
USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 7/2013 ze schůze Rady města Čelákovic 22. dubna 2013

Rada města Čelákovic: 

1. 1. Schvaluje předložený program jednání.

1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.

1.3. Schvaluje zápis z minulé schůze RM č. 6/2013 ze dne 8. 4. 2013.

2.1. Bere na vědomí informaci o pravidlech pro uzavírání smluv o smlouvách budoucích a smluv na věcná 
břemena, předložených Odborem hospodářským MěÚ.

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

3.1. Určuje přípustný objem prostředků na platy na rok 2013 příspěvkové organizaci Městské muzeum 
v Čelákovicích, Na Hrádku 464 v celkové výši 2 900 000,- Kč, z toho 2 290 000,- Kč pro muzejní činnost (muzejní 
středisko) a 610 000,- Kč pro archeologickou činnost (archeologické středisko).

4.2. Schvaluje nabídku společnosti AREA group, s.r.o., Plzeň na uvedení projektové dokumentace „Veřejné 

osvětlení - Záluží u Čelákovic“ do 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 ve výši 23.250,- Kč bez DPH a ukládá vedoucí odboru rozvoje města, aby zajistila vystavení objednávky 

v souladu se schválenou cenovou nabídkou.

5.1. Vzhledem k vysokým nákladům pro město a k zachování provozu Nemocnice v Brandýse nad Labem,
doporučuje lékařskou službu první pomoci v Čelákovicích, v roce 2013, zatím nezřizovat.

6.1.1. Schvaluje na základě doporučení hodnotící komise, jako pro město nejvýhodnější, nabídku firmy as4u.cz 
s. r. o., se sídlem Praha 2, na veřejnou zakázku „Vytvoření nových webových stránek města Čelákovice“, 
za nabídkovou cenu 182 000,- Kč bez DPH.

6.1.2. Schvaluje Smlouvu o dodávce redakčního systému a poskytování služeb mezi Městem Čelákovice, jako 
zadavatelem, a firmou as4u.cz s. r. o., se sídlem Praha 2, jako poskytovatelem, v rámci realizace veřejné 
zakázky „Vytvoření nových webových stránek města Čelákovice“, za cenu 182 000,- Kč bez DPH.
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6.2. Bere na vědomí Zápis č. 2 z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch ze dne 9. 4. 2013

6.4. Schvaluje Smlouvu o nájmu sloupu veřejného osvětlení za účelem umístění reklamy mezi Městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem, a Ing. P. P. – RENOMIA NETWORK, Praha 5, jako nájemcem.

6.5.1. Bere na vědomí ústní informaci starosty ve věci smluvního vztahu k hale Vikomt. 

6.5.2. Konstatuje, že záležitost Nájemní smlouvy na pronájem haly U Učiliště bude projednána na další schůzi 
RM za účasti statutárního zástupce SOŠ a SOU TOS Čelákovice, s.r.o.

7.1. Souhlasí se změnou jízdního řádu linky 405 „Brandýs n/Lab.-St. Boleslav-Čelákovice-Nehvizdy-Jirny-Úvaly“, 
tj. prodloužení podvečerního spoje do Nehvizd a zrušení zajíždění do zastávky TOS, za měsíční navýšení výdajů 
na dopravní obslužnost o 2.132,- Kč.

8.1. Bere na vědomí Zápis z jednání Bytové komise č. 4 ze dne 9. 4. 2013

8.2.1. Souhlasí s výměnou bytů mezi panem R. R., bytem, Čelákovice a panem M. B., bytem, Milovice.

8.2.3. Schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, Milovice na dobu určitou 3 měsíců, tj. do 31. 7. 2013 
s manželi J. a B. D, Milovice. Dluh na nájemném budou pravidelně splácet.

8.2.4. Schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, Čelákovice na dobu určitou 3 měsíců, tj. do 31. 7. 2013 
s manželi D. a J. K, Čelákovice. Dluh na nájemném budou pravidelně splácet.

8.2.5. Schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, Milovice na dobu určitou 3 měsíců, tj. do 31. 7. 2013 
s paní A. G. Dluh na nájemném bude pravidelně splácet.

8.2.6. Promíjí část poplatku z prodlení ve výši 20 000,- Kč v souvislosti s pozdním hrazením nájmu, manželům 
M. a K. D., Milovice, vzhledem k tomu, že v současné době je nájemné placeno včas a v plné výši.

8.2.7. Schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, Čelákovice na dobu určitou 3 měsíců, tj. do 31. 7. 2013 
s D. M., Čelákovice.

8.2.8. Dává výpověď z nájmu bytu v Milovicích, paní V. C., z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu, v částce převyšující trojnásobek měsíční výše těchto plateb.

8.2.9. Dává výpověď z nájmu bytu v Milovicích, paní P. M., z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu.

8.2.10. Setrvává na svém usnesení č. 4/2013/8.2.4. ze dne 4. března 2013.

8.2.11. Dává výpověď z nájmu bytu v Milovicích, manželům I. a M. Č., z důvodu nezaplacení nájemného 
a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, v částce převyšující trojnásobek měsíční výše těchto plateb.
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8.2.12. Přiděluje byt v DPS, ul. Kostelní Čelákovice, panu A. K., Čelákovice dle seznamu.

8.2.13. Přiděluje byt v DPS, ul. Na Hrádku, Čelákovice, paní V. K, Čelákovice dle seznamu.

11.2.1.  Doporučuje jednání ZM 20/2013 dne 24. 4. 2013 ve věci obnovy dětského hřiště v ulici Na Stráni, bod. 
2.12. nejprve vyhlásit Záměr města na obnovu hřiště, k tomuto záměru zajistit ve spolupráci s SBD Čelákovice 
a s.r.o. Q-Byt Čelákovice vyjádření obyvatel sousedních domů a teprve v případě jejich kladného vyjádření 
pokračovat ve zpracování návrhů. 

11.2.2. Doporučuje jednání ZM 20/2013 dne 24. 4. 2013 v bodu 3 schválit Smlouvu č. 247/2013 o poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 na akci „Cyklistická stezka 
přes Labe v Čelákovicích“ – ISPROFOND č. 5218510031 mezi městem Čelákovice jako příjemcem a Státním 
fondem dopravní infrastruktury jako poskytovatelem. 

Zapsala: Romana Liscová dne 23. 4. 2013

Usnesení ověřil: Miloš Sekyra

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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