
USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 5/2013 ze schůze Rady města Čelákovic 20. března 2013

Rada města Čelákovic: 

1. 1. Schvaluje předložený program jednání.

1.2.1. Jmenuje Bohumila Klicperu ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.

1.3. Schvaluje upravený zápis z minulé schůze RM č. 4/2013 ze dne 4. 3. 2013

  

2.1.1. Schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem pozemku st. p. č. 1425/15 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 19 m², k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice s vlastníky garáže manželi J. a S. B. a Městem Čelákovice za 
cenu 60,- Kč/m²/rok.

2.1.2. Schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem pozemku st. p. č. 1426/8 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 19 m², k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice s vlastníkem garáže panem M. M. a Městem Čelákovice za 
cenu 60,- Kč/m²/rok.

4.1. Schvaluje znění vzorové Smlouvy o poskytnutí dat v rámci urbanistické soutěže o návrh „Územní plán 

Čelákovic – ideový návrh“, která bude součástí zadávací dokumentace. Rada města dále pověřuje starostu 

města Ing. Josefa Pátka k uzavření (podpisu) jednotlivých smluv ve schváleném znění se všemi jednotlivými 

zájemci o účast v urbanistické soutěži o návrh „Územní plán Čelákovic – ideový návrh“, kteří podají žádost 

o poskytnutí dat na digitálním nosičce jichž použití je nutné pro tvorbu soutěžního návrhu v předmětné soutěži.

4.2.1. Bere na vědomí úpravu soutěžních podmínek urbanistické soutěže o návrh „Územní plán Čelákovic –

Ideový návrh“, kterou se v bodě „10.1.1. Řádní členové poroty“ vypouští text „Ing. arch. R. F./ předsedkyně 

komise rozvoje města Čelákovic” a nahrazuje se textem “Milan Tichý/zastupitel města Čelákovic”.

4.2.2. Bere na vědomí úpravu soutěžních podmínek urbanistické soutěže o návrh „Územní plán Čelákovic –

Ideový návrh“, kterou se v bodě „5.1.2. Seznam poskytovaných podkladů“ vypouští text „NA DIGITÁLNÍM 

NOSIČI - na základě žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace (žádost o poskytnutí podkladů včetně 

předávací protokolu je součástí zadávací dokumentace)” a nahrazuje se textem „NA DIGITÁLNÍM NOSIČI -

na základě žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace a uzavření smlouvy o poskytnutí dat”.

4.2.3. Pověřuje starostu města Ing. Josefa Pátka, aby vykonával jednotlivé úkony zadavatele dle zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Soutěžního řádu České komory architektů 

ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů v rámci zadávacího řízení vedoucího k uzavření smlouvy 

o dílo se zpracovatelem Územního plánu Čelákovic s výjimkou schválení výsledků urbanistické soutěže o návrh 

„Územní plán Čelákovic – Ideový návrh“, schválení zadávací dokumentace následného jednacího řízení bez 

uveřejnění, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení smlouvy o dílo se zpracovatelem Územního 

plánu Čelákovic.
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4.3.1. Schvaluje, jako pro město nejvýhodnější, nabídku firmy F. J., Poděbrady, na zhotovitele pro pravidelný 

servis vodních prvků na náměstí 5. května v Čelákovicích, za cenu celkem 89 500,- Kč bez DPH podle 

předložené specifikace.

4.3.2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice, jako objednatelem, a firmou F. J., Poděbrady, jako 

zhotovitelem, pro pravidelný servis vodních prvků na náměstí 5. května v Čelákovicích.

4.4.1. Schvaluje provedení úpravy okolí kašny dle předloženého návrhu společnosti Tichý a Kolářová, s.r.o. 

Praha, který řeší odstranění ztrát po přepadu vody z nádrže kašny.

4.4.2. Schvaluje nabídku firmy GRANIT Lipnice s.r.o., Praha na realizaci úpravy okolí kašny ve výši 73 664,- Kč 

bez DPH a přípravných prací, které budou vyčísleny a fakturovány mimo cenovou nabídku v cenách v místě 

obvyklých na základě objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu.

4.4.3. Schvaluje realizaci nové mříže sběrné jímky kašny s kolmou orientací lamel mříže v předpokládané 

hodnotě 20 000,- Kč bez DPH.

4.4.4. Přijímá peněžitý sponzorský dar od společnosti Tichý & Kolářová, s.r.o., Praha ve výši 50.000,- Kč a dárci 

děkuje.

4.4.5. Schvaluje Smlouvu darovací mezi Městem Čelákovice jako obdarovaným a společností Tichý & Kolářová 

s.r.o., Praha, jako dárcem peněžitého sponzorského daru ve výši 50.000,- Kč.

4.5. Schvaluje nabídku společnosti Tichý & Kolářová s.r.o., Praha na zpracování dokumentace pro provedení 

stavby a výkon autorského dozoru na akci „Mobiliář na náměstí 5. května“ v celkové výši 40.000,- Kč bez DPH 

a ukládá vedoucí odboru rozvoje města, aby zajistila vystavení objednávky v souladu se schválenou cenovou 

nabídkou.

4.6. Schvaluje navýšení příspěvku do rozpočtu Technických služeb Čelákovice na realizaci akce veřejná 
zakázka, „Objízdná komunikace – Lávka,“ v souvislosti se stavbou „Cyklistické stezky přes Labe v Čelákovicích,“ 
o 180 000,- Kč. 

5.1.1. Bere na vědomí rezignaci pana Antonína Alexandera jako člena sociální komise.

5.1.2. Jmenuje Mgr. Janu Musilovou členkou sociální komise.

6.1. Bere na vědomí Zápis z jednání komise pro Kulturu, sport a cestovní ruch č. 1 ze dne 12. 3. 2013

6.2. Vyjadřuje podporu řediteli Kulturního domu v jeho práci v roce 2013 a konstatuje, že záměrem na výpůjčku
Kulturního domu sleduje především úsporu výdajů města.
Případná realizace uvedeného záměru bude provedena až po vyhodnocení celkových výsledků příspěvkové 
organizace Kulturní dům Čelákovice, za rok 2013.
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8.1.1. Revokuje své usnesení č. 1/2013/8.5.1. ze dne 17. 1. 2013. 

8.1.2. Přiděluje byt o velikosti 1+1, Prokopa Holého, Čelákovice, manželům L. a A. G., Čelákovice. 

8.1.3. Souhlasí s provedením rekonstrukce elektroinstalace a instalací sporáku v bytě, v ulici Prokopa Holého 
v Čelákovicích na náklady vlastníka bytu.

8.1.4. Souhlasí s vybavením bytu, v ulici Prokopa Holého v Čelákovicích kuchyňskou linkou na náklady vlastníka 
bytu.

8.3. Bere na vědomí, že byl uhrazen celý dluh p. M. M., Čelákovice za služby spojené s užíváním bytu 
v Čelákovicích, ulici P. Holého ve výši 81 514,- Kč.

10.1. Bere na vědomí zprávu „Hospodaření s vodou za rok 2012 – skupinový vodovod Čelákovice, část 
Čelákovice“ a požaduje konkretizaci kroků provozovatele VaK Mladá Boleslav, a.s., uvedených v dopisu jejího 
ředitele a předsedy představenstva Ing. J. S. zn. 920/VN/2013 ze dne 13. 3. 2013, který byl adresován k rukám 
starosty města.

11.1.1.  Bere na vědomí rezignaci p. Miroslava Leypold Igla na funkci předsedy komise Místní agenda 21.

11.1.2. Jmenuje pí. Janu Slovákovou předsedkyní komise Místní agenda 21.

    

Zapsala: Romana Liscová dne 21. 3. 2013

Usnesení ověřil: Bohumil Klicpera

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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