
USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 4/2013 ze schůze Rady města Čelákovic 4. března 2013

Rada města Čelákovic: 

1. 1. Schvaluje předložený program jednání.

1.2.1. Jmenuje Františka Bodláka ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu.

1.3.1. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM

1.3.2. Revokuje své usnesení č. č.12/2012/10.2.2. ze dne 14. 6. 2012.  

1.3.3. Revokuje své usnesení č.23/2011/4.1. ze dne 1. 12. 2011.

1.4. Schvaluje zápis z minulé schůze RM č. 3/2013 ze dne 20. 2. 2013  

2.1.1. Revokuje své usnesení č. 17/2012/4.8.3. ze dne 23.8. 2012 o Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene na vybudování a vedení vodovodního řadu, jeho provozování, provádění oprav a jeho údržby 
mezi Městem Čelákovice, jako budoucím oprávněným z věcného břemene a spoluvlastníky stavbou dotčeného 
pozemku p.č. 958/1, orná půda - 8077 m² v k.ú. Čelákovice a Ing. E. H., Bratislava, podíl ½ a Ing. J. T., Praha, 
podíl ½ jako budoucími povinnými z věcného břemene. 

2.1.2. Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na vybudování a vedení vodovodního 
řadu, jeho provozování, provádění oprav a jeho údržby mezi Městem Čelákovice, jako budoucím oprávněným 
z věcného břemene a spoluvlastníkem stavbou dotčených pozemků p.č. 958/1, orná půda - 8077 m² v k.ú. 
Čelákovice a p. č. 3539/8, orná půda – 11 366 m2 v k. ú. Čelákovice Ing. J. T., Praha, podíl id. 1/2 z pozemku 
p. č. 958/1 a podíl id. 27/60 z pozemku p. č. 3539/8, jako budoucím povinným z věcného břemene.

2.2. Schvaluje záměr pronájmu pozemku pod garáží – st. p. č. 1425/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
19 m², pro k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2.3. Schvaluje pořádání kulturní akce – oslav 10 let občanského sdružení Czela.net, o.s. dne 20. dubna 2013 
v době od 8,00h – 22,00 h., na části pozemku plochy náměstí 5. května, Čelákovice, č. p. 3201/1.

2.4. Pověřuje starostu jednáním o podmínkách odkupu pozemků p.č. 1681/9 a p.č. 1674/2, v k.ú. Čelákovice, 
Městem Čelákovice.

2.5.1. Schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem pozemku st. p. č. 1426/2 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 19m², v k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice s vlastníkem garáže, uzavřenou mezi Městem Čelákovice, 
jako pronajímatelem a paní I. V., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2.5.2. Schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem pozemku st. p. č. 1425/18 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice s vlastníkem garáže, uzavřenou mezi Městem Čelákovice, 
jako pronajímatelem, a panem J. F., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 60,-Kč/m²/rok.
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2.5.3. Schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku: st. p. č. 1784 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 694m² , v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem J. S., Čelákovice, 
jako nájemcem a spoluvlastníkem id. 1/8, za cenu 824,-Kč/rok.

2.5.4. Schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku: st. p. č. 1784 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 694m² , v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní M. S., Čelákovice, 
jako nájemcem a spoluvlastníkem id. 1/8, za cenu 824,-Kč/rok.

2.6. Schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku: st. p. č. 1783 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 518m² , v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem J. D., Čelákovice, 
jako nájemcem a spoluvlastníkem id. ¼ nemovitosti – rodinného domu č.p. 298 v k.ú. Čelákovice, obci 
Čelákovice, za cenu 1 166,-Kč/rok.

3.1.1. Rada města Čelákovic určuje přípustný objem prostředků na platy na rok 2013 příspěvkové organizaci
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414   ve výši 130 000,- Kč 
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457  ve výši   30 000,- Kč 
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, Vašátkova 343 ve výši 280 000,- Kč 
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, Havlíčkova 691  

                          ve výši 900 000,- Kč 
Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace, Na Hrádku 1092   

                          ve výši           1 980 000,- Kč 
Kulturní dům Čelákovice, Sady 17. listopadu č. p. 1380               ve výši            1 400 000,- Kč 
Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace, Čelakovského 1429 

                          ve výši          10 790 000,- Kč.
            

3.1.2. Rada města Čelákovic určuje minimální hodnotu ukazatele
příjem za stálé táborové pobyty         ve výši          600 000,- Kč Městskému domu dětí a mládeže    Čelákovice
příjem za poskytované služby        ve výši          127 000,- Kč Městské knihovně Čelákovice
příjmy z pronájmu        ve výši          800 000,- Kč Kulturnímu domu Čelákovice               
příjmy z činnosti TS        ve výši       1 500 000,- Kč Technickým službám Čelákovice.

4.1.1. Schvaluje Smlouvu o dílo č. 07 114 07 mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a společností Pontex, 

spol. s. r. o., Praha 4 jako zhotovitelem, na vypracování projektové dokumentace v úrovni dokumentace pro 

územní rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby 

(PDPS)  - stavebního objektu („SO 102“) rampa od připojovací cesty lávky k cyklostezce na levém břehu 

v souvislosti se stavbou „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ v hodnotě 50 820,- Kč včetně DPH.

4.3. Schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PD – Rekonstrukce 
komunikace Komenského“ a ukládá ORM zahájit zadávací řízení za těchto doplňujících podmínek:
- kvalifikace uchazeče musí být doložena živnostenským oprávněním 
- budou požadovány 3 reference v celkové hodnotě min. polovina předpokládané ceny x 3
- bude zveřejněno a veškerá komunikace zadavatele směrem k uchazečům o zakázku bude vedena
  prostřednictvím profilu zadavatele
- hodnotícím kriteriem 100% cena

4.4.1. Schvaluje zadávací dokumentaci (varianta 2 – bez ÚR pro celou lokalitu) veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „PD – vodovod a kanalizace ul. Komenského a vodovod ul. V Prokopě“ a ukládá ORM zahájit zadávací 
řízení. 
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4. 4. 2. Na základě schválené zadávací dokumentace VZ „PD – vodovod a kanalizace ul. Komenského 
a vodovod ul. V Prokopě doporučuje ZM, aby revokovalo své usnesení č. 19/5.2.1. týkající se stanovení rozsahu 
projektových a dalších činností pro veřejnou zakázku malého uvedeného jako „Rekonstrukce vodovodu 
V Prokopě“ a přijalo nové usnesení, které bude obsahovat následující text:
ZM ukládá
vedoucí odboru rozvoje města MěÚ Čelákovice, aby do konce února 2013 zajistila veškeré činnosti pro vypsání 
veřejné zakázky “Vodovod V Prokopě“, přičemž předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby 
bude:

 zpracování veškerých průzkumů potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro příslušná 
povolení dle zákona č. 183/2006 Sb. (předpoklad Územní rozhodnutí a Stavební povolení) 

 vypracování projektové dokumentace pro příslušná povolení dle zákona č. 183/2006 Sb. (předpoklad 
Územní rozhodnutí a Stavební povolení) včetně všech příslušných souvisejících profesí, přípojek, 
přeložek a dopravně inženýrského opatření

 zajištění vyjádření příslušných orgánů a organizací a ostatních účastníků stavebního řízení nutných pro 
vydání příslušných povolení dle zákona č. 183/2006 Sb. (předpoklad Územní rozhodnutí a Stavební 
povolení) na základě plné moci vydané zadavatelem

 zajištění vydání příslušných povolení dle zákona č. 183/2006 Sb. (předpoklad Územní rozhodnutí 
a Stavební povolení) na základě plné moci vydané zadavatelem

 zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle 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

 zajištění autorského dozoru projektanta po celou dobu realizace akce dle samostatné smlouvy o dílo

4.5.1. Bere na vědomí Zápis z jednání komise pro rozvoj města č. 2 ze dne 19. 2. 2013

4.5.3. Po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek k umístění stavby základnové radiostanice BTS 

116 Čelákovice zabezpečovacího systému dráhy GSM-R dle předloženého zákresu na p. č. 3231/1 v k. ú. 

Čelákovice ve vzdálenosti 3,8m od hranice pozemku p. č. 3142 a 6,2m od hranice pozemku st. p. č. 4594. 

4.5.4. Po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek ke změně územního rozhodnutí pro stavební 

parcelu p.č. 494/90 v k.ú. Sedlčánky v regulativu minimálního sklonu střechy na 20%.  

4.5.5. Po projednání v komisi pro rozvoj města souhlasí s umístěním sezónní předzahrádky dle původního 

řešení v roce 2012 v rozsahu 4 slunečníky x 4 stoly x 4 židle  - tedy celkem 64 míst v prostoru náměstí před 

budovou CMC o rozměru 10 x 8m bez ohrazení. Mimo sezónu bude vybavení předzahrádky z prostoru náměstí 

odstraněno. Mobiliář bude materiálově řešen v kombinaci kov – dřevo. 

4.5.6. Po projednání v komisi pro rozvoj města nesouhlasí s navrhovaným odstraněním přístavku rodinného 

domu č. p. 463 v ulici Na Hrádku, na parcele p. č. 132 v k. ú. Čelákovice z důvodu nesouladu navrhovaného 

řešení s charakterem území i s ohledem na připravovaný záměr na prohlášení ochranného pásma kulturních 

památek kostela Nanebevzetí P. Marie, děkanství a tvrze.

4.5.7. Nesouhlasí s navrhovaným dělením pozemků p.č. 581/1, 570/1 a 572 v k.ú. Čelákovice, obci Čelákovice  

a pro nové posouzení žádosti, žádá aktualizované vyjádření vlastníků sousedních pozemků  včetně vyjádření 

k případné možnosti stavby na tomto nově vzniklém pozemku.

4.7.1. Bere na vědomí zápis z ustavující schůze poroty soutěže o návrh „Územní plán Čelákovic – Ideový 

návrh“.

4.7.2.  Souhlasí s výší odměn odborných členů poroty, která byla na ustavující schůzi poroty soutěže o návrh 

„Územní plán Čelákovic – Ideový návrh“ stanovena hodinovou sazbou na 500,- Kč/hod.
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4.7.3. Schvaluje soutěžní podmínky urbanistické soutěže o návrh „Územní plán Čelákovic – Ideový návrh“.

4.7.4.1. Odvolává Ing. arch. Renatu Fialovou z poroty urbanistické soutěže „Územní plán Čelákovic – ideový 
návrh“

4.7.4.2. Jmenuje p. Milana Tichého, člena Zastupitelstva Města Čelákovice, řádným členem poroty urbanistické 
soutěže „Územní plán Čelákovic – ideový návrh“

5.1.  Bere na vědomí Zprávu o realizaci projektu Občanské poradny Nymburk za období 1. 1. 2012 – 31. 12. 
2012. 

5.2. Bere na vědomí Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Terénní program Čelákovice (od 1. 1. 2012 do 31. 
12. 2012) 

5.3. Bere na vědomí vyúčtování příspěvku na provoz sociálních služeb Farní charity Neratovice v Čelákovicích –
rok 2012.

5.4. Schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární příspěvky, ve výši 
2.000,- Kč Oblastní charitě Kutná Hora – Středisko rané péče.

5.5. Bere na vědomí Zápis č. 2 z jednání komise Sociální ze dne 19. 2. 2013

5.6. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku podle § 51 Občanského zákoníku s Farní charitou Neratovice, 
Neratovice, na realizaci pečovatelské služby ve městě Čelákovice a výplatu částky 90.000,- Kč dle uvedené 
smlouvy.

6.1.1. Bere na vědomí Koncepci řešení kapacit škol a školských zařízení v Čelákovicích v kontextu 
s perspektivou vývoje obyvatelstva města Čelákovic do roku 2030.

6.1.2. Ukládá vedoucímu hospodářského odboru zajistit do 30. 5. 2013 znalecký posudek technického stavu 
a dispozice objektu čp. 1097 v ul. J. A. Komenského, k.ú. Čelákovice, včetně odhadu finančních nákladů jeho 
případné rekonstrukce pro potřeby předškolního vzdělávání. 

6.1.3. Ukládá vedoucímu hospodářského odboru zajistit do 30. 5. 2013 variantní řešení využití pozemků ppč. 
686/3, 689, 690/1, 690/2 v ul. J. A. Komenského, k.ú. Čelákovice formou netradičních technologií (modulová 
stavba), včetně odhadu finančních nákladů, pro potřeby předškolního vzdělávání a tomuto řešení zajistit 
i stanovisko městského architekta.

6.2. Ve smyslu § 166, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nevyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí 
pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586 se sídlem J. A. 
Komenského 1586, Čelákovice a potvrzuje, že H. H., je od 1. srpna 2013 ředitelkou Mateřské školy Čelákovice,
J. A. Komenského 1586, v pracovním poměru na dobu určitou 6 let.  
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6.3.1. V souladu s ustanovením § 102 odst. (2) písm. m) dle zákona 128/2000 sb. o obcích ve znění pozdějších 
předpisů schvaluje Záměr města Čelákovice vypsat výběrové řízení na výpůjčku nebytových prostor, v objektu 
č.p. 1380/6, sady 17. listopadu, Čelákovice, a provozování Kulturního domu v Čelákovicích.

6.3.2. Ukládá tajemníkovi MěÚ, aby příslušným odborem MěÚ připravil Výzvu na podání nabídky na výpůjčku 
nebytových prostor a provozování Kulturního domu v Čelákovicích a předložil ji Radě města na 20. 3. 2013 
v konceptu a na 8. 4. 2013 v čistopisu.

6.4. Bere na vědomí Zápis z jednání Redakční rady zpravodaje města Čelákovic č. 2 ze dne 19. 2. 2013

6.5. Trvá ve věci řešení situace v Městském muzeu v Čelákovicích na svém usnesení č.3/2013/6.8.2. ze dne 20.

2. 2013.

8.1. Bere na vědomí Zápis z jednání komise Bytové č. 2 ze dne 12. 2. 2013

8.2.1. Přiděluje byt o velikosti 1+1, Prokopa Holého, Čelákovice, panu J. V., Čelákovice dle seznamu.  

8.2.2. Schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, ul. Prokopa Holého, Čelákovice manželům R.
a T. S., Čelákovice.

8.2.3. Promíjí 50% poplatku z prodlení ve výši 16308,- Kč, v souvislosti s pozdním uhrazením nájmu M. R., 
Milovice.

8.2.4. Vypovídá nájem z bytu, v domě, v Milovicích, ul. Armádní, manželům A. a R. N., z důvodu neplacení 
nájemného.
Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu, v domě, v Milovicích, ul. Armádní.

8.2.5. Schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, Čelákovice, na dobu určitou 3 měsíce tj. do 31. 5. 2013 
s manželi A. a H. N..

8.2.6. Schvaluje na základě uhrazení dlužné částky, poplatku z prodlení, uzavření nové Nájemní smlouvy na byt,
Milovice, na dobu určitou 6 měsíců tj. do 31. 7. 2013 s panem T. C., Milovice. 

9.1. Bere na vědomí Zápis z jednání komise Bezpečnostní č. 18 ze dne 21. 2. 2013

10.1.1. Bere na vědomí informaci VaK Mladá Boleslav a.s. o hospodaření s vodou za rok 2012. 
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10.2. Na základě usnesení ZM 18/2012/5.6.1 schvaluje Smlouvu o převodu akcií mezi Zdrojem pitné vody 

Káraný a.s., Praha 1 jako převodcem a Městem Čelákovice, jako nabyvatelem.

11.1. Revokuje své usnesení č. 12/2011/11.1. ze dne 30. 6. 2011.

Zapsala: Romana Liscová dne 5. 3. 2013

Usnesení ověřil: František Bodlák dne

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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