
          USNESENÍ č. 04/2010 
ze schůze Rady města Čelákovic 1. dubna 2010 

 
Rada města Čelákovic:  
  
1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.7., 2.8., 6.15., 
11.6., 11.7., 11.8., 11.9. 
 
1. 2. 1. Jmenuje p. Bařinu  ověřovatelem  usnesení. 
 
1. 2. 2. Jmenuje PaedDr. Rýdla ověřovatelem  zápisu. 
 
1. 3. 1. Bere na vědomí plnění usnesení RM č. 10/2007 ze dne 4. 10. 2007, č. 
04/2009 ze dne 2. 4. 2009, č. 12/2009 ze dne 3. 12. 2009, č. 01/2010 ze dne 7. 1. 
2010. 
  
1. 3. 2. Opravuje  usnesení č. 4.6. z jednání RM 3/2010 ze dne 4. 3. 2010, kde 
došlo k písařské chybě při přepisu částek ze smlouvy do usnesení. Správná 
celková cena za provedené dílo odpovídající předložené smlouvě je 89.369,- Kč 
bez DPH. 
 
1. 3. 3. Souhlasí s objednávkou č. 2010-5/ORM na provedení záchranného 
archeologického výzkumu a dohledu v rámci akce „ Rekonstrukce DK ul. 
Kostelní – II. etapa“ v ceně maximálně do 100.000,- Kč, zaslanou 
Archeologickému ústavu AV ČR. Prostředky potřebné k realizaci uvedené akce 
jsou zahrnuty do rozpočtu města. 
                  
1. 4.  Schvaluje Zápis z minulé schůze RM č. 3/2010 ze dne 4. 3. 2010. 
 
 
2. 1. Schvaluje záměr města na pronájem části pozemku v areálu městského 
stadionu p.č. 1563/1 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 
cca 3200 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za účelem přístupu 
k pozemkům TJ SPARTAK, za cenu 100 ,- Kč/rok. 
 
2.2. Souhlasí se stavebními úpravami pobočky České spořitelny a.s. Čelákovice, 
Stankovského 1650, řešící modernizaci stávajícího prostoru pobočky. 
 
2. 3. Navrhuje kandidáta do dozorčí rady společnosti Zdroj pitné vody Káraný, 
a.s. /viz. i usnesení Rady města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ze dne 31. 
3. 2010/  Ing. Bohumila Klicperu, starostu města Čelákovice. 
 
 



2. 5. Schvaluje záměr pronájmu  st.p.č. 1778 - zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 540 m2, st.p.č. 1779 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 575 m2, 
st.p.č. 1780 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 691m2, st.p.č. 1781 - 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 518 m2, st.p.č. 1782 - zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 563 m2, st.p.č. 1783 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
521 m2, st.p.č. 1784 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 695 m2, st.p.č. 
1785 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 526 m2, část p.p. 1789 – ostatní 
plocha/jiná plocha o výměře cca 45 m2, vše k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice,  
za cenu  9,00 Kč/m2 /rok 
 
2.6.1  Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 
Městem Čelákovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene a p. O. B., 
Praha 19, jako budoucím povinným z věcného břemene. Budoucí povinný 
z věcného břemene zřídí budoucímu oprávněnému z věcného břemene věcné 
břemeno vybudování, vedení a provozování vodovodního řadu a kanalizace na 
pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného z věcného břemene: na pozemku 
p. č. 3500 a pozemcích zapsaných ve zjednodušené evidenci jako PK 3510, PK 
3511 a PK 3513, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice . 
 
2.6.2 Doporučuje ZM ke schválení Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi 
Městem Čelákovice jako budoucím kupujícím a p. O. B., Praha 19, jako 
budoucím prodávajícím, na pozemek zapsaný ve zjednodušené evidenci jako PK 
3513, o výměře 169 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za cenu 200,- 
Kč/m². 
 
2.7. Schvaluje záměr pronájmu st. p. č. 92/2, o výměře 9 m2, st. p. č. 148, o 
výměře 227 m2 a části p. p. č. 24/3, o výměře cca 220m2 , vše v k. ú. Záluží u 
Čelákovic a obci Čelákovice za cenu 9,- Kč/ m2/rok. 
 
2.8.  Pověřuje místostarostu p. Bařinu jednáním s nájemci nebytových prostor 
v č.p. 107, ulice Sedláčkova, Čelákovice,  o změně Nájemní smlouvy. 
 

3. 1. Projednala žádost ředitelky ZŠ Kostelní ve věci použití prostředků 
rezervního fondu na úhradu ztráty roku 2009 a tuto žádost  následně posoudí až 
po provedení interního auditu PO. 
 
3. 3.  Doporučuje ZM, aby v souladu s § 85 zákona 128/2000 Sb., o obcích, 
prominulo pohledávku za TOS Čelákovice, a.s., IČ 451 47 981 ve výši 
1.180.957,89 Kč z důvodu její nedobytnosti ( viz. výsledek konkursního řízení ). 
           
 



3. 5.  Zamítá žádost pana J. S., MBA,  o úhradu škody na majetku v jeho bytě, 
Rumunská č.p. 1462, vzniklé ve dnech 20. 2 – 1. 3. 2010.  
 
3. 6.  Schvaluje  úpravu č. 4 rozpočtu města 2010 bez položky 5137 § 3421 ve 
výši 100.000,- Kč. 
 
3. 7. V návaznosti na usnesení č. 3.3. ze dne 4.3.2010 schvaluje cenový návrh 
firmy Votická stavební spol. s r.o., Votice, na rekonstrukci umyváren v letním 
táboře Miličín ve výši 152.856,- Kč . 
 
 
4. 1. 2.  Schvaluje Smlouvu o dílo na stavební práce „Čelákovice ČOV 
Intenzifikace“ mezi Městem Čelákovice, jako objednatelem a firmou VCES a.s., 
Praha 9, jako zhotovitelem, v celkové ceně 38.395.910,- Kč bez DPH. 
 
4. 1. 3.  Bere na vědomí seznam podkladů potřebných k rozhodnutí o 
poskytnutí dotace a k podpisu smlouvy o dotaci se SFŽP na akci „Čelákovice 
ČOV Intenzifikace“.    
 
4. 2. 2. Doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 1 mezi fi STOPRO – INVEST 
s.r.o., Praha 5, jako kupujícím, a Městem Čelákovice jako prodávajícím, ke 
Kupní smlouvě o převodu nemovitostí a o podmínkách stavby polyfunkčního 
domu včetně souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích ze dne 18.3.2009, 
za podmínky předložení uzavřené smlouvy o záchranném archeologickém 
výzkumu a předložení závazného harmonogramu stavebních prací. 
 
4. 2. 3  Doporučuje ZM ke schválení záměr prodeje 150 m² z pozemku p.č. 
680/2 – ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Čelákovice, ze cenu min. 2.800 ,- 
Kč/m². 
 
4. 3. 1. Schvaluje na základě doporučení výběrové hodnotící komise jako pro 
město  nejvýhodnější nabídku firmy PROJEKCE Cihlář – Šanc s.r.o., Týnec nad 
Labem, na  realizaci veřejné zakázky „Dokumentace pro územní rozhodnutí a 
stavební povolení – Plynofikace V Prokopě – III. etapa“ vč. zajištění 
technického dozoru investora, za nabídkovou cenu  90.127,- Kč bez  DPH 
 
4. 3. 2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi firmou PROJEKCE Cihlář – Šanc s.r.o., 
Týnec nad Labem, jako zhotovitelem, a Městem Čelákovice, jako 
objednatelem, na zhotovení „Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení – Plynofikace V Prokopě – III. etapa“ . 
 
 



4. 3. 3. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi firmou PROJEKCE Cihlář – Šanc s.r.o., 
Týnec nad Labem, jako zhotovitelem, a Městem Čelákovice, jako 
objednatelem, na zajištění výkonu technického dozoru investora v rámci 
plánované investiční akce „Plynofikace V Prokopě – III. etapa“.  
 
4. 4. 1. Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě  o připojení odběrného místa 
k distribuční soustavě nízkého napětí pro OZ Sedlčánky 6 RD, mezi Městem 
Čelákovice, jako zákazníkem, a ČEZ Distribuce a.s.,Děčín 4, jako 
provozovatelem.  
 
4. 4. 2. 1. Schvaluje na základě doporučení výběrové komise jako pro město 
nejvýhodnější nabídku na akci „PD – komunikace a inženýrské sítě 6 RD 
Sedlčánky“  firmy MOOPEX projekt s.r.o., Praha 9, v ceně 99.000,- Kč bez 
DPH. 
 
4. 4. 2. 2. Schvaluje předloženou Smlouvu o dílo č. 06/10 mezi objednavatelem 
Městem Čelákovice a zhotovitelem f. MOOPEX projekt s.r.o., Praha 9, na 
stavbu „PD – komunikace a inženýrské sítě 6 RD Sedlčánky“. 

4. 6. 1. 1. Nemá námitek k navrhované stavbě „Čelákovice - kVN, kTS, 
kNN,   Sokolovská   č.p.   1469/10   (Beránek)"   na   pozemcích  p.č. 996/15, 
p.č. 1320/6, p.č.  3178/3,    st. p.č.  1320/4,    st.p.č.   1320/5,    (PK1202),    
(PK1321), (PK3178), (PK3188 díl 1), všech v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

4. 6. 1. 2. Schvaluje Vyjádření č. 11/2010 ke stavbě „Čelákovice - kVN,kTS, 
kNN, Sokolovská č.p. 1469/10 (Beránek)" na pozemcích p.č. 996/15, p.č. 
1320/6, p.č.  3178/3, st. p.č. 1320/4, st. p.č. 1320/5,  (PK1202),     
(PK1321),(PK3178), (PK3188 díl 1), všech v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
4. 6. 2. 1. Nesouhlasí s návrhem společnosti Phoenix Property s.r.o., Praha 4 na 
úpravu Smlouvy o spolupráci  na řešení dopravy v klidu - vypuštění spojovací 
komunikace do ulice B. Smetany z rozsahu prací. 
 
4. 6. 2. 2. Váže uzavření nájemní i kupní smlouvy na pozemky pod budovou 
podepsáním Smlouvy o spolupráci  na řešení dopravy v klidu mezi Městem 
Čelákovice a společnosti Phoenix Property  s.r.o., Praha 4, včetně spojovací 
komunikace do ulice B. Smetany. 
 
4. 7. 1. Schvaluje na základě doporučení výběrové komise jako pro město  
nejvýhodnější nabídku na akci „ Kabelové vedení VO Masarykova ul. 
Čelákovice“ firmy Jarmil Brož – elektroservis, Týnec nad Labem, v ceně  
1.766.073,- Kč bez DPH. 

 



4. 7. 2. Schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Kabelové vedení VO Masarykova ul. 
Čelákovice “ mezi objednatelem Městem Čelákovice a zhotovitelem firmou 
Jarmil Brož - elektroservis, Týnec nad Labem, v ceně  1.766.073,- Kč bez DPH.  
     
4. 7. 3. Schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku na akci „ Kabelové 
vedení VO ul. U Kovárny, Čelákovice“  firmy Jarmil Brož - elektroservis, 
Týnec nad Labem, v ceně   1.265.289,- Kč bez DPH.    

4. 7. 4. Schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Kabelové vedení VO ul. U Kovárny 
Čelákovice “ mezi  objednatelem Městem Čelákovice a zhotovitelem firmou 
Jarmil Brož - elektroservis, Týnec nad Labem, v ceně 1.265.289,- Kč bez DPH. 
 
4. 8. Schvaluje nabídku č. 201003005 firmy TaK Architects s.r.o., Praha 3, na 
zpracování urbanisticko – architektonického návrhu lokalit Sedláčkova – 
Kollárova a Komenského v rozsahu uvedeném v této nabídce v celkové ceně 
85.000,- Kč bez DPH.   
 
4. 9. Trvá na dodržení  stanovené volné výšky železničního mostu v ulici 
Přístavní  4,35 m. Tato výška je určena dle prováděcí vyhlášky č. 104/1997 
k zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, pro místní obslužné a 
veřejné účelové komunikace a je v souladu s ČSN 73 6201, odst. 6.3.2.1.    
 
4. 10. Schvaluje provedení záchranného archeologického výzkumu v rámci 
akce „Rekonstrukce ulice U Kovárny“  Městským muzeem v Čelákovicích do 
maximální částky 50.000,- Kč včetně DPH. 
 
5. 1. Konstatuje s ohledem na cenu nabízených bytových a nebytových prostor 
v budoucím Polyfunkčním domě v proluce náměstí, že odkoupení nebytového 
prostoru, určeného pro lékařskou ordinaci se zázemím  a jednoho služebního 
bytu 2 + kk (event. 3 + kk) v objektu D polyfunkčního domu, který bude 
vystavěn v proluce na náměstí, není ve finančních možnostech města a nadále 
bude usilovat o vytvoření prostor pro provozování lékařské praxe ve městě 
Čelákovice. 
 
                                                             
6. 1. Doporučuje ZM schválení názvu „Toušeňská“ pro komunikaci mezi 
obytnou zónou V Rybníčkách a komerční průmyslovou zónou ( silnice č. 245) a 
výhledově navazující komunikaci  v lokalitě Krátká Linva. 
 
                                            
6. 3. Nesouhlasí s pronájmem městských pozemků p.č. 996/15, 1124/13, 3201/1 
firmě Outdoor akzent  s.r.o., Praha 1, za účelem instalování reklamních zařízení 
( billboardů).  
 



 
 
6. 4. Schvaluje úpravu  ceny inzerce ve  Zpravodaji města Čelákovic (ZMČ) 
s účinností od čísla 6/2010.  Minimální cena inzerce v ZMČ je stanovena 
pevnou částkou 200,- Kč bez DPH. Ostatní položky ceníku zůstávají v platnosti.  
 
6. 5.  Neschvaluje finanční podporu projektu „Polabský motoráček 2010“.   
 
6. 6. Schvaluje příspěvek pořadateli  soutěže v aerobiku „Aerobic –Dance cup “ 
ve výši 5.000,- Kč.  
 
6. 7. Schvaluje příspěvek TJ Spartak – oddíl nohejbalu  ve výši 5.000,- Kč na 
výdaje vynaložené při pořádání Nohejbalového víkendu ve dnech 6. – 7. 3. 
2010. 
 
6.  8.  Souhlasí s uplatněním slevy ve výši 50%  na vstupném do KD Čelákovice 
u  seniorů starších 70 let.   
 
6.  9. Nesouhlasí s prohlášením Školy č.p. 45 s ohrazením a pozemky  st.p.č. 
89/1 a st.p.č. 89/2, vše v  k.ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, za nemovitou 
kulturní památku a prohlašuje, že v souladu s usnesením Zastupitelstva města 
Čelákovic č. 17.4. ze dne 17. 6. 2009 bude zadána projektová dokumentace pro 
adaptaci objektu bývalé školy Sedlčánky, č.p.45, k.ú. Sedlčánky, pro 
společenské a kulturní aktivity a pro bydlení. Město Čelákovice u vědomí 
historického významu objektu garantuje zachování historického rázu budovy a 
jejího okolí, zejména ve smyslu exteriéru budovy, jejích architektonických, 
technických a  fasádních prvků. Prohlášení budovy nemovitou kulturní 
památkou nepovažuje rada města za nutnou podmínku její rehabilitace a 
adaptace. 
 
6. 11. Bere na vědomí dopis předsedkyně Krajské umělecké rady 
Středočeského kraje a děkuje ZUŠ Jana Zacha a jejímu vedení za vzornou 
reprezentaci uměleckého školství a kultury města Čelákovice. 
 
6.  12. Nemá námitek proti konání propagační a informativní akce GASKtour, 
pořádané Galerií Středočeského kraje Kutná Hora dne 9. dubna 2010 
v prostorách před Gymnáziem Čelákovice. 
 
6. 13. Bere na vědomí Zápis z jednání komise pro podporu zájmových a 
občanských aktivit 17. března 2010. 
 
6. 14. Vyjadřuje podporu aktivitám Občanského sdružení Routa Čelákovice, 
směřujícím k vytváření podmínek pro soulad rodinného a pracovního života, 



k pomoci rodinám se specifickými potřebami v oblasti rodinné a pracovní a 
k pomoci v orientaci na trhu práce a v oblasti rovných pracovních příležitostí. 
 
6. 15. Souhlasí se zrušením místa poskytování vzdělávání ZUŠ Jana Zacha 
Čelákovice na adrese: náměstí Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly.   
 
 
7.  1. Schvaluje  předložený návrh dopravního značení v oblasti pod nádražím, 
s realizací po dokončení rekonstrukce ulice Masarykovy. 
 
 
8.  1. Bere na vědomí Zápis ze zasedání bytové komise č. 3 ze dne 16. 3. 2010. 
 
8. 2. 1. Přiděluje byt č. 16 o velikosti 1+1, ul. Lesní, č.p. 621, Milovice, L. M., 
Čelákovice,  podle seznamu. 
 
8. 2. 2. Přiděluje byt s předplaceným nájemným, byt č. 1 o vel. 2+1, ul. Lesní 
čp. 621, Milovice panu J. J., Mochov. Předplacené nájemné ve výši 64.232,- KČ 
bude hrazeno formou splátkového kalendáře měsíčně částkou 5.000,- Kč. 
 
8. 2. 3. Přiděluje byt č. 3 o velikost 2+1, ul. Prokopa Holého, čp. 1743, 
Čelákovice, paní N. F., Čelákovice. 
 
8. 2. 4. Nemění své stanovisko a trvá na svém usnesení č. 03/2010 v bodě 8.3. 
ze dne 4. 3. 2010. 
 
8. 2. 6. 1. Přiděluje byt č. 2 o velikosti 1+1, ul. Prokopa Holého, čp. 1441, 
Čelákovice, paní A. F., Čelákovice. 
 
8. 2. 6. 2. Přiděluje byt č. 7 o velikosti 2+1, ul. Rumunská čp. 1446, Čelákovice, 
paní E. F., Čelákovice. 
     
8. 3. 1. Schvaluje záměr prodeje bytové jednotky 1169/4 v budově č.p. 1169, 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, včetně spoluvlastnických podílů na 
společných částech budovy č.p. 1169  a pozemku st.p.č.  1293, (zastavěná 
plocha a nádvoří) vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, které jsou stanoveny 
ve výši  6525/33889, obálkovou metodou za minimální cenu    810.821,68 Kč. 
Kroky k prodeji budou zahájeny ihned po uvolnění bytu. 
                                                                                                                                                     
8. 3. 2. Schvaluje záměr prodeje bytové jednotky 1456/8 v budově č.p. 1456, 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, včetně spoluvlastnických podílů na 
společných částech budovy č.p. 1455 a č.p. 1456  a pozemcích parc.č. st. 996/8, 
st. 996/9, st. 996/23, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, které jsou 



stanoveny ve výši  5670/284126, obálkovou metodou za minimální cenu  
714 966,40 Kč. 
Kroky k prodeji budou zahájeny ihned po uvolnění bytu. 
 
8.4. Schvaluje znění Nájemní smlouvy mezi Městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem a Ing. P. Š., Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a 
služeb, Čelákovice, jako nájemcem, na pronájem nebytového  prostoru v  části C 
objektu čp. 109 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 „podnikání spočívající 
ve výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví pro Allianz pojišťovnu, 
a.s.“ a zároveň   na pronájem nebytových  prostor v  části C objektu čp. 109, 
označované v dokumentaci objektu čísly 116, 117 a 118, v k.ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice. 
 
 
9. 1.  Schvaluje  Smlouvu o provádění pozáručního servisu a revizí MKS mezi 
Městem Čelákovice, jako objednatelem, a spol. TELMO, s.r.o., Praha 1, jako 
zhotovitelem.  

                                                                                                                                                 
10.2.1. Vydává zásadní stanovisko Města Čelákovice, že k Dokumentaci pro 
územní řízení „Obchodní centrum Čelákovice“ na pozemku p. č. 3539/1 v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice se Město vyjádří za předpokladu uzavřené 
Smlouvy o spolupráci mezi Městem Čelákovice a investorem, ve které zejména 
bude ošetřeno úspěšné čerpání dotačních prostředků z ROP SČ, a tím i realizace 
akce „Výstavba místní komunikace v průmyslové zóně Čelákovice“, na kterou 
má stavba Obchodního centra zcela zásadní vliv, i napojení dešťové kanalizace 
Obchodního centra na městskou dešťovou kanalizaci. 
 
10. 2. 2. RM schvaluje Vyjádření města č. 10/2010 k zahájení zjišťovacího 
řízení k záměru „Obchodní centrum Čelákovice“ na pozemku p. č. 3539/1 v k.ú. 
Čelákovice, a obci Čelákovice. 
 
10. 2. 3. 1. Nemá námitek k umístění středního zdroje znečištění ovzduší 
„Obchodní centrum Čelákovice“ (místo stavby ulice II/245, Čelákovice). 
 
10. 2. 3. 2. Schvaluje Vyjádření č. 12/2010 k umístění středního zdroje 
znečištění ovzduší „Obchodní centrum Čelákovice“. 
 
10. 3. 1. Souhlasí s pořádáním akce „Zatočte s elektroodpadem“ na podporu 
zpětného odběru dosloužilých elektrických předmětů a spotřebičů mezi občany i 
žáky základních a mateřských škol pod záštitou společnosti Elektrowin, a.s,  
Praha 4, která proběhne na parkovišti u Kulturního domu v Čelákovicích v pátek 



16. dubna 2010 od 10.00 hodin do 16.00 hodin se zajímavým programem 
spojeným s interaktivní roadshow a  jejímž cílem  je zajištění informovanosti 
široké veřejnosti a žáků zdejších škol o zpětném odběru elektrických předmětů i 
spotřebičů a důležitosti ochrany životního prostředí.  
 
10. 3. 2. Souhlasí s poskytnutím záštity starosty města pro akci „ Zatočte 
s elektroodpadem “. 
 
10. 4. Souhlasí s předloženými výsledky hospodaření firmy Vodovody a 
Kanalizace, a.s., Mladá Boleslav, za leden – prosinec 2009 na provozované 
lokalitě Čelákovice i se způsobem  řešení snížení nájemného za rok 2009. 
 
 
11. 2. Doporučuje ZM stanovit počet 21 členů zastupitelstva města Čelákovice 
na volební období 2010 až 2014.  
11. 3. 1. Schvaluje dle návrhu změnu Přílohy č. 2 Organizačního řádu 
Městského úřadu v Čelákovicích č. I/05/06 - Podpisové právo vyjmenovaných 
zaměstnanců a stanovení oprávněných úředních osob Městského úřadu 
v Čelákovicích.  
11. 3. 2. Schvaluje dle návrhu  Přílohu č. 3 Organizačního řádu Městského 
úřadu v Čelákovicích č. I/05/06 - Podpisové právo vedoucích organizačních 
složek Města Čelákovice. 
11. 4. Bere na vědomí, že Technické služby Čelákovice, jako objednatel 
uzavřely Kupní smlouvu č. 52/MK/2010 na nákup příslušenství ke  stroji 
RONDO K333 s firmou PEKASS a.s., Praha 10, jako dodavatelem.  
 
11. 5. Schvaluje smlouvu o kopání hrobů podle zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, a zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, mezi Městem 
Čelákovice a firmou Pohřební služba Šimůnek s.r.o.,  Brandýs nad Labem. 
 
11. 6. 1. Souhlasí s užitím znaku města v publikaci „Města a obce očima dětí“, 
vydavatele History s.r.o., Praha. 
 
11. 6. 2. Neschvaluje finanční podporu projektu  History s.r.o., Praha - vydání 
publikace „Města a obce očima dětí“.  
 
11. 7. Souhlasí s bezplatným poskytnutím betonových dlaždic z majetku TS 
Čelákovice pro TJ Spartak Čelákovice, další požadovaný materiál bude 
poskytnut tělovýchovné jednotě po dohodě s ředitelem Technických služeb 
Čelákovice. 
 



11. 9. Nesouhlasí s umístěním prodejního stánku na pozemku p.č. 4200, k.ú. 
Čelákovice, ul. Masarykova,  a požaduje vyjádření stavební komise k této 
stavbě. 
 
 
 
 
Zapsala: Lenka Pitková   2. 4. 2010 
 
 
Usnesení ověřil: 
p. Petr Bařina 
 
 
 
 
Ing. Bohumil Klicpera 
starosta města 
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