
USNESENÍ   č.  07  / 2007 
ze  schůze  Rady  města  Čelákovic  28. 06. 2007                               
-------------------------------------------------------------- 
 
Rada města Čelákovic: 
1. Kontroluje minulá usnesení: 
byla provedena kontrola usnesení RM č. 6/2007 ze dne 7. 06. 2007 a 
předcházejících usnesení.  
  
2. Bere na vědomí: 
plnění usnesení přednesené p. tajemníkem, v zápise rozsahem dosud 
nenaplněné usnesení a přehled usnesení. 
 
3. Jmenuje: 
a)  ověřovatelem usnesení Mgr. Bodláka, 
b) ověřovatelem zápisu Ing. Stuchlíka. 
 
4. Ukládá:  

a) řediteli Městského muzea v Čelákovicích zredukovat počet fyzických  
účtů příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích na dva, a 
to pro činnost muzejní a pro činnost archeologického výzkumu,  
v termínu nejpozději do 31.7.2007, fyzické účty finančních a peněžních 
fondů řešit jako podúčty hlavního účtu vztahujícího se k muzejní 
činnosti, 

b) řediteli Městského muzea v Čelákovicích  prostředky rezervního fondu 
Městského muzea ve výši 41,9 tis. Kč použít na částečnou úhradu 
ztráty, fond reprodukce majetku ve výši 476,6 tis. Kč okamžitě 
rozpustit ve prospěch výnosů roku 2007, v souladu s § 34, odst. 9 
vyhlášky č. 505/2002 Sb., současně částku 518,5 tis. Kč ve výši 
rezervního fondu a fondu reprodukce majetku převést z fyzických účtů 
Městského muzea ve prospěch provozního účtu muzejní činnosti 
(zajišťující činnost Městského muzea dle zřizovací listiny) v termínu do 
31. 8. 2007, 

  c) řediteli Městského muzea v Čelákovicích předkládat zřizovateli   
hospodaření Městského muzea v analytickém členění na činnost 
muzejní a činnost archeologického výzkumu, 

d) řediteli Městského muzea v Čelákovicích předkládat zřizovateli účetní    
závěrku ve čtvrtletním termínu včetně výpisů všech zřízených 
bankovních účtů do 5-ti dnů po termínu předkládání účetních výkazů 
stanovených Krajským úřadem, 
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    e) řediteli Městského muzea v Čelákovicích, aby nedostatky zjištěné  
prověrkou hospodaření za účetní období 2006 byly účetně  napraveny 
v účetních knihách 2007.  

 
5. Rozhodla: 
zajistit opravu střešního pláště, oken a fasády u objektu č. p. 45 
v Sedlčánkách, pokud Středočeský kraj rozhodne ve prospěch využití tohoto 
objektu pro potřeby ZŠ (speciální). 
 
6. Schvaluje: 

a) předložený program jednání, doplněný o body: 5.6., 5.7., 5.8., 
b) zápis ze schůze Rady města č. 06/2007 ze dne 7. 6. 2007, 
c) mimořádnou odměnu řediteli ZUŠ Jana Zacha  dle podkladového 

materiálu,   
d) smlouvu o dílo č.  IN – 4 – 471 na vypracování projektové 

dokumentace "Nástavba objektu Mateřské školky Komenského ul., 
Čelákovice" mezi Městem Čelákovice a firmou INPROJEKT, spol. s 
r.o., Poděbrady, 

e) na základě doporučení výběrové komise jako pro město  nejvýhodnější 
nabídku na akci „Výměna oken č.p. 1444 - 1445“ firmy VEKRA s. r. 
o., Lázně Toušeň, v ceně 1 972 501,- Kč bez DPH, 

f) Smlouvu o dílo na provedení výměny oken č.p. 1444 – 1445 mezi  
Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou VEKRA s. r. o., 
Lázně Toušeň,  jako zhotovitelem, 

g) Smlouvu o realizaci stavby komunikace na dokončení příjezdové 
komunikace v Sedlčánkách, mezi Městem Čelákovice a J. K. a M. K., 
Praha 5, 

h) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  k pozemní 
komunikaci registrační číslo: 149/2007  mezi Městem Čelákovice a 
Středočeským krajem zastoupeným Správou a údržbou silnic 
Mnichovo Hradiště, přísp.org. Středočeského kraje, na „Rekonstrukci 
ulice Masarykova, Čelákovice – dešťová kanalizace“, 

ch) vybudování dvou retardérů v ul. Lidická na základě zpracované  
projektové dokumentace, 

 i) žádost p. V. Ch., Hrádek nad Nisou, k  pořádání prodejních trhů v  r. 
2007 (1 x měsíčně)  na  náměstí 5. května,  na ploše určené  pro 
stánkový prodej -  p. p. č. 676 a 680, za poplatek 5.000,- Kč/den, 

 j) Vyjádření města č. 49/2007 k  záměru a. s. Kovohutě Čelákovice 
„Náhrada 3 starých tavících  pecí, rekonstrukce úpravny vod a 
koncové ČOV v areálu Kovohutě Čelákovice a. s.“,  

k) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného  
břemene, uzavřené dne 14. 7. 2005 mezi Městem Čelákovice jako 
budoucím povinným z věcného břemene a společností Vila VOLMAN 
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k.s., Čelákovice, jako budoucím oprávněným z  věcného břemene, na 
prodloužení termínu uzavření vlastní smlouvy. 

 
7. Souhlasí: 
s užitím znaku města na reklamní plakát agentury Kompakt Poděbrady   
spol. s r. o.. 
 
8. Akceptuje: 

a) prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1.720.000,- 
Kč a prominutí penalizace ve výši 1.702.800,- Kč, 

b) prodloužení nájemní smlouvy mezi Městem Čelákovice a 
Středočeským krajem na stávající prostory ZŠ (speciální) do 31. 1. 
2008.  

 
9. Povoluje: 
navýšení počtu žáků ve speciální třídě Základní školy, ul. J. A. Komenského, 
č. p. 414, na 14.  
 
10. Preferuje: 
využití všech dostupných výukových prostor v obou ZŠ během rekonstrukce 
ZŠ Kostelní a pověřuje p. místostarostu do příštího jednání RM zpracováním 
přehledu těchto prostor. 
 
11. Žádá: 
bytovou komisi o vyjádření ve věci služebního bytu v KD. 
 
12. Přiděluje: 

a) byt zvláštního určení v DPS Kostelní 26, Čelákovice, č. 104 
manželům A. a V. B., Čelákovice, 

b) byt zvláštního určení v DPS Kostelní 26, Čelákovice, č. 406 paní J. 
B.,  Mochov. 

  
 
 
Usnesení ověřil:  Mgr. František Bodlák 
 
 
 
                Petr Bařina 
            místostarosta města 
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