
USNESENÍ   č.  09  / 2007 
ze  schůze  Rady  města  Čelákovic  6. 09. 2007                               
-------------------------------------------------------------- 
 
Rada města Čelákovic: 
1. Kontroluje minulá usnesení: 
byla provedena kontrola usnesení RM č. 8/2007 ze dne 2. 08. 2007 a 
předcházejících usnesení.  
  
2. Jmenuje: 
a)  ověřovatelem usnesení Ing. Stuchlíka, 
b) ověřovatelem zápisu PhDr. Tichou. 
 
3. Ukládá:  

vedoucímu odboru FaP zohlednit mimořádnou zálohu 100.000,- Kč 
v měsíčních příspěvcích městskému muzeu na měsíc říjen, listopad a 
prosinec 2007 tak, aby celková výše příspěvku městského muzea pro rok 
2007 byla 3 240 000,- Kč.  

  
4. Schvaluje: 

a) předložený program jednání, doplněný o body: 5. 7., 11.8., 11.9., 
11.10., 

b) zápis ze schůze Rady města č. 08/2007 ze dne 2. 8. 2007 po úpravách 
pana radního Mgr. Bodláka – opravy viz zápis,   

c) prodloužení smlouvy na půl roku paní J. C., Čelákovice, 
d) záměr města na odprodej hasičského vozidla CAS 25 RTHP  PH 99-

27 pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Skorkov za cenu 
60.000,- Kč dle znaleckého posudku, 

 e) uzavření nájemní smlouvy č. 0933200635 s pí Ing. K. S. na pozemek 
pod garáží  st. p.č. 1426/12, o výměře 19 m², v k.ú. Čelákovice, obec 
Čelákovice,   

 f) nájemní smlouvu se Středočeským krajem, Správcem nemovitostí ve 
vlastnictví kraje, Základní školou, Čelákovice, se sídlem J. A. 
Komenského 1586, 250 88  Čelákovice, zastoupenou ředitelem Mgr. 
Tomášem Valáškem, na provoz základní školy (speciální) v objektu 
č.p. 1586, J. A. Komenského, Čelákovice,  

 g) přiznání odměny ředitelce Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 
1477 a ředitelce Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, dle 
předloženého návrhu, 
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h) navýšení příplatku za vedení dle předloženého návrhu ředitelce MŠ 
Čelákovice, Rumunská 1477, vzhledem k  rozšíření kapacity 
předškolního zařízení na odloučeném pracovišti s účinností od 1. 10. 
2007, 

ch)Smlouvu o zhotovení a umístění informační tabule „ INTAKA“ 
s firmou  Ing. Jan Kavalír, informační a reklamní společnost Benátky 
nad Jizerou, 

     i) Smlouvu o dílo č. 06/07 mezi Městem Čelákovice a firmou LŠL – 
STAVBY s. r. o. na zhotovení díla „Cyklistická stezka Čelákovice – 
Toušeň – II. etapa – část parkoviště V Prokopě“, 

 j) Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou    
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., Dubečská 3238, 100 
00 Praha 10, jako zhotovitelem, na provedení díla „Čelákovice – 
Rekonstrukce Rumunské ulice, úsek I.“, 

k) prominutí poplatků z prodlení paní L. C. ve výši 40.000,- Kč,   
l)  na základě předchozího souhlasu radních elektronickou poštou dne 14. 

8. 07 udělení  procesní  plné moci JUDr. Římalovi ve věci zastupování 
v občanském soudním řízení proti žalobci HARMONII GROUP, a. s., 

    m) na základě udělení souhlasu radních elektronickou poštou dne 14. 8. 
07  „Smlouvu o poskytování právních služeb“ mezi JUDr. Jiřím 
Římalem, advokátem a Městem Čelákovice ve sporu o náhradu škody 
ve výši 3,092.146,- Kč s firmou HARMONIE GROUP, a. s., 

n) podstatné náležitosti pro „ Dohodu o umožnění provedení stavby 
vodovodní ( kanalizační ) přípojky “, 

  o)  Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků ze dne 20. 11. 2003 mezi 
Městem Čelákovice a firmou TOS, a. s., na pozemky p. č. 1354/51, p. 
č. 1354/83, p. č. 1354/84, p. č. 1354/85, vše v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, v ulici Tovární, 

p) Smlouvu o dílo č. 54/353/2007  na akci „Přesun a realizace nového OS 
MKDS a MP“  mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou 
Gepard  s. r. o. , Pardubice  jako zhotovitelem, 

q) Smlouvu o záručním servisu ke Smlouvě o dílo č.  54/353/2007 na 
zařízení v novém operačním středisku,  

r) rekonstrukci vodovodu LT 150 v ceně 318.122,- Kč včetně DPH 
v délce 80m, 

  s) objednání vchodových dveří pro MŠ Komenského ul. dle cenové 
nabídky v ceně 64.067,- Kč od firmy VEKRA, spol. s r. o., Lázně 
Toušeň, s tím, že instalaci provede firma Zdeněk Kučera , 

t) pronájem bazénu v Čelákovicích na 10 hodin pro Děti Dětského  
domova Milovice v celkové částce 10.000,- Kč. 
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5. Souhlasí: 
a) na základě udělení souhlasu radních elektronickou poštou dne 14. 8. 

07 s podáním odporu proti platebnímu rozkazu vydanému Okresním 
soudem pro Prahu-východ č. j. 9 C 109/2007 – 13 ze dne 29. června 
2007 ve věci žaloby o náhradu škody ve výši 3,092.146,- Kč, 
podané firmou HARMONIE GROUP, a. s.. Odpor byl podán 
v zákonné lhůtě., 

 b) s dočasným ubytováním nájemníka domu zasaženého požárem (č. p. 
1653 a 1654) ve volném bytě města 2 + 1, Čelákovice,  za cenu 
obvyklého nájemného,  p. L. P.. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou maximálně dva měsíce, 

 c) s příspěvkem ve výši 3.000,- Kč  a s poskytnutím poháru města na 
Závod družstev  o pohár města Čelákovic ve slalomu motorových 
člunů formule FF, která se koná 29. 9. – 30. 9. 2007 v Čelákovicích. 

 
6. Bere na vědomí: 

a) plnění usnesení přednesené p. tajemníkem, 
b) zápis č. 7 z jednání Bytové komise ze dne 28. 8. 2007, včetně bodu 

III. Výměny, 
 c) vyjádření legislativně-právního oddělení SMO ČR k Jednacím řádům 

Zastupitelstva města a Rady města Čelákovic, které neshledalo na 
předložených jednacích řádech žádné nedostatky. 

 
7. Nemá námitek: 

a) na základě žádosti pí P. na výměnu bytu, která je plně v kompetenci 
bytové komise, 

     b) k záměru výstavby základnové stanice GSM/UMTS společnosti T – 
Mobile Czech Republic a.s., která bude umístěná na adrese 
Jungmannova 1013, Čelákovice. Dotčená nemovitost není v majetku 
města a v místě stavby se nenachází zařízení v majetku města a správě 
TS Čelákovice. 

 
8. Požaduje: 
po provozovateli VaK Mladá Boleslav, a. s., doplnit k Výsledku hospodaření 
za 1. pololetí 2007 vyhodnocení ztrát včetně komentáře. 
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9. Rozhodla: 
v tomto mimořádném případě přidělit volný byt, Záluží, pí M. Ü., 
Čelákovice, ze sociálních důvodů mimo pořadník dle čl. II. Zásad 
pronajímání bytů v majetku města Čelákovic.  
 
 
10. Doporučuje : 
zachovat stravovací služby základních škol pro cizí osoby, především 
důchodce, za podmínky dodržení všech zákonných ustanovení a doporučení 
KHS  pro Středočeský kraj tak, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost 
žáků školy.   
 

 
 
 

Usnesení ověřil:  Ing. Pavel Stuchlík 
 
 
 
 
  
 
                          Ing. Bohumil Klicpera 
                      starosta města 
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