
USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 8/2013 ze schůze Rady města Čelákovic 13. května 2013

Rada města Čelákovic: 

1. 1. Schvaluje předložený program jednání.

1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Františka Bodláka ověřovatelem zápisu.

1.3. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM

1.4. Schvaluje zápis z minulé schůze RM č. 7/2013 ze dne 22. 4. 2013.

2.2. Schvaluje záměr pronájmu části pozemku (cca 150 m2 ) p.č. 886/18 – ostatní plocha / ostatní komunikace, 

v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, na dobu neurčitou za účelem vybudování rychlého občerstvení, za minimální 

cenu 10 000,-.Kč/rok.

2.3.1. Schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží st. p. č. 
1425/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a vlastníkem garáže 
J. L., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 60,- Kč/m²/rok.

2.3.2. Schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží st. p. č. 
1425/20 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a vlastníkem garáže 
M. K., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 60,- Kč/m²/rok.

2.3.3. Schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem pozemku st. p. č. 1425/3 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 19 m², k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a vlastníky 
garáže, manželi P. a L. D. Čelákovice, jako nájemci za cenu 60,- Kč/m²/rok.

2.4.1. Schvaluje další postup řešení ve věci přebírání infrastruktury a řešení věcných břemen vyplývajících
z kupní smlouvy na koupi pozemku mezi s.r.o. STOPRO INVEST, Praha 5 a Městem Čelákovice, navržený 
místostarostou I.

2.4.2. Ukládá tajemníkovi, aby prostřednictvím právní kanceláře zajistil uplatnění nároků města, vyplývajících 
z kupní smlouvy na koupi pozemku mezi s.r.o. STOPRO INVEST, Praha 5, jako kupujícím, a Městem Čelákovice, 
jako prodávajícím.

4.2. Bere na vědomí informaci o posledním stavu ve věci žaloby firmy Phoenix Property, s.r.o., Praha 4 na 
Město Čelákovice. 

4.4. V souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 
a ve smyslu usnesení ZM č. 20 bodu 1.1.6. ze dne 24. 4. 2013 pověřuje místostarostu II za Město Čelákovice 
přípravami a celkovým zastřešením projektu Zateplení budov MŠ Rumunská v rámci Operačního programu 
životní prostředí /Udržitelné využívání zdrojů energie/ příp. obdobného dotačního programu na roky 2014 až 
2015, a to zajištěním, převážně na základě výběrových řízení, činností - manažera projektu, autorizovaného TDS 
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(TDI). Koordinátora BOZP, AD projektanta a dokumentací, dokladových materiálů - energetické náročnosti 
budovy /doplnění/, energetického auditu /doplnění/, PD pro provádění stavby včetně plánu BOZP i dalších 
nezbytných činností a dokladů vedoucích k Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

4.5. Schvaluje nabídku společnosti HOSTALEK-WERBUNG spol. s r. o., Česká Třebová, na nákup informační 

skříňky ALU-CASE – jednostranné ve výši 25.980,- Kč bez DPH a ukládá vedoucí odboru rozvoje města, aby 

zajistila vystavení objednávky v souladu se schválenou cenovou nabídkou.

4.6.1. Schvaluje nabídku Ing. H. S., Pardubice na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 

„Rekonstrukce ulice Sokolovské v Čelákovicích“ s přihlédnutím k vyhlášce č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr ve výši 84.000,- Kč bez DPH a ukládá vedoucí odboru rozvoje města, aby zajistila 

vystavení objednávky v souladu se schválenou cenovou nabídkou.

4.6.2. Ukládá vedoucí ORM zveřejnit Předběžné oznámení veřejného zadavatele, v souladu s § 86 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky „Rekonstrukce ulice 
Sokolovské v Čelákovicích“.

4.6.3. Pověřuje vedoucí ORM převzetím projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce ulice 
Sokolovské v Čelákovicích“, která bude splňovat požadavky stanovené v §7 vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.

4.7. Schvaluje nabídku společnosti V&M spol. s r. o., Liberec na zpracování projektové dokumentace pro 
provedení stavby na investiční akci „Rekonstrukce BD 1203, Čelákovice“ ve výši 74 tis. Kč bez DPH. Projektová 
dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Ukládá vedoucí odboru rozvoje města, aby zajistila vystavení objednávky v souladu se schválenou cenovou 
nabídkou.

4.8.1. Schvaluje nabídku firmy AQUA Program, s.r.o., Turnov na výrobu atypických květináčů pro mobiliář 

náměstí 5. května v Čelákovicích z materiálu v tloušťce 8mm v celkové ceně 21.470,- Kč bez DPH (25.978,70 Kč 

včetně DPH).

4.8.2. Revokuje své usnesení č. 2/2013/4.9.2. ze dne 7. 2. 2013.

4.8.3. Schvaluje nabídku Ing. P. T., Praha, na realizaci nosné kovové konstrukce mobiliáře pro náměstí 5. května 

v Čelákovicích v celkové ceně 84.945,- Kč bez DPH (102.783,45 Kč včetně DPH).

4.10.1. Se seznámila s Peticí za ochranu historického jádra Čelákovic a výzvou pro zastupitele města
a postupuje tuto petici k projednání v ZM.

4.10.2. Pověřuje starostu k oslovení ředitele Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště 
středních Čech se žádostí o vyjádření, zda-li Město Čelákovice splňuje podmínky pro prohlášení nejstaršího 
historického jádra Čelákovic městskou památkovou zónou. V termínu do 31. 5. 2013
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6.2. Jmenuje za zřizovatele PhDr. Zdeňku Tichou do školské rady na Základní škole Čelákovice, 
Kostelní 457, s účinností od 4. 6. 2013. 

6.3. Ukládá vedoucímu OH vytipovat objekty v majetku města, kde by bylo možno vyčlenit legální plochy pro 
street art (grafiti) a uvedené objekty předložit ke schválení Radě města.

6.4. Schvaluje finanční příspěvek sdružení Labská stezka, o.s. se sídlem Bobnice, na podporu akcí „Tour de 
Labe pro všechny 2013“ a konference „Labská cyklotrasa – od pramene k moři – napříč Evropou – bez bariér, ve 
výši 10 tis. Kč.

6.5.1. Stanovuje limit mzdových prostředků pro asistenty pedagoga v mateřských školách ve výši 40 000,-
Kč/školní rok, s platností od školního roku 2013-2014.   

6.5.2. Souhlasí s úhradou ve výši 20 000,- Kč na mzdové prostředky pro asistenta pedagoga v mateřských
školách ze schválených rozpočtů MŠ, od školního roku 2013-2014.

6.5.3. Souhlasí s navýšením rozpočtů mateřských škol v Čelákovicích od školního roku 2013-2014 o částku 
20 000,- Kč/rok pro každé dítě s potřebou asistenta pedagoga, které má trvalé bydliště v Čelákovicích. 
    

6.6. Bere na vědomí Zápis z jednání komise Redakční rada zpravodaje Města Čelákovic č. 4 ze dne 16. 4. 2013

6.7.1. 1. Bere na vědomí dopis občanů ze dne 8. 4. 2013 ve věci změny provozní doby sauny.

6.7.1.2. Bere na vědomí stanovisko nájemce sauny ze dne 10. 4. 2013.

6.7.1.3. Konstatuje, že aktuální otevírací doba sauny je v souladu se Smlouvou o nájmu nebytových prostor ze 
dne 6. 9. 2012 a doporučuje nájemci maximálně vyjít vstříc požadavkům návštěvníků sauny ve věci provozní 
doby v rámci ekonomických možností.

6.7.2.3. Požaduje po nájemci sauny doložit ekonomickou rozvahu pro plánovanou rekonstrukci sauny včetně 
plánovaného nárůstu návštěvnosti tohoto zařízení.

6.8. Schvaluje finanční příspěvek SK UNION, Čelákovice ve výši 20 000,- Kč na realizaci projektu Krajské finále 
Mc Donald´s Cupu dne 30. května 2013.

6.9.1. Bere na vědomí dopis TJ Spoje Praha na provozování haly Vikomt.

6.9.2. Bere na vědomí Rekapitulaci nákladů a výnosů haly Sport hala č.p. 1683 (Vikomt) za sezónu od 
1.10.2011 do 30.9.2012, předloženou SOŠ Čelákovice z března 2013. 

6.9.3. Bere na vědomí Zápis z provedené kontroly stavu objektu haly Vikomt ze dne 24. 4. 2013.

6.10. Schvaluje zápis do kroniky města za rok 2012.
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6.11.1. Odvolává Ing. Petra Studničku z funkce předsedy redakční rady Zpravodaje města Čelákovic.

Starosta města na základě § 105 zákona č. 128/2000Sb. pozastavuje výkon usnesení Rady města 

č. 8/2013/6.11.1. ze dne 13. května 2013 a předkládá věc k rozhodnutí nejbližšímu zasedání Zastupitelstva.

6.11.2. Jmenuje Ing. Vladimíra Pavloviče do funkce předsedy redakční rady Zpravodaje města Čelákovic.

Starosta města na základě § 105 zákona č. 128/2000Sb. pozastavuje výkon usnesení Rady města 

č. 8/2013/6.11.2. ze dne 13. května 2013 a předkládá věc k rozhodnutí nejbližšímu zasedání Zastupitelstva.

6.12. Schvaluje přidělení příspěvku ve výši 20 000,- Kč pro SDH Čelákovice na akci Celorepublikové setkání 
hasičských přípravek konané dne 18. 5. 2013. Tato dotace je součástí celkového příspěvku města na činnost 
SDH za rok 2013 ve výši 40 000,- Kč, připraveného ke schválení Zastupitelstvem města.

7.1. Souhlasí se zřízením jednosměrného provozu v ulicích J. A. Komenského, V Zátiší a Vančurova dle grafické 
přílohy. Termín zveřejnění úpravy provozu: červen 2013. Termín realizace dopravního značení: červenec – srpen 
2013. Termín zahájení jednosměrného provozu: srpen 2013.

7.2.1. Ukládá vedoucímu OH prověřit možnost omezení tonáže nákladních vozidel, která se podílejí na 
zásobování s.r.o. Mlýn Čelákovice. 

7.2.2. Ukládá vedoucímu OH prověřit skutečnosti uvedené ve stížnosti pana P. Ch. a předložit návrhy možného 
řešení.

8.1.0. Bere na vědomí Zápis z jednání Bytové komise č. 5 ze dne 7. 5. 2013

8.2.1. Přiděluje byt o velikosti 2+1, Prokopa Holého, Čelákovice, K. K., Čelákovice dle seznamu.

8.2.2. Přiděluje byt o velikosti 2+1, Prokopa Holého, Čelákovice, paní G. B., Lázně Toušeň dle seznamu.

8.2.3. Přiděluje byt o velikosti 3+1, Na Stráni, Čelákovice, manželům paní F. a M. Z., Čelákovice dle seznamu.

8.2.4. Přiděluje byt o velikosti 3+1, Prokopa Holého, Čelákovice, manželům J. a G. K., Čelákovice dle seznamu.

8.2.5. Přiděluje byt o velikosti 3+1, Prokopa Holého, Čelákovice, M. O., Čelákovice dle seznamu.

8.2.6. Přiděluje byt o velikosti 3+1, Na Stráni, Čelákovice, manželům E. a J. K., Čelákovice dle seznamu.

8.2.7. Přiděluje byt o velikosti 3+1, Na Stráni, Čelákovice, paní H. Ch., Čelákovice dle seznamu.
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8.2.8. Přiděluje byt o velikosti 1+1, Lesní, Milovice, panu J. Ž., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, dle 
seznamu.

8.2.9. Přiděluje byt o velikosti 2+1, Průběžná, Milovice, paní M. B., Milovice, dle seznamu.

8.2.10. Přiděluje byt o velikosti 2+1, Armádní, Milovice, manželům L. a A. B. Bobnice, dle seznamu.

8.2.11. Přiděluje byt o velikosti 3+1, Topolová, Milovice, manželům J. a K. K, Milovice, dle seznamu.

8.2.12.1. Dává výpověď z nájmu bytu v Čelákovicích, ulice Prokopa Holého, panu M. B., Čelákovice, z důvodu 
nezaplacení úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu v částce převyšující trojnásobek měsíční výše 
nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

8.2.12.2. Ukládá řediteli s.r.o. Q-Byt Čelákovice zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v Čelákovicích, ulice 
Prokopa Holého, panu M. B., Čelákovice. 

8.2.13.1. Dává výpověď z nájmu bytu v Čelákovicích, ulice V Prokopě, panu A. U, Čelákovice, z důvodu 
nezaplacení úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu v částce převyšující trojnásobek měsíční výše 
nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

8.2.13.2. Ukládá řediteli s.r.o., Q-Byt Čelákovice, zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v Čelákovicích ulice 
V Prokopě, panu A. U., Čelákovice.

8.3.1. Dává výpověď z nájmu bytu v Milovicích, Armádní ulice, manželům J. a O. H., z důvodu nezaplacení 
nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, v částce převyšující trojnásobek 
měsíční výše těchto plateb.

8.3.2. Schvaluje uhrazení poplatku z prodlení ve výši 5 206,- Kč, z důvodu pozdního hrazení nájemného A. G., 
Milovice.    

8.3.3. Promíjí 50% poplatku z prodlení ve výši 9 528,- Kč, v souvislosti s pozdním uhrazením nájmu A. H., 
Čelákovice. 

8.3.4. Schvaluje přednostní přidělení bytu paní I. R., Česká Lípa. 

8.3.5.1. Revokuje své usnesení 7/2013/8.2.9. ze dne 22. 4. 2013 o vyklizení z bytu p. Matouškové, protože došlo 
k zaplacení celé dlužné částky za nájemné a služby spojené s užíváním bytu č. 40, v Milovicích, Armádní 501.

8.3.5.2. RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 8. 2013 s pí. P.M., Milovice, na 
byt, v Milovicích, Armádní ul., protože došlo k zaplacení celé dlužné částky za nájemné a služby spojené 
s užíváním tohoto bytu.   

9.1. Bere na vědomí Zápis z jednání Bezpečnostní komise č. 20 ze dne 23. 4. 2013
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10.1.1. Bere na vědomí Zápis z jednání komise pro Životní prostředí č. 24 ze dne 15. 4. 2013

10.1.2. Bere na vědomí doporučení KŽP: 
- upřednostnit nerozšiřování zástavby na úkor zeleně (ZN, IZ) a kvalitní ornou půdu (OP) zachovat pro 
zemědělskou činnost příp. realizovat převod na zeleň 
- převod průmyslové výroby (VP) na izolační zeleň s využitím možnosti asanace průmyslových zón (viz usnesení 
KŽP 1/6) 
- vytvořit pásy (skupiny) izolační zeleně všude tam, kde by mohly odstínit průmyslovou výrobu od současné nebo 
budoucí zástavby, a na pozemcích vhodných pro výsadby vzrostlé zeleně mimo intravilán Čelákovic (viz zápis č. 
15 KŽP, bod 6.1 a, 18 KŽP/4b) a ve spolupráci s OŽP a ORM využít čerpání v rámci 6. Prioritní osy OPŽP 
(Zlepšování stavu přírody a krajiny, XLVI. výzva MŽP).
- ve spolupráci s OŽP prověřit možnosti zřízení suchých polderů pro snížení rizik záplav.
- KŽP souhlasí v této souvislosti s doporučeními MěÚ na zřízení víceúčelového parku a vymezením ploch zeleně 
tak, aby byly splněny požadavky na procento zeleně v zástavbě a zohledněno snížení prašnosti. 
- KŽP dále upozorňuje na záměr odsouhlasený ZM nepovolovat skladovací plochy mimo intravilán (viz 
Strategický plán rozvoje města) ani objekty k bydlení, kde nyní nebo v blízké budoucnosti hrozí překračování 
limitů pro polétavý prach nebo hluk. 
    

Zapsala: Romana Liscová dne 14. 5. 2013

Usnesení ověřil: Miloš Sekyra

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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