství, na pozemku ve vlastnictví budoucího povinného 
z věcného břemene p.č. 3187 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a právo vstupu a vjezdu na tento 
pozemek v souvislosti s rekonstrukcemi, opravami a provozováním 
plynárenského zařízení,  
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l) Smlouvu IE-12-600011/35 o uzavření budoucí smlouvy  na zřízení 
věcného břemene na pozemku mezi Městem Čelákovice jako 
budoucím povinným z věcného břemene, fi ČEZ Distribuce, Děčín 4, 
jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný 
z věcného břemene zřídí budoucímu oprávněnému z věcného břemene 
věcné břemeno práva umístění, provozování a údržby nového 
kabelového vedení 1 kV a kabelových rozpojovacích skříní na 
pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného z věcného břemene 
p.č.  3116 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 3117 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, p.č.  3118 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č.  3119 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 
3123 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 247/4 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.č. 3125 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.č. 3124 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 3126 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, všechny v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice,  

m) záměr města na prodej pozemků p.č. 1554/7 – ostatní plocha, 
sportovní a rekreační plocha, o výměře 1893 m², a p.č. 1554/9 – 
ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha, o výměře 245 m², obou 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v ceně znaleckého posudku 
189.450,- Kč, za účelem sjednocení pozemků Tenisového klubu 
Čelákovice, 

n) záměr na prodej pozemku p.č. 73/29 – ostatní plocha, manipulační 
plocha, o výměře 8 m², v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, resp. 
směnu tohoto pozemku za pozemky p.č. 73/26 – ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 1488 m², a p.č. 129/34 – orná, o 
výměře 323 m², oba v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, s tím, že 
rozdíl bude doplacen v ceně 200,- Kč/m², 

o) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2005008001 ze dne 25.8. 2005 
mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou  Tichý a 
Kolářová s. r. o., Zdiby – Veltěž, jako zhotovitelem na akci 
„Rehabilitace náměstí Čelákovice “, 

p) Dodatek č. l ke smlouvě o dílo ev. zak. č. PSVS: 7-2117 na provedení 
díla „Čelákovice – Rekonstrukce Rumunské ulice, úsek I.“ mezi 
Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou PSVS a. s., Dubečská 
3238, 100 00 Praha 10, jako zhotovitelem, 

q) Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou  
INPROJEKT s.r.o., se sídlem Ostende 87/II, PSČ 290 01 Poděbrady 
jako zhotovitelem, na  zhotovení projektové dokumentace 
k územnímu řízení na stavbu „Dostavba ZŠ Kostelní v Čelákovicích“, 

r) Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou  
Jarmil Brož – Elektroservis, se sídlem  Masarykovo náměstí 9, 281 26 
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Týnec nad Labem jako zhotovitelem, na  zhotovení „ Veřejného 
osvětlení -  Stankovského IV. – Čelákovice “, 

s) Dodatek č. 1 mandátní smlouvy č. VRI/MS/2007/2/D1, který rozšiřuje 
předmět smlouvy o  investorsko – inženýrské činnosti pro provedení 
opravy úseku vodovodního řadu DN 150 v délce cca 80,0m v ulici 
Stankovského  mezi Městem Čelákovice jako mandantem a firmou 
VaK Mladá Boleslav jako mandatářem,  

t) Smlouvu o dílo č.7-2289 mezi Městem Čelákovice jako objednatelem 
a firmou PSVS a. s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10, jako 
zhotovitelem na stavbu „Komunikace Sedlčánky-jih“ v ceně 
4.168.958,- Kč bez DPH, 

u) předložené znění standardů kvality Pečovatelské služby města 
Čelákovic, 

v) zakoupení ratanové soupravy v maximální částce  6.000,- Kč pro 
potřeby DPS, Kostelní 26, 

w) výjimku v počtu dětí:  
• 1. - 11. třídy Mateřské školy, Rumunská 1477, včetně odloučeného 

pracoviště takto  :  28, 28, 28, 24, 19, 24, 23, 26, 18, 17, 25 
• 1. - 5. třídy  Mateřské školy, Přístavní 333, včetně odloučeného 

pracoviště takto :  12, 15, 23, 20, 25, 
 x) odměnu řediteli TS Čelákovice dle návrhu za inženýrskou činnost 

komunikací a odvodnění Sedlčánek (ul. Družstevní, Jiřinská, U 
Přívozu, nám. Míru), 

   y) příspěvek ve výši 10.350,- Kč na Minimální preventivní program ZŠ 
Kostelní  č. p. 454  v roce 2007, 

   z) Plán zimní údržby komunikací města Čelákovic s účinností od 2. 11. 
2007, 

   aa) finanční příspěvek ve výši 9.000,- Kč pí M. F. na zemní práce na 
veřejné komunikaci provedené při rekonstrukci zborcené kanalizační 
přípojky, 

 bb) mimořádnou odměnu ředitelce MDDM v Čelákovicích v navržené  
výši.  

 
5. Souhlasí: 

a) se zvýšením nájemného z městských bytů pro rok 2008 v souladu se 
zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného 
z bytů a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, v plné výši, 

b) s prodejem bytu, ul. V Prokopě, Čelákovice, nejvyšší nabídce 
v souladu s návrhem výběrové komise a vyhlášenými pravidly, 

c) s uzavřením smlouvy do 31. 12. 2007 na prodej bytu, ul. V Prokopě,  
Čelákovice, pí J. B., bytem Praha,  za cenu 1.303.331,- Kč, 
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d) s uzavřením smlouvy na akci „Rekonstrukce přípojek a 
elektroinstalace společných prostor domu 1173 a 1174, ul. Prokopa 
Holého, Čelákovice“ s firmou Miroslav Brož, Čelákovice, 

e) s přijetím nabídky firmy Vertikál Chrudim spol. s r. o. ve výši 
586.950,- Kč vč. DPH na akci „Rekonstrukce střech domů č. p. 1177 a 
1178 v ul. Prokopa Holého“,  

f) s uzavřením smlouvy na akci „Rekonstrukce střech domů č. p. 1177 a 
1178 v ul. Prokopa Holého“ s firmou Vertikál Chrudim spol. s r. o.  

g) s vícepracemi ve výši 803.700,- Kč bez DPH při stavbě „Čelákovice – 
Rekonstrukce Rumunské ulice, úsek I.“, kterou provádí firma PSVS a. 
s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10.  

 
6. Určuje: 
jako nejvýhodnější nabídku na akci „Rekonstrukce přípojek a 
elektroinstalace společných prostor domu 1173 a 1174, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice“ firmy Miroslav Brož, Čelákovice, s nabídkovou cenou 
346.640,- Kč vč. DPH za oba domy. 

 
7. Bere na vědomí: 

a) plnění usnesení přednesené panem tajemníkem MěÚ, 
b) zápis ze schůze Rady města č. 10/2007 ze dne 1. 10. 2007, 

     c) „Závěrečnou zprávu pro školní rok 2006-2007 o realizaci programu 
dlouhodobé primární prevence rizikového chování se zaměřením na 
návykové látky“, kterou vypracovalo vedení o. s. Semiramis. 

 
8. Ruší: 
své usnesení č. 10/2007/15 ze dne 4. 10. 2007, bod 3, písmeno u). 
 
9. Pověřuje: 
pana místostarostu zajištěním stanoviska auditora ve věci odvolání se 
ředitele Městského muzea ze dne 30. 8. 2007 proti usnesení RM č. 07/2007 
k výnosu ztrát za rok 2007 - ke dni 30. 9. 2007. 
 
10. Přiděluje: 

a) městský byt, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, pí I. M., která je 
nájemcem bytu v CMC, 

b) městský byt, ul. Rumunská, Čelákovice, pí N. B., podle pořadníku, 
 c) městský byt, ul. Armádní, Milovice, pí R. C., která je nájemcem bytu 

v CMC s termínem realizace do 31. 12. 2007. 
 
11. Nabízí: 
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s časovým omezením do 31. 12. 2007 volný byt v Milovicích, ul. Průběžná, 
nájemníkům v CMC.  
K  31. 12. 2007 bude nájemní vztah mezi Městem Čelákovice a CMC 
ukončen. 
 
12. Upravuje: 
dotaci Výtvarné dílně Labyrint za realizaci 8 kurzů pro seniory v roce 2007, 
na celkovou částku 12.000,- Kč. 
 
13. Vymiňuje: 
městský byt, V Prokopě, Čelákovice, pro výměnu bytu za účelem dalšího 
prodeje bytů v č. p. 1405 – 1445.   
 
14. Doporučuje ZM : 

a) ke schválení úpravu č. 4 rozpočtu 2007,  
b) schválit  snížení stávajícího příspěvku na činnost TS o 1.000.000,- Kč 

na hodnotu 21.330.000,- Kč, o tuto hodnotu (1.000.000,- Kč) bude 
snížen limit na mzdové náklady TS, 

c) schválit investiční dotaci 1.000.000,- Kč do investičního fondu TS pro 
vytvoření zdrojů na nákup nového čistícího auta pro komunikace, 

d) schválit v zapracovaných úpravách předložený rozpočet na rok 2008, 
e) schválit využití prostředků rezervního fondu MŠ Přístavní  v celkové 

výši 128.960,10 Kč na nákup potřebného nábytku,   
f) schválit využití prostředků rezervního fondu MŠ Rumunská  

v celkové výši 53.705,71 Kč na nákup potřebného vybavení, 
g) ke schválení převod MŠ Rumunské ve výši 80.000,- Kč z položky 

spotřeba energií na položku spotřeba materiálu,   
h) ke schválení Obecně závaznou  vyhlášku E 2/2007 města Čelákovic, 

kterou se mění Obecně závazná vyhláška E 4/2006 města Čelákovic, o 
místním  poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů, 

i) schválit změny Obecně závazné vyhlášky E 3/2006 města Čelákovic o 
místních poplatcích, v Čl. 11 a Čl. 14 (Poplatek za užívání veřejného 
prostranství), s účinností od 1. 1. 2008, 

j) ke zrušení usnesení, kterým ZM dne 5. 9. 2007 schválilo Smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice 
jako budoucím povinným z věcného břemene, fi STP Net, s.r.o., Praha 
4, zastoupenou společností Středočeská plynárenská, a.s., Praha 4, 
jako budoucím 1. oprávněným z věcného břemene, a JUDr. V. P., jako 
budoucím 2. oprávněným z věcného břemene a investorem. Budoucí 
povinný z věcného břemene zřídí budoucímu 1. oprávněnému 
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z věcného břemene věcné břemeno zřízení a provozování 
plynárenského zařízení (plynovodní přípojky) na pozemku ve 
vlastnictví budoucího povinného z věcného břemene p.č. 2995/1 v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, a právo vstupu a vjezdu na tento 
pozemek v souvislosti s rekonstrukcemi, opravami a provozováním 
plynárenského zařízení. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí 
budoucímu 2. oprávněnému z věcného břemene a investorovi věcné 
břemeno zřízení plynárenského zařízení (plynovodní přípojky) na 
pozemku ve vlastnictví budoucího povinného z věcného břemene p.č. 
2995/1 v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a právo vstupu a vjezdu 
na tento pozemek v souvislosti se zřízením plynárenského zařízení, 

k) prodej p. p. č. 3571/2 o výměře 6001 m2, v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice nejvyšší nabídce za cenu 4.311.000,- Kč firmě StemprOK 
s. r. o., Ve Žlíbku 1800, 193 00 Praha 9, 

l) schválit dotaci na provoz Charitní pečovatelské služby v Čelákovicích 
na rok 2008 ve výši 200 tis. Kč.  

 
 

 
   

 
Usnesení ověřil:  PaedDr. Luboš Rýdlo 
 
 
  
                          Ing. Bohumil Klicpera 
                      starosta města 
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