
USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 6/2013 ze schůze Rady města Čelákovic 8. dubna 2013

Rada města Čelákovic: 

1. 1. Schvaluje předložený program jednání.

1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu.

1.3.1. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM

1.3.2. Pověřuje starostu prověřením okolností ve věci vydání Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění 
stavby bytového domu v Kostelní ulici č.j. výst.3224/10/B ze dne 9.7. 2010, které nabylo právní moci 14.8. 2010, 
vydaného Městským úřadem v Čelákovicích, Odborem výstavby, zejména ve vztahu k platnému územnímu plánu 
města.

1.4. Schvaluje zápis z minulé schůze RM č. 5/2013 ze dne 20. 3. 2013

2.1. Schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží st. p. č. 1426/25 
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníky garáže F. Ř. a V. Ř, 
Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 60,- Kč/m²/rok.

2.2. Schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku p.č. 3201/1, ostatní 
plocha, ostatní komunikace, část plochy náměstí 5. května – výše uvedeného pozemku, o výměře max. 200m² 
a OS Czela.net o.s., se sídlem J. A. Komenského č. p. 1645, Čelákovice zastoupené A. K., jako nájemcem za 
účelem konání kulturní akce - oslav 10 let občanského sdružení Czela.net o.s., za cenu 6 000,- Kč. 

2.3.1. Pověřuje místostarostu oslovením daňového poradce a finančního ředitelství k zajištění relevantních 
posudků ve věci možných daňových úniků při předávání infrastruktury v proluce náměstí. 

2.3.2. Pověřuje místostarostu zajištěním právního stanoviska k řešení obsahu „věcných břemen“ na pozemcích 
cizích vlastníků v proluce náměstí, ve věci přejímané infrastruktury v proluce náměstí. 

3.1. Schvaluje Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku města k 31. 12. 2012.

3.2. Doporučuje Zastupitelstvu města schválit úpravu č. 2 rozpočtu města 2013.

3.3.1. Schvaluje:
1) účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, 
    Přístavní 333, 
2) účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice,
    Rumunská 1477, 
3) účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, 
    J. A. Komenského 1586, 
4) účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského 414, Čelákovice,
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5) účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, Čelákovice,
6) účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha, Vašátkova 343, 

Čelákovice,
7) účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizace Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, Havlíčkova 691, 

Čelákovice,
8) účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizace Městská knihovna Čelákovice, Na Hrádku 1092, 

Čelákovice,
9) účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizace Kulturní dům, Sady 17. listopadu 1380, Čelákovice,
10) účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice, Čelakovského 1429, 

Čelákovice,
11) převod ZHV  MŠ Čelákovice, Přístavní 333 za rok 2012 ve výši 10 000,00 Kč do fondu odměn a 208 368,88 

Kč do rezervního fondu,
12) převod ZHV  MŠ Čelákovice, Rumunská 1477 za rok 2012 ve výši 10 000,00 Kč do fondu odměn 

a 293 804,83 Kč do rezervního fondu,
13) převod ZHV  MŠ Čelákovice, J. A. Komenského 1586 za rok 2012 ve výši 10 000,00 Kč do fondu odměn 

a 492 641,06 Kč do rezervního fondu,
14) převod ZHV ZŠ J. A. Komenského 414 za rok 2012 ve výši 60 000,- Kč do fondu odměn a 20 234,92 Kč do 

rezervního fondu,
15) převod ZHV  ZŠ Kostelní 457 za rok 2012 ve výši 215,26 Kč do rezervního fondu,
16) převod ZHV MDDM Čelákovice za rok 2012 ve výši 29 237,70 Kč do rezervního fondu, 
17) použití ZHV Kulturního domu za rok 2012 ve výši 5 853,13 Kč na pokrytí ztráty hospodaření z předešlých let.

3.3.3. Požaduje po řediteli Městského muzea v Čelákovicích zdůvodnění výše ztráty 745 192,82 Kč za rok 2012

4.1.1. Bere na vědomí Zápis z jednání komise pro rozvoj města č. 3 ze dne 19. 3. 2013.

4.1.2. Nesouhlasí se změnou územního rozhodnutí pro stavební parcelu p.č. 494/90 v k.ú. Sedlčánky 

v regulativu umístění RD na pozemku a trvá na dodržení uliční čáry. 

4.1.3. Pověřuje vedoucí odboru životního prostředí zvážením a případným zapracováním připomínek 

do architektonicko stavebního řešení obnovy Sadů 17. listopadu v Čelákovicích dle podkladového materiálu 

rozšířeného o propojení do ulice Vašátkovy.

4.1.4. Po projednání v komisi pro rozvoj města nesouhlasí s nově navrhovaným řešením úpravy RD č. p. 466 

ul. Na Hrádku, na pozemku p.č. 1576, které hmotově i tvarově (zastavěnost, tvar střechy) stále neodpovídá dané 

lokalitě i s ohledem na připravovaný záměr na prohlášení ochranného pásma kulturních památek kostela 

Nanebevzetí P. Marie, děkanství a tvrze. RM doporučuje přeřešit návrh části RD do ul. Na Hrádku – snížit objekt 

garáže tak, aby opticky a pohledově nebyla jeho hmota vnímána jako dvoupodlažní objekt s rovnou střechou. 

Dále RM doporučuje navrhovaný objekt vzhledově i materiálově přizpůsobit rázu historického centra Čelákovic 

(tvar a velikost oken, tvar střech).

4.1.5. Po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek k záměru přestavby objektu bývalé vrátnice TOS 

na dům s pečovatelskou službou.

4.1.6. Po projednání v komisi pro rozvoj města schvaluje variantu č. 3 řešení lávky přes mlýnský náhon 

v prostoru budoucího přístaviště u kostela Nanebevzetí P. Marie.
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4.2.1. Pověřuje starostu a místostarostu města:

a. schvalováním zadávací dokumentace ve smyslu příslušných ustanovení interní Směrnice 

k zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 200.000,- Kč bez DPH

b. jmenováním komise pro otevírání obálek ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a interní Směrnice k zadávání 

veřejných zakázek

c. jmenováním komise pro posouzení kvalifikace ve smyslu příslušných ustanovení zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a interní Směrnice 

k zadávání veřejných zakázek

d. jmenováním komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve smyslu příslušných ustanovení 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a interní Směrnice 

k zadávání veřejných zakázek

e. jmenováním poroty, sekretáře a přezkušovatele soutěžních návrhů soutěže o návrh ve smyslu 

příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů a Soutěžního řádu České komory architektů za dne 24. dubna 1993 ve znění pozdějších 

předpisů

f. odpovídáním na dotazy a vydáváním dodatečných informací ve smyslu příslušných ustanovení 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a interní Směrnice 

k zadávání veřejných zakázek

g. vyloučením uchazeče ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a interní Směrnice k zadávání veřejných zakázek

h. výběrem nejvhodnější nabídky ve smyslu příslušných ustanovení interní Směrnice k zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve výši do 100.000,- Kč bez DPH

i. rušením zadávacího řízení ve smyslu příslušných ustanovení interní Směrnice k zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s předpokládanou cenou do 200.000,- Kč bez 

DPH

j. výkonem potřebných a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů či interní Směrnicí k zadávání veřejných zakázek stanovených administrativních činností 

a úkonů v rámci zadávacího řízení

a ukládá vedoucí odboru rozvoje města zapracovat výše uvedené do Směrnice č. I/1/2012 k zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu záležitosti vyplývající z usnesení č. 5/2013/4.10.1.

4.2.2. Ukládá vedoucí odboru rozvoje města modifikovat Směrnici č. I/1/2012 k zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu na Směrnici k zadávání veřejných zakázek a předložit její znění radě města ke schválení.

4.3. Schvaluje z důvodu koordinace stavby lávky Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo č. 07 114 06 uzavřené dne 

1. 11. 2012 mezi Městem Čelákovice, jako objednatelem a Pontex, spol. s.r.o., Praha 4, jako zhotovitelem, 

kterým se rozšiřuje článek č. II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ o vypracování PD v úrovni zadávací dokumentace stavby pro 

osvětlení rampy od připojovací cesty lávky k cyklostezce na levém břehu (osvětlení SO 102) za předpokladu, že 

zhotovitel akceptuje cenu 16 335,- Kč včetně DPH. 

4.4.1. Ukládá vedoucí ORM zpracovat architektonické ztvárnění západní zdi.

4.4.2. Ukládá vedoucí ORM zadat zpracování projektové dokumentace na zřízení nové cesty ke hřbitovu z jeho 
severní strany do ulice Rooseveltova.

4.4.3. Schvaluje provedení rekonstrukce obřadní místnosti na hřbitově dle předloženého materiálu.
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4.4.4. Ukládá vedoucí OŽP zajistit dendrologický posudek akátové aleje u cesty ke hřbitovu a stromů v areálu 
hřbitova.

4.4.5. Ukládá předsedovi Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch projednat otázku řešení hřbitova a v termínu 
do 7. 5. 2013 předložit RM písemné stanovisko.

4.4.6. Ukládá předsedovi Komise životního prostředí projednat otázku řešení zeleně na hřbitově v termínu do 
7. 5. 2013 předložit RM písemné stanovisko.

4.5. Schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „PD – Rekonstrukce VO – Čelákovice - Záluží“ 
a ukládá vedoucí ORM zahájit zadávací řízení. 

4.6.1. Na základě doporučení hodnotící komise schvaluje, jako pro město nejvhodnější, nabídku uchazeče Ing. 
L. K., Mladá Boleslav v rámci veřejné zakázky „Projektová dokumentace – Rekonstrukce komunikace 
Komenského za nabídkovou cenu 136 000,- Kč vč. DPH.

4.6.2. Schvaluje Smlouvu o dílo včetně autorského dozoru projektanta mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem, a Ing. L. K., Mladá Boleslav jako zhotovitelem, v rámci realizace veřejné zakázky „Projektová 
dokumentace – Rekonstrukce komunikace Komenského“ za nabídkovou cenu 136 000,- Kč vč. DPH.

4.7.1. Na základě doporučení hodnotící komise schvaluje, jako pro město nejvhodnější, nabídku uchazeče 
Vodárenská společnost Chrudim a. s., Chrudim v rámci plnění veřejné zakázky „PD vodovod a kanalizace ul. 
Komenského a vodovod ul. V Prokopě“ – část vodovod ul. Komenského za nabídkovou cenu 24 200,- Kč vč. 
DPH.

4.7.2. Na základě doporučení hodnotící komise schvaluje, jako pro město nejvhodnější, nabídku uchazeče 
Vodárenská společnost Chrudim a. s., Chrudim v rámci plnění veřejné zakázky „PD vodovod a kanalizace ul. 
Komenského a vodovod ul. V Prokopě“ – část kanalizace ul. Komenského za nabídkovou cenu 24 200,- Kč vč. 
DPH.

4.7.3. Na základě doporučení hodnotící komise schvaluje, jako pro město nejvhodnější, nabídku uchazeče 
Vodárenská společnost Chrudim a. s., Chrudim v rámci plnění veřejné zakázky „PD vodovod a kanalizace ul. 
Komenského a vodovod ul. V Prokopě“ – část vodovod ul. V Prokopě za nabídkovou cenu 67 760,- Kč vč. DPH.

4.7.4. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a Vodárenskou společností 
Chrudim a. s., Chrudim jako zhotovitelem v rámci realizace veřejné zakázky „PD vodovod a kanalizace ul. 
Komenského a vodovod ul. V Prokopě“ – část vodovod ul. Komenského za nabídkovou cenu 24 200,- Kč vč.
DPH.

4.7.5. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a Vodárenskou společností 
Chrudim a. s., Chrudim jako zhotovitelem v rámci realizace veřejné zakázky „PD vodovod a kanalizace ul. 
Komenského a vodovod ul. V Prokopě“ – část kanalizace ul. Komenského za nabídkovou cenu 24 200,- Kč vč. 
DPH.
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4.7.6. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a Vodárenskou společností 
Chrudim a. s., Chrudim jako zhotovitelem v rámci realizace veřejné zakázky „PD vodovod a kanalizace ul. 
Komenského a vodovod ul. V Prokopě“ – část vodovod ul. V Prokopě za nabídkovou cenu 67 760,- Kč vč. DPH.

4.9. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a J. B., Týnec nad 
Labem jako zhotovitelem v rámci realizace VZ „Veřejné osvětlení – kruhová křižovatka na silnici II/245 
v Čelákovicích“, jehož předmětem je ukončení platnosti Smlouvy o dílo.
  

4.10.1. Revokuje své usnesení č. 3/2013/4.1.5. ze dne 20. 2. 2013 

4.10.2. Souhlasí s předloženou dokumentací ke stavebnímu povolení stavby RD na pozemku p.č. 1676 v k.ú. 
Čelákovice, obci Čelákovice, za předpokladu, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na část pozemku 
p.č. 1676 v k.ú. Čelákovice, obci Čelákovice v místě budoucí komunikace u severní strany nové stavební parcely 
v celkové šíři 14 m ve vzdálenosti 50m od ulice U Stabenovky v souladu s platným územním plánem města, mezi 
majitelem pozemku, jako dárcem, a Městem Čelákovice, jako obdarovaným.

4.11. Schvaluje postup města při řešení Žaloby na město Čelákovice o zaplacení 3 450 000,- Kč 
s příslušenstvím, kterou na Krajský soud v Praze podala firma Phoenix Property, s.r.o. Praha 4.

5.1. Bere na vědomí Zápis z jednání Sociální komise č. 3 ze dne 26. 3. 2013

5.2.1. Schvaluje rozšíření fakultativních činností Pečovatelské služby Čelákovice o masérské služby.

5.2.2. Schvaluje ceník masérských služeb určený pro klienty Pečovatelské služby Čelákovice.
Ceník masážních úkonů pro klienty Pečovatelské služby Čelákovice platný od 9. 4. 2013 
Šíje (krk)               80 Kč,-
Záda 150 Kč,-
Horní končetiny 120 Kč,-
Dolní končetiny 140 Kč,-
Plosky   80 Kč,-
Hrudník 100 Kč,-
Břicho 100 Kč,-
Celková masáž 400 Kč,-
  

6.1.1. Bere na vědomí Rozhodnutí o uložení pokuty Městskému muzeu v Čelákovicích podle § 14 zákona 
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, č.j.: MK 15043/2013 OMG, Odborem ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva 
kultury.

6.1.2. Žádá ředitele Městského muzea v Čelákovicích o vysvětlení, proč nevyužil možnosti odvolání 
ve stanovené lhůtě a proč neseznámil dotčené podřízené pracovníky se závěry kontrolního orgánu.

6.1.3. Ukládá řediteli Městského muzea v Čelákovicích bezodkladně požádat Ministerstvo kultury o prominutí 
pokuty na základě přiloženého zdůvodnění.

6.1.4. Bere na vědomí vyjádření ředitele Městského muzea v Čelákovicích k Rozhodnutí č.j. 919/2013  
o udělení pokuty.
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6.1.5. Ukládá řediteli Městského muzea v Čelákovicích úkol předložit RM návrhy, které povedou k řešení situace 
kolem sbírek, jež byla příčinou k uložení pokuty, v termínu do 7. 5. 2013.

6.2. Bere na vědomí Zápis z jednání komise Redakční rada zpravodaje Města Čelákovic č. 3 ze dne 19. 3. 2013

6.3. Vyřazuje z řádného dotačního řízení roku 2013 tyto žádosti o poskytnutí finančního příspěvku:
-žádost o poskytnutí finančního příspěvku M. S. – oddíl nohejbalu TJ Spartak Čelákovice ze dne 31. 12. 2012, 
-žádost o poskytnutí finančního příspěvku Mykologického kroužku ČSCH, ZO Čelákovice ze dne 17. 12. 2012, 
-žádost o poskytnutí finančního příspěvku  ČSV ZO Brandýs n.L.-Stará Boleslav, místní skupina Čelákovice 
ze dne 28. 12. 2012, 
-žádost o poskytnutí finančního příspěvku Klubu kaktusářů Čelákovice ze dne 31. 12. 2012. 
Uvedené žádosti nesplňují podmínky pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Čelákovic 
ve smyslu Zásad města Čelákovic pro poskytování finančního příspěvku v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, 
sportu a dalších volnočasových aktivit. 
Rada města souhlasí s rozdělením finančních příspěvků v řádném dotačním řízení 
podpora sportovních subjektů

Aerobic Studio 71 tis. , AVZO TSČ – Modeláři 13 tis., Basketbal Čelákovice, o.s. 35, FBC- florbalový klub 86 tis., 
ORKA – florbal 218 tis., Masters Racing Team, o.s. 38, . ČKPV  42 tis.,  SK UNION  139 tis., SK Záluží 29 tis., TJ 
Spartak  268, TK 53 tis., VSC – volejbal 61 tis.
podpora občanských sdružení 

Český rybářský svaz, MO 30 tis., Český svaz chovatelů, ZO (Mykologický kroužek) 45 tis., Český zahrádkářský 
svaz, ZO 8 tis., Dlouhá cesta  10 tis., Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Čelákovice  70 tis., Klub přátel 
Jana Zacha 25 tis., Mateřské centrum, o.s.  30 tis., Myslivecké sdružení Čelákovice 3 tis. Kč, Naše Čelákovice, 
o.s. 10 tis., Občanské sdružení míčových kouzelníků 3 tis. Kč, Rodinné centrum ROUTA o.s. 32 tis,  Kč, Sbor 
dobrovolných hasičů, ZO Čelákovice  40 tis., Sojka,spolek mladých,o.s.  5 tis., Spolek pro varhanní hudbu, o.s.  
35 tis., Spolek přátel čelákovického muzea, o.s.  40 tis. 

- podpora ostatních aktivit (jednorázové projekty)
Náboženská obec CČSH  10 tis., P. M. MUDr. 40 tis. Kč, Sbor církve bratrské 10 tis. Kč, Výtvarná dílna Labyrint 
s.r.o. 10 tis. Kč.
a doporučuje Zastupitelstvu města schválení finančních příspěvků v uvedené výši.

6.4. Schvaluje finanční příspěvek Klubu železničních cestovatelů, o.s. Praha 9, ve výši 5 000,- Kč na realizaci 
projektu Polabský motoráček 2013.

6.5.1. Souhlasí s konáním Pouťových oslav 2013 na městském pozemku p.č. 146 – zeleň,  o výměře 4801 m2 
v k.ú Čelákovice, obci Čelákovice,  Na Hrádku, dne 17.8. 2013 v době od 9.00 do 18.00 hod.  

6.5.2. Ukládá Technickým službám města a Městské policii povinnost, zajistit potřebnou součinnost s pořadateli 
při konání Pouťových oslav 2013.                

6.6.1. Bere na vědomí rezignaci paní Jany Marečkové, Čelákovice na funkci člena redakční rady Zpravodaje 
města Čelákovic ke dni 31. 3. 2013.

  
6.6.2. Jmenuje novou členkou redakční rady Zpravodaje Města Čelákovic Bc. Petru Šebestovou.

6.6.3. Jmenuje novou členkou redakční rady Zpravodaje města Čelákovic PhDr. Zdeňku Tichou.
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6.7. Doporučuje Zastupitelstvu města schválit název místa s obytným domem č.p. 201, k.ú Čelákovice 
a přilehlé cesty v katastru Čelákovice „Ke Strážnímu domku“. 

7.1. Schvaluje přidělení 4 ks bezplatných jízdenek na jméno na čelákovický přívoz pro Rybářskou stráž Českého 
rybářského svazu, místní organice Čelákovice. 

8.1. Bere na vědomí Zápis z jednání Bytové komise č. 3 ze dne 12. 3. 2013

8.2.1. Revokuje své usnesení č. 8.2.6. z jednání RM č. 2/2013 ze dne 7. února 2013. 

8.2.2. Schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, ul. Prokopa Holého, Čelákovice 
za předpokladu, že budou uhrazeny veškeré dlužné částky za nájem, s panem V. G., Čelákovice. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj. 30. 9. 2013.

8.2.3. Schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, ul. Armádní, Milovice za předpokladu, 
že budou uhrazeny veškeré dlužné částky za nájem, s panem P. Ř., Milovice. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou, tj. 30. 9. 2013. 

8.2.4. Schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, ul. Armádní, Milovice za předpokladu, 
že budou uhrazeny veškeré dlužné částky za nájem, s paní A. G., Milovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou, tj. 30. 6. 2013. 

8.2.5. Souhlasí s prominutím poplatku z prodlení ve výši 6 655,- Kč, v souvislosti s pozdním hrazením nájmu 
L. K. a M. Z., Čelákovice, kteří uhradili dluh na nájemném před vypršením splátkového kalendáře.       

8.2.6. Schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, ul. Prokopa Holého, Čelákovice 
za předpokladu, že bude uhrazen poplatek z prodlení ve výši 1 774,- Kč s manželi J. a K. K., Čelákovice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj. do 30. 9. 2013.        

8.3. Schvaluje Zásady pronajímání bytů v majetku Města Čelákovice s účinností od 9. 4. 2013.

8.4. Souhlasí se zachováním stávající výše nájemného v DPS čp. 26 Kostelní, Čelákovice, 16,40 Kč/m2 
měsíčně a v DPS Na Hrádku č.p. 462, Čelákovice, rovněž ve stávající výši 28,90 Kč/m2 měsíčně, s ohledem na 
možné dopady na sociální situaci nájemců.

9.1. Bere na vědomí Zápis z jednání Bezpečnostní komise č. 19 ze dne 26. 3. 2013

10.1. Bere na vědomí Zápis z jednání komise pro Životní prostředí č. 23 ze dne 11. 3. 2013

10.1.2. Na návrh KŽP souhlasí s tím, aby Město Čelákovice požádalo ČHMÚ o poskytnutí imisních údajů 
o prachových částicích z měřicí stanice v Brandýse nad Labem za období od listopadu 2011 do prosince 2012, 
jen za předpokladu, že je možno tyto údaje získat bezúplatně. 
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10.1.3. Na návrh KŽP ukládá řediteli TS Čelákovice zajistit technickou pomoc při instalaci ptačích budek 
studenty Gymnázia Čelákovice na katastru města.

10.2. Projednala předložené podklady oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti k vyjádření společnosti
TOS-MET slévárna a.s. o vydání 5. změny integrovaného povolení pro zařízení „Slévárna šedé 
a tvárné litiny“ a schvaluje návrh vyjádření města č.2/2013 k této 5. změně integrovaného povolení.
  

10.3. Schvaluje Smlouvu o dílo na kompletní projektovou přípravu a následnou administraci projektu „Snížení 
prašnosti Čelákovice – kropicí vůz“ ve výši 139 000,- Kč bez DPH, mezi Městem Čelákovice, jako objednatelem,  
a společností ISES, Praha 6, s.r.o., jako zhotovitelem, za předpokladu, že fixní část platby před uzavřením 
smlouvy o dotaci bude představovat maximálně 20 000,- Kč bez DPH.

10.4. Bere na vědomí rezignaci Mgr. Ilji Turečka na členství v Komisi životního prostředí podanou 
prostřednictvím předsedy Komise životního prostředí RNDr. Petra Petříka Ph.D.

11.1. Doporučuje ZM schválit roční příspěvek na činnost MAS Střední Polabí ve výši 
5,- Kč na 1 obyvatele.  

11.2.1. Bere na vědomí ukončení členství pana Antonína Duška v likvidační komisi.

11.2.2. Jmenuje pana Milana Lercha za člena likvidační komise

Zapsala: Romana Liscová dne 9. 4. 2013

Usnesení ověřil: Miloš Sekyra

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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