
 1

USNESENÍ   č.  08  / 2007 
ze  schůze  Rady  města  Čelákovic  2. 08. 2007                               
-------------------------------------------------------------- 
Rada města Čelákovic: 
1. Kontroluje minulá usnesení: 
byla provedena kontrola usnesení RM č. 7/2007 ze dne 28. 06. 2007 a 
předcházejících usnesení.  
  
2. Jmenuje: 
a)  ověřovatelem usnesení p. Bařiny, 
b) ověřovatelem zápisu PaedDr. Rýdla. 
 
3. Ukládá:  

a) panu tajemníkovi připravit prodej pozemku p. č. 3571/2 v k. ú. 
Čelákovice obálkovou metodou dle podmínek stanovených v zápise 
k tomuto bodu, 

b) řediteli Kulturního domu vypovědět smlouvu o užívání služebního 
bytu v objektu Kulturního domu s p. S. P. ke dni 30. 9. 2007.   

  
4. Schvaluje: 

a) předložený program jednání, doplněný o body: 3.9., 3.10., 3.11., 3.12., 
4.4., 4.5., 6.4., 6.5., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7.,  

b) zápis ze schůze Rady města č. 07/2007 ze dne 28. 6. 2007, 
c) záměr koupě p. p. č. 1703/48 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 

178m2, vše v katastrálním území Čelákovice, za cenu  200,- Kč/m2, 
 d) záměr města na bezúplatný převod pozemků p. p. 1703/2 – ost. pl. / 

ost. komunikace, o výměře 1041 m2, p. p. 1703/16 – ost. pl. / jiná pl., 
o výměře 310 m2, p. p. 1703/47 – ost. pl. / jiná pl., o výměře 2 m2, p. 
p. 1703/50 – ost. pl. / jiná pl., o výměře 261 m2, část p. p. 1758/28 – 
ost. pl. / manipulační pl., oddělenou dle geometrického plánu 1254-
1104/2003, označenou  jako 1758/49, o výměře 76 m2, p. p. 1692/121 
– ost. pl. / ost. komunikace, o výměře 108 m2, p. p. 1692/122 – ost. 
pl./ost. komunikace, o výměře 345 m2 a dva pozemky pro plánovanou 
cyklistickou stezku – p.p. 1692/124 – ost. pl. / jiná pl., o výměře 9 m2 
a p. p. 1692/125 – ost. pl. / jiná pl., o výměře 4 m2 z vlastnictví ČR do 
majetku města Čelákovic v souladu s § 22 odst. 3 písm. h) zákona č. 
219/2000 Sb. Všechny pozemky jsou v k. ú. Čelákovice. 
Tyto pozemky jsou vklíněny mezi pozemky v majetku města  a tvoří 
s nimi pozemkový soubor pod místními komunikacemi, které město 
hodlá rekonstruovat.  
Uvedené pozemky jsou tímto pro stát trvale nepotřebné, naopak je 
účelné je bezúplatně převést do majetku města  Čelákovic., 
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 e) Prohlášení vlastníka na dům č. p. 1422, 1423, 1424, Čelákovice, 
f) prodej volného bytu č. 4 v č. p. 1424, V Prokopě, do osobního 

vlastnictví obálkovou metodou s jediným kritériem – nabídnutá cena, 
 g) uhrazení nákladů za nutný dočasný pobyt obyvatel požárem  

poškozených domů č. p. 1653 a 1654 v CMC,   
  h) prodloužení termínu dokončení a předání díla „Rekonstrukce místních 

komunikací – II. etapa, Sedlčánky“ do 21.8. 2007 tj. o 14 pracovních 
dní dle smlouvy o dílo č. PSVS: 7 – 9753, 

i) předložené práce nad rámec veřejné zakázky (část ulice Družstevní) 
ve  výši 920 787,11 Kč bez DPH - akce „Rekonstrukce místních 
komunikací  - II.etapa, Sedlčánky“, 

j) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ev. zak. č. PSVS: 7-9753 mezi Městem 
Čelákovice a Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., Praha 
10, na akci „Rekonstrukce místních komunikací II. etapa, Sedlčánky“, 

k) Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ev. zak. č. PSVS: 7-9753 mezi Městem 
Čelákovice a Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., Praha 
10, na prodloužení vjezdu k  manž. K. ve výši 126.034,- Kč bez DPH 
v rámci díla  „Rekonstrukce místních komunikací II. etapa, 
Sedlčánky“, 

 l) Dodatek č. 1 (vícepráce a termín dokončení) ke smlouvě o dílo č. 
PSVS: 7 – 9843 mezi Městem Čelákovice a Pražské silniční a 
vodohospodářské stavby, a. s., Praha 10, na akci  „Stavba komunikací 
ul. Jaselská, Zahradní, Květinová, Jilmová – Čelákovice“ , 

m) předložené vícepráce a méněpráce f. STRABAG a. s., Praha, a 
souhlasí s navýšením ceny stavby Komunikace K Bílému vrchu a 
přilehlých částí komunikací  o 109 884,- Kč bez DPH, 

n) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.  004/DADN/07 mezi Městem 
Čelákovice a STRABAG a. s., Praha,  s rozšířením smlouvy o 
vícepráce a méněpráce při stavbě komunikace K Bílému vrchu a 
přilehlých částí – Čelákovice, 

     o) na základě doporučení výběrové komise jako pro město nejvýhodnější 
nabídku na akci „Výkon inženýrské činnosti pro rekonstrukci ZŠ 
Kostelní ul. Čelákovice“  firmy S.I.K. s.r.o., Praha 9, v ceně 120 000,- 
Kč bez DPH, 

    p) Smlouvu o dílo č. SK – 02/2007 mezi Městem Čelákovice a firmou 
Vodohospodářské inženýrské služby, a. s., Praha 5, na zhotovení díla  
„Čelákovice kanalizace, provedení pasportizace kanalizace v areálu 
bývalého podniku TOS Čelákovice – I. etapa“, 

r) na základě doporučení výběrové komise schvaluje jako pro město  
nejvýhodnější nabídku firmy Gepard s. r. o., Pardubice, na akci 
„Přesun a realizace nového OS MKDS a MP“ v ceně 294 493,- Kč bez 
DPH,      

s) na základě doporučení výběrové komise schvaluje jako pro město  
nejvýhodnější nabídku na akci  „Rekonstrukce Rumunské ulice, úsek 
I.“ firmy PSVS, a.s. v ceně 2 859 713,- Kč bez DPH, 
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    t) na základě doporučení výběrové komise schvaluje jako pro město   
nejvýhodnější nabídku na „Rekonstrukce komunikace, stavba 
chodníku a cyklistické stezky v ulici Stankovského (IV. etapa), 
Čelákovice“ firmy Silnice Čáslav a.s. v ceně 4 585 093,- Kč bez DPH, 

 u) Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice a firmou INPROJEKT, spol. 
s r.o., Poděbrady,  na vypracování „Návrhu řešení rekonstrukce školy 
v Sedlčánkách“, 

 v) Smlouvu o výpůjčce odpadových nádob č. 052605000001/2007/015 
mezi Městem Čelákovice a společností EKO – KOM a. s., 

   w) cílovou odměnu řediteli TS za zrealizování dotace pro akci „Rozšíření 
sběrného dvora města Čelákovice“ dle podkladového materiálu,  

   z) firmě Tichý-Kolářová s. r. o., Praha 3, architektonický dohled v průběhu 
přípravy a projektu investičního celku – dostavba proluky v jižní části 
náměstí 5. května, v rozsahu veřejné výzvy, resp. nabídky společnosti 
STOPRO Invest, 

  aa) Smlouvu o dílo č. 07 TH 1 na opravu střechy rekreačního objektu Huť 
v ceně 370.975,- Kč vč. DPH, kterou provede firma Weckman CZ 
(Tomáš Holata), 

bb) řediteli TS služební cestu ve dnech 8. – 9. 10. 2007 na exkurzi v oblasti 
veřejného osvětlení s předmětem dle pozvánky, 

cc) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem 
Čelákovice a firmou Demoautoplast, s. r. o., Čelákovice, na pozemku p. 
č. 3170/1 a na pozemku p. č. 3194/1 za účelem vybudování stavby 
vodovodní přípojky do areálu firmy. 

 
5. Souhlasí: 

a) s uhrazením nákladů na nutné občerstvení hasičů zasahujících při 
likvidaci požáru domů č. p. 1653 a č. p. 1654 – potraviny, voda, v 
max. výši do 4 tis. Kč,  

b) s prodloužením termínu plnění úkolu o jeden měsíc v rámci plnění 
usnesení ze zasedání valné hromady společnosti Q-BYT spol. s r. o., 
bod 7a) - zpracování návrhu adresného určování nákladů tepelného 
hospodářství, 

     c)  s prodloužením termínu dokončení a předání díla „Stavba komunikací 
ul. Jaselská, Zahradní, Květinová, Jilmová – Čelákovice“ do 13.8. 
2007, tj. o 15 dní než smlouva o dílo č. PSVS: 7 – 9843, z důvodu 
změny druhu dlažby, 

 d) s předloženými  vícepracemi vzniklými při stavbě komunikací ul. 
Jaselská, Zahradní, Květinová, Jilmová – Čelákovice za částku (po 
odečtení méněprací) ve výši 95 530,- Kč, 

 e) s rozšířením zakázky o výstavbu vjezdů a vstupů k nemovitostem 
v ceně 490 347,- Kč, 

 f) s podáním nabídky v srpnu 2007 na výstavbu komunikací Sedlčánky – 
jih (nová zástavba) s tím, že realizace bude v říjnu – listopadu 2007 
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nebo březnu – dubnu  2008 dle klimatických podmínek, ale fakturace 
proběhne v dubnu  2008, 

g)  s využitím zadního traktu Kulturního domu – prostory služebního bytu 
- a přilehlého pozemku  pro činnost MDDM,    

     h) s realizací zbudování retardéru    v ulici U Studánky, resp. Husova, 
před č. p. 214 za předpokladu technického vyřešení od projektanta a se 
souhlasem dotčených orgánů. Zbudovaný retardér nesmí zhoršit 
odtokové podmínky dešťové vody, 

    ch) se zařazením pí J. Z., bytem Čelákovice, do seznamu uchazečů o byt 
v Čelákovicích.  

 
6. Nesouhlasí: 
se žádostí o poskytnutí dotace podnikatelskému subjektu Výtvarné dílně 
Labyrint s ohledem na nulovou rezervu v kap. 3319, pol. 5213. 
 
7. Navrhuje 

a) prodloužit nájemní smlouvu na půl roku panu P. L., bytem  
Čelákovice - Záluží, 

b) prodloužit nájemní smlouvu na půl roku paní N. K., bytem Armádní,  
Milovice, 

     c) prodloužit nájemní smlouvu na půl roku paní J.F., bytem Armádní, 
Milovice. 

 
8. Bere na vědomí: 

a) plnění usnesení přednesené p. tajemníkem, 
b) Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí 

Středočeského kraje č. 2199/OŽP/2007 na projekt „Rozšíření 
sběrného dvora města Čelákovice“, 

c) Návrh řešení rekonstrukce stávajícího objektu č. p. 45, Sedlčánky, pro 
potřeby Základní školy (speciální), 

d) rezignaci na členství v Radě města Čelákovic panem Josefem Pátkem 
a panem Petrem Studničkou podanou dne 28. 6. 2007, ale s 
uvedenými důvody se neztotožňuje a považuje je neopodstatněné, 

      e) rezignaci pana Petra Studničky na funkci předsedy Komise pro 
propagaci, kulturu a cestovní ruch podanou dne 28. 6. 2007, ale s 
uvedenými důvody se neztotožňuje a považuje je neopodstatněné. 

 
 
 
 
9. Pověřuje: 
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starostu, aby prokazatelným způsobem oslovil společnost PP Hospitals, s. r. 
o., na předložení nabídky k prodeji objektu zdravotního střediska městu 
(stavba na cizím pozemku). 
 
10. Akceptuje: 
poskytnutí finančního příspěvku z Fondu životního prostředí Středočeského 
kraje na projekt „Rozšíření sběrného dvora města Čelákovice“, ve výši 680 
tis. Kč. 
 
11. Ruší: 
služební byt v objektu Kulturního domu  ke dni 30. 9. 2007 
 
12. Konstatuje: 
nesplnění úkolu ředitele MěM z usnesení RM č. 07/2007, bod 4a), ze dne 28. 
6. 2007. 
 
13. Potvrzuje: 
přijetí uděleného grantu od Ministerstva financí ČR č. EČ 321 ve výši 12430 
EUR na akci „Modernizace mateřské školy a kuchyně v Čelákovicích“.  
 
14. Doporučuje ZM: 

a) schválit znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene    
mezi Městem Čelákovice a panem Václavem Srbem na věcné 
břemeno vedení dešťové kanalizace přes pozemek p. č. 3011/1 v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, 

b) schválit poskytnutí příspěvku ve výši  60 000,- Kč Náboženské obci 
CČSH na přestavbu sborové místnosti, která bude přístupná pro 
veřejnost. Příspěvek bude rozpočtován v roce 2008. 

 
 
 

Usnesení ověřil:  Petr Bařina 
  
 
                          Ing. Bohumil Klicpera 
                      starosta města 
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