USNESENÍ č. 02/2010
ze schůze Rady města Čelákovic 11. února 2010
Rada města Čelákovic:
1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.10., 2.11., 2.12.,
2.13., 4.2.4., 5.3., 5.4., 9.1.1., 10.6., 11.3., 11.4.
1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka ověřovatelem usnesení.
1. 2. 2. Jmenuje PaedDr. Rýdla ověřovatelem zápisu.
1. 3. Bere na vědomí plnění usnesení RM č. 10/2007 ze dne 4. 10. 2007, č.
04/2009 ze dne 2. 4. 2009, č. 11 M/2009 ze dne 10.11. 2009, č. 12/2009 ze dne 3.
12. 2009, č.01/2010 ze dne 7. 1. 2010 předložené tajemníkem MěÚ.
1. 4. Schvaluje Zápis z minulé schůze RM č. 1/2010 ze dne 7. 1. 2010.
2. 1. Pověřuje PaedDr. Rýdla, aby oslovil místní lékařky – zda trvá zájem o
pronájem nebytových prostor za účelem provozování nestátního zdravotnického
zařízení – ordinace praktického lékaře v objektu plánované dostavby náměstí dle
dopisu ze dne 30.4. 2008.
2. 2. Schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem
a pí. D.S. a pí M. V., Sedlčánky, jako nájemci, na pozemek p.č. 3/2 – trvalý travní
porost, o výměře 3355 m², v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za účelem
obhospodařování a sečení louky, v ceně 1680,- Kč/rok.
2. 3. Schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem
a fi OSRO s.r.o., Čelákovice, jako nájemcem, na pozemky p.č. 1014/8 - zahrada,
o výměře 48 m², p.č. 1014/9 – zahrada, o výměře 70 m², část p.č. 1014/10 –
ostatní plocha, zeleň, o výměře 28 m², a část pozemku zapsaného ve
zjednodušené evidenci jako PK 1013, o výměře 16 m², vše v k.ú. Čelákovice a
obci Čelákovice, za účelem provozování terasy přilehlé k restauraci ve vlastnictví
nájemce, za cenu 8.100,- Kč ročně.
2. 5. Schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v objektu čp.
109 ulice Sedláčkova, Čelákovice, označované v dokumentaci objektu čísly 133,
134, 135, 136 podle přiloženého návrhu mezi městem Čelakovice, jako
pronajímatelem a p. M. Š., Čelákovice, jako nájemcem, za účelem provozování
kavárny, za cenu 68.508,- Kč ročně.
2. 6. Schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem části domu v č.p. 1345, ul.
V Prokopě, Čelákovice, mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a panem

N. T. T., Nový Bor, jako nájemcem, za účelem provozování prodejny potravin,
popř. dalšího zboží za 500,-Kč/m²/ročně.
2. 7. Doporučuje ZM prodej p. p. č. 1665/40 - orná, o výměře 1382 m2, v k.ú.
Čelákovice a obci Čelákovice, nejvyšší nabídce - manželům P., za cenu
3.267.000,- Kč.
2. 8. Doporučuje ZM vyslovit souhlas s podpisem Souhlasného prohlášení
ohledně zápisu geometrického plánu 1899-71/2009 pro k. ú. Čelákovice.
2. 9. Doporučuje ZM prodej p.p.č. 2149 – ost. plocha/jiná plocha, o výměře 41
m2 a p.p.č. 2150 – zahrada, o výměře 309 m2, k. ú. Káraný, nejvyšší nabídce, p.
M. K., za cenu 262.501,- Kč.
2. 10. Schvaluje záměr města Čelákovice na pronájem nebytového prostoru
v části C objektu čp. 109 ul. Sedláčkova, k.ú. Čelákovice, označované
v dokumentaci objektu čísly 116,117 a 118 (přičemž prostor 118 - sociální
zařízení společné, užívané z jedné poloviny), o celkové výměře 32,35 m2 za
účelem provozování služeb pro obyvatelstvo. Podmínkou je přistoupení nájemce
na podmínky v současnosti platné smlouvy včetně ceny pronájmu 46.752,- Kč
ročně (t.j. 1.445,20 Kč/m2 za rok) a vypořádání majetkových vztahů k vybavení
provozovny se současným nájemcem.
2. 11. 0. Schvaluje Nájemní smlouvu č. 0933200609 na st.p.č. 1425/9 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice,
mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a vlastníkem garáže p. RNDr.
Z.V., CSc, Praha jako nájemcem.
2. 11. 1. Schvaluje Nájemní smlouvu č. 0933200840 na st.p.č. 1426/17 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m2, k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice,
mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a vlastníkem garáže p. J. K.,
Čelákovice , jako nájemcem.
2. 12. Schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku mezi Městem Čelákovice, jako
pronajímatelem, a nájemci, kterými jsou: manželé P. a D. B. (podíl id. 677/26488
manželé A. a M. B., (podíl id. 677/26488), paní J. B. (podíl id. 677/26488), paní
Z. B. (podíl id. 269/13244), paní L. B. (podíl id. 677/26488), paní Ing. J. B. (podíl
id. 677/26488), paní H. B. (podíl id. 269/13244), pan M. C. (podíl id. 269/13244),
manželé P. a V. Ch. (podíl o velikosti id. 269/13244), manželé Ing. J. a V. D.
(podíl id. 1215/26488), paní Z. G. (podíl id. 677/26488), paní P. H. (podíl id.
269/13244), manželé J. a R. H (podíl id. 269/13244), paní J. H. (podíl id.
677/26488), J. K. (podíl id. 2031/105952), Ing. P. K. (podíl id. 677/105952),
manželé J. a E. K. (podíl id. 269/13244), manželé V. a D. K. (podíl id.

677/26488), pan M. K. (podíl id. 677/26488), manželé F. a A. K. (podíl id.
269/13244), pan F. K. (podíl id. 269/13244), manželé B. a H. K. (podíl id.
269/13244), pan F. K. (podíl id. 269/13244), manželé J. a K. M. (podíl id.
677/26488), paní L. P. (podíl id. 677/26488), paní E. P. (podíl id. 677/26488),
manželé Ing. B. a M. P. (podíl id. 677/26488), paní D. P. (podíl id. 269/13244),
manželé J. a M. R. (podíl id. 269/13244), manželé Ing. J. a E. R. (podíl id.
677/26488), manželé T. a A. R. (podíl id. 677/26488), pan J. J. (podíl id.
677/39732), paní M. O. (podíl id. 677/79464), paní B. S. (podíl id. 677/26488),
paní O. S. (podíl id. 677/26488), manželé J. a J. Š. (podíl id. 677/26488),
manželé M. a V. U. (podíl id. 677/26488), pan .J. V. (podíl id. 677/26488), pan
D. V. (podíl id. 677/26488), pan Ing. M. V., CSc. (podíl id. 677/26488), manželé
J. a O. Z. (podíl id. 677/26488), paní Z. H. (podíl id. 677/26488), manželé V. a
Ing. D. Ž. (podíl id. 677/26488), na pronájem pozemku p.č. 787/1 – zahrada, o
výměře 2092 m², ze účelem přístupu k nemovitostem ve vlastnictví nájemců a
jejich obhospodařování, za cenu 19. 998,- Kč ročně.
2. 13. Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IV-12-6008577/9048, pro stavbu „Čelákovice – kNN, U Kovárny č.p.
177, R. J.“ mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného
břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, zastoupenou společností AVE
ELEKTRO-Jelínek, s.r.o., Praha 4, jako budoucím oprávněným z věcného
břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí budoucímu oprávněnému
z věcného břemene věcné břemeno umístění, zřízení a provozování kabelového
vedení NN na pozemku ve vlastnictví budoucího povinného z věcného břemene
p.č. 3199 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Čelákovice a obci
Čelákovice, s finanční náhradou 2000,- Kč.
3. 1. Bere na vědomí vyčíslení nákladů vzniklých firmě ZEPRIS s.r.o. nucenou
odstávkou v souvislosti s provedením napojení dešťových vod z areálu ZŠ
Kostelní do dešťové kanalizace a pověřuje místostarostu PaedDr. Luboše Rýdla
k jednání o úhradě těchto nákladů firmou STAVBY a.s, Říčany.
3. 2. Doporučuje ZM schválení úvěrové smlouvy na zajištění financování
„Komunálního nosiče Rondó K 333 EXG2 Cab s příslušenstvím “mezi
společností VB leasing CZ spol. s r.o., Brno, jako věřitelem, a Technickými
službami Čelákovice, jako dlužníkem. Bude zajištěna se smlouvou o ručení mezi
společností VB leasing CZ spol. s r.o.,Brno, jako věřitelem, a Městem
Čelákovice, jako ručitelem.
3. 3. Doporučuje ZM schválit úpravu č. 2 rozpočtu města 2010.

3. 4. Doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku E 2/2010 Města
Čelákovic o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací
přístroje.
3. 5. 1. Vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení
města Čelákovic na rok 2010.
3. 5. 1. 1 Potvrzuje a jmenuje komisi pro výběrové řízení na poskytnutí úvěrů
z Fondu rozvoje bydlení města Čelákovic na rok 2010 ve složení:
- J. B. – předseda
- J. S.
- Ing. M. P.
- Ing. A. R.
- P. B.
3. 5. 2. Doporučuje ZM města schválit Dodatek č. 1. ke smlouvě o úvěru č.
200806 mezi Městem Čelákovice jako věřitelem a P. F., Čelákovice, jako
dlužníkem.
3. 6. Souhlasí s navrhovaným technickým řešením a cenovou nabídkou na
instalaci sněhových zábran a vyhřívání žlabů a svodů na rekonstruované budově
ZŠ Kostelní a doporučuje Zastupitelstvu města zahrnout náklady na realizaci
těchto úprav do úpravy rozpočtu č. 2/2010.
4. 1. Schvaluje Vyjádření č. 3/2010 k novému přemostění mlýnského náhonu
v nadjezí Labe, Čelákovice.
4.1.1. Pověřuje starostu jednáním se státním podnikem Povodí Labe ve věci
převodu pozemků vodního toku – mlýnského náhonu, ze státního podniku na
soukromého vlastníka.
4. 2. 1. Schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. –1320/4 – zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 120 m², a nově odděleného pozemku st.p.č. –1320/5 –
zastavěná plocha a nádvoří, občanská vybavenost, o výměře 672 m², odděleného
geometrickým plánem č. 1955-161/2009 z pozemku st.p.č. –1320/5 – zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 693 m², vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za
cenu minimálně 1.600,- Kč/m².
4. 2. 2. ve věci záměru umístění trafostanice u hotelu Beránek 1. vítá záměr ČEZ DISTRIBUCE na přemístění nové trafostanice z pozemku p.č.
1320/5 v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kde byla v kolizi s plánovaným

chodníkem a parkovacími místy, na opačnou stranu na pozemek p.č. 1320/1 k.ú.
Čelákovice a obci Čelákovice (PK 3188, PK 132).
2. posoudí tento nový záměr a vydá k němu své nové stanovisko,
3. požaduje předložení kompletní projektové (vč. řezů) dokumentace
k územnímu řízení na novou trafostanici na pozemku p.č. 1320/1 v k.ú.
Čelákovice (PK 3188, PK 1321), která bude provedena jako malá zapouzdřená
trafostanice (stejné provedení jako u hasičské zbrojnice), aby nepůsobila rušivě a
mohla být pohledově zakryta izolační zelení.
4.2.3. Bere na vědomí dopis MMR č.j. 14353/09-82 ze dne 20.1. 2010 ve věci
certifikátu rekonstrukce hotelu Beránek.
4.2.4. Schvaluje záměr Města Čelákovice na pronájem pozemků st.p.č.-1320/5 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 672 m2 a st.p.č.-1320/4- zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 120 m2, obou v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za min. cenu
3.000,- Kč/měsíčně
4. 3. Schvaluje Vyjádření č. 4/2010 k plánované opravě silnice II/245 v úseku
Lázně Toušeň – Čelákovice.
4.4.1. Nemá námitek proti předloženému záměru na výstavbu nového
obchodního centra v lokalitě PZ – jih II. (při komunikaci II/245, vedle stávajícího
objektu BILLA) a konstatuje, že záměr je v souladu s ÚP a požaduje v rámci
dalšího stupně (územní) PD OC v PZ – jih II. dořešit pěší komunikace na jižní
straně silnice II/245 v návaznosti na budoucí kruhový objezd a vzhledem ke
komplikovanému dopravnímu napojení na silnici II/245, zvláště v souvislosti se
stávajícím výjezdem z parkoviště BILLA a komunikací v ul. Jana Kamaráda,
předložení podrobného dopravního řešení napojení nového objektu OC a
parkoviště.
4.4.2. Nesouhlasí s umístěním solárních panelů na sloupcích na pozemcích města
v ul. Na Stráni u č.p. 1631 a ul. J.A. Komenského č.p. 1648.
4. 4. 4. Nesouhlasí s navrhovanou stavbou GSM – R Děčín – Všetaty – Kolín,
BTS č. VL04ŽST Čelákovice na pozemku p.č. 3231/1 v k.ú. Čelákovice a
neschvaluje vyjádření č. 5/2010 ke stavbě GSM – R Děčín – Všetaty – Kolín,
BTS č. VL04ŽST Čelákovice na pozemku p.č. 3231/1 v k.ú. Čelákovice a
požaduje vyjádření vlastníka sousedního pozemku a objektu – staré nádraží.
4. 4. 5. Nesouhlasí s navrženým umístěním nové VTL RS Čelákovice TOS na
pozemku p.č. 1334/1 v k.ú. Čelákovice a schvaluje vyjádření č. 6/2010 ke stavbě
„Rekonstrukce VTL RS Čelákovice TOS – výstavba nové RS na pozemku p.č.
1334/1 v k.ú. Čelákovice“.

4. 5. Schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení projektová dokumentace
k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu „Komunikace u náhonu“ mezi
Městem Čelákovice jako objednatelem a Ing. Hynkem Seinerem, Pardubice, jako
zhotovitelem.
4. 6. Schvaluje odvolací dopis starosty čj. 02/2010/Kl.
1742/2009/K -Výstavba základnové stanice T – Mobile.

k akci čj. výstavby

4. 7. Schvaluje dopis starosty č.j. STA 01/2009/Kl. ve věci záměru výstavby
paroplynové elektrárny Mochov.
4. 8. Bere na vědomí Schválení prodloužení lhůty Registračního listu č.
1151120067 pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace u akce „Čelákovice ČOV
Intenzifikace“ Operačního programu Životní prostředí, akceptační číslo
08017921-SFŽP.
4. 9. Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
k pozemní komunikaci na akci „ Čelákovice ul. Masarykova – rekonstrukce
kabelového vedení VO II. a III. Etapa “ mezi Městem Čelákovice, jako budoucím
oprávněným z věcného břemene, a Středočeským krajem , zastoupeným Správou
a údržbou silnic Mnichovo Hradiště, jako budoucím povinným z věcného
břemene.
4. 10. Konstatuje, že Město Čelákovice prostřednictvím své firmy Q-BYT spol.
s r.o., Čelákovice, do zlepšení situace v parkování v minulosti již v uvedené
lokalitě investovalo, a to vybudováním celkem 75 garáží na své náklady, které
jsou využívány právě i obyvateli domů čp. 500 – 502 ulice Armádní - přesto
podporuje výstavbu parkovišť u domů čp. 501 a 502 v Milovicích podle varianty
(1, 2, 3), ale i do budoucnosti vylučuje finanční účast Města Čelákovice na této
investici.
4. 11. Schvaluje snížení ceny za zhotovení projektové dokumentace na investiční
akci „Rekonstrukce vodovodu v Čelákovicích ul. V Nedaninách“ z původní
částky 52.500,- Kč bez DPH na konečnou 32.500,- Kč bez DPH, protože
rekonstrukce vodovodu je projektována plně ve stávající trase, a tak není nutné
vydávat územní rozhodnutí ani stavební povolení.
4. 12.
a) na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje jako pro město
nejvýhodnější nabídku společnosti PPCentrum s.r.o., Praha 9, na zajištění
dotačního managementu v rámci investiční akce „Výstavba místní komunikace
v průmyslové zóně Čelákovice“ v ceně 40.000,- Kč bez DPH.

b) Schvaluje Smlouvu o dílo a o poradenské činnosti mezi Městem Čelákovice
jako objednatelem a společností PPCentrum s.r.o., Praha 9, jako konzultantem,
na zajištění dotačního managementu v rámci investiční akce „Výstavba místní
komunikace v průmyslové zóně Čelákovice“.
4. 13. Schvaluje Smlouvu o dílo č. 11/pik-h09 mezi Městem Čelákovice jako
objednatelem a firmou ing. Josef Vítek – PIK, inženýrská a projektová kancelář,
Mníšek pod Brdy, jako zhotovitelem, na vypracování projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace a
zajištění
příslušných stavebních povolení na akci „Vodovodní řady v ulicích Jiřinská a
Prokopa Holého, Čelákovice“ a na akci „Splašková kanalizace Jiřina“ včetně
geodetických prací a zpracování geologického průzkumu v celkové ceně
251. 000,- Kč bez DPH.
5. 1. Bere na vědomí Zápis č. 1/2010 ze sociální komise, která se uskutečnila
dne 14.1.2010.
5. 2. Schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě zprostředkovatelské o poskytování
pečovatelské služby č. 1 ze dne 7.3.2007 pro jednotlivé spádové obce ( Mochov,
Vyšehořovice, Nehvizdy ).
5. 3. Bere na vědomí závěrečnou zprávu o realizaci projektu Terénní program
Čelákovice.
5. 4. Bere na vědomí „Zprávu o realizaci projektu podpořeného z prostředků
Města Čelákovice za období 1.1. 2009 – 31.12. 2009.“
6. 1. Se seznámila s :
- Dopisem vedení účetní jednotky o zjištěních z průběžné prověrky hospodaření
Městského muzea Čelákovice za období 1.1. – 31.8.2009, zpracovaným dne
22.12.2009 firmou Atlas Audit s.r.o, Čelákovice
- podklady, předloženými ředitelem muzea, k tisku kronik města v letech 2006,
2007, 2009
- vyjádřeními bývalého ředitele muzea a ředitele muzea
a doporučuje Zastupitelstvu města uložit kontrolnímu výboru přešetření
skutečností, uvedených v Dopisu vedení účetní jednotky o zjištěních z průběžné
prověrky hospodaření Městského muzea Čelákovice za období 1.1. – 31.8.2009,
zpracovaným dne 22.12.2009 firmou Atlas Audit s.r.o, Čelákovice.
6. 2. Nesouhlasí s prohlášením Školy s ohrazením a pozemky čp. 45, st.p.č.
89/1, 89/2 v k.ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, za nemovitou kulturní památku, na
základě materiálu předloženého NPÚ č.j. NPÚ-321/11061/2009 s ohledem na

usnesení ZM č. 17.4 ze dne 17.6. 2009, které se týká využití uvedeného objektu a
pověřuje místostarostu PaedDr. Rýdla jednáním v této věci.
6. 3. Doporučuje ZM, aby schválilo dotace na podporu sportovních subjektů,
spolků, občanských sdružení a dalších aktivit v Čelákovicích pro rok 2010 ve
výši:
par. 3419
Aerobic Studio 78 tis. , AVZO TSČ – Modeláři 11 tis., FBC Crazy Frogs–
florbal 43 tis., FBC – florbal 20 tis., ORKA – florbal 66 tis., 1. ČKPV 87 tis.,
SK UNION 272 tis., SK Záluží 22 tis., Sokol Sedlčánky 4 tis., TJ Spartak 264
tis., TK 79 tis., VSC – volejbal 104 tis.
1.par.3399
Český rybářský svaz MO 20 tis., Český svaz chovatelů ZO 30 tis., Český
zahrádkářský svaz ZO 5 tis., Dlouhá cesta 10 tis., Junák, svaz skautů a skautek
ČR, středisko Čelákovice 80 tis., Klub kaktusářů 7 tis., Klub přátel Jana Zacha
30 tis., Mateřské centrum 40 tis., Mykologický kroužek 3 tis., Náboženská obec
CČH 10 tis., Osadní výbor Záluží 15 tis., Rodičovské sdružení Gymnázia
Čelákovice 5 tis. Kč, Sbor církve bratrské 10 tis. Kč, Sbor dobrovolných hasičů
ZO Čelákovice 15 tis., Sbor dobrovolných hasičů ZO Sedlčánky 10 tis.,
Sojka,spolek mladých 8 tis., Společnost včelařů v katastru Čelákovice 10 tis.,
Spolek pro varhanní hudbu 30 tis., Spolek přátel čelákovického muzea 30 tis.,
Výtvarná dílna Labyrint 12 tis. Kč.
6. 4. Ukládá vedoucí OOZ podepsat za MěÚ pravidla pro konání svatebních
obřadů v prostorách Tvrze – Městského muzea v Čelákovicích mezi MěÚ
Čelákovice a Městským muzeum Čelákovice a zajistit za MěÚ dodržování těchto
pravidel.
6. 6. Souhlasí s pořádáním 2. Čelákovické muzejní noci.
6. 7. Vyhlašuje konkurs na obsazení funkce ředitel/ředitelka Mateřské školy
Čelákovice, Rumunská 1477 , okres Praha – východ.
6. 8. Souhlasí s užitím znaku města na tiskovině Města Lysá nad Labem
„Naučná stezka Lysá nad Labem – Čelákovice“ .
6. 9. Bere na vědomí Zápis z jednání komise pro podporu zájmových a
občanských aktivit z 20. ledna 2010.
6. 10. Souhlasí s podpořením mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“
vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2010 na budovu Radnice.

6. 11. schvaluje odměny za 1. místo ve Světovém poháru kadetů – sportovní
aerobik 2009 ve výši:
5.000 Kč B. J., 5.000 Kč S. P., 5.000 Kč V. Š..
8. 1. Bere na vědomí Zápis ze zasedání bytové komise č. 1 ze dne 19.1.2010.
8. 2. 1 Přiděluje byt č. 35 o velikosti 1+1, ul. Armádní, č.p. 502, Milovice, panu
M. M., Čelákovice, podle seznamu.
8. 2. 2 Přiděluje byt č. 15 o velikosti 2+1, ul. Rumunská, č.p. 1448, Čelákovice,
byt s předplaceným nájemným paní, I. K., Čelákovice, podle seznamu.
8. 2. 3 Přiděluje byt č. 206 v DPS, ul. Kostelní č.p. 26, Čelákovice, paní M. J.,
Lysá nad Labem.
8. 2. 4 Souhlasí s výměnou bytů mezi paní J. Z., bytem v č.p. 1443, Prokopa
Holého, Čelákovice, a panem Z. Š., bytem v č.p. 1443, Prokopa Holého,
Čelákovice.
8. 2. 5 Souhlasí s výměnou bytů mezi manželi Ř., bytem v č.p. 621, Lesní,
Milovice, a paní M. Č., bytem č.p. 601, Sportovní, Milovice.
8. 2. 6. Neschvaluje výměnu bytů mezi panem J. C., bytem v č.p. 501, Armádní,
Milovice, a paní I. Č., bytem v č.p. 606, Armádní, Milovice.
8. 2. 7.
a) Souhlasí s přijetím návrhu sociálního odboru MÚ Lysá nad Labem na řešení
plateb za bydlení a na úhradu dluhu pí. R. C., Milovice, ze sociálních dávek na
bydlení.
b) Schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt v č.p. 501/2 Milovice
do 31.12.2010 paní R. C., Milovice.
8. 2. 8 Schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní M. G. na byt č.p. 501/47
Milovice od 1.1.2010 do 31.12.2010.
9. 1. Bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v Čelákovicích a Zprávu
o činnosti MP Čelákovice za rok 2009, předložené místostarostou.
9. 1. 1. Schvaluje zakoupení tří kusů plynových pistolí a pouzdra pro Městskou
policii.
10. 1. Schvaluje Smlouvu o poskytování expertní pomoci mezi Městem
Čelákovice jako objednatelem a firmou Executive Project Group a.s., Praha 1,

jako zhotovitelem, a pověřuje místostarostu předmětnou smlouvu za objednatele
podepsat.
10. 2. Kladně hodnotí hospodaření s vodou za rok 2009, zejména s ohledem na
vývoj ztrát vody, který je plně v souladu se smluvním plánem na postupné
snižování ztrát vody, na skupinovém vodovodu Čelákovice provozovatelem
Vodovody a kanalizace a.s. Mladá Boleslav.
10. 3. Projednala a schválila znění předloženého nového návrhu vyjádření města
č.7/2010 k dříve podaným námitkám města jako účastníka řízení v řízení o
posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „Rekonstrukce lakovny –
náhrada lakovacími kabinami LAGOS MA – TOS-MET spol. s r.o. Čelákovice“.
10. 4. Bere na vědomí znalecký posudek č.221 – 1 103/09 ze dne 19.12.2009.
10. 5. Ukládá vedoucí OŽP aby na příští jednání RM předložila jednoznačné
návrhy na řešení ve věci petice občanů z ulice Na Stráni – úprava veřejné zeleně
(snížení výšky lipové aleje).
10. 6. Souhlasí s tím, aby Technické Služby Čelákovice, jako objednatel,
uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování žádosti o finanční podporu z OP ŽP na
nákup nosiče kontejnerů s Martinem Kučným, Vsetín, jako zhotovitelem.
11. 1. Schvaluje ceny za pronájem hrobových míst a smuteční síně podle
předloženého návrhu vedení Technických služeb Čelákovice platné od 1.1. 2010:
Urnový hrob : 1m x 1m( 1m2 )
7 Kč /1m2 x 10let = 70 Kč + 880 = 950,- Kč
Jednohrob : 1m x 2m( 2m2 )
7 Kč / 2m2 x 10let = 140 Kč + 880 = 1. 020,- Kč
Dvojhrob : 2m x 2m ( 4m2 )
7 Kč / 4m2 x 10let = 280 Kč + 880 = 1.160,- Kč
Trojhrob : 3m x 2m ( 6m2 )
7 Kč / 6m2 x 10let = 420 Kč + 880 = 1.300,- Kč
Kolumbární schránky :
45,80 Kč x 10 let = 458,00 Kč + 880 = 1.338,- Kč
Pronájem smuteční síně:

2.000 Kč + 10% DPH = 2.200,- Kč
11. 2. Schvaluje dle návrhu změnu Přílohy č. 1 Organizačního řádu Městského
úřadu v Čelákovicích č. I/05/06 – Schéma organizační struktury MěÚ.
11. 3. Schvaluje Smlouvu o dílo č. 229720/001/10 mezi městem Čelákovice jako
objednatelem a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně jako
zhotovitelem.
11. 4. Schvaluje bezúplatný pronájem sálu Kulturního domu na výroční členskou
schůzi Smíšené organizace zdravotně postižených Čelákovice dne 9. 4. 2010.

Zapsala: Lenka Pitková 12. 2. 2010

Usnesení ověřil:
Ing. Stuchlík

Ing. Bohumil Klicpera
starosta

