
          USNESENÍ č. 06/2010/M2 
ze schůze Rady města Čelákovic 17. června 2010 

 
Rada města Čelákovic:  
  
1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 6.8., 
6.9.,6.10., 8.1., 10.1. 
 
1. 2. 1. Jmenuje PaedDr. Rýdla  ověřovatelem  usnesení. 
 
1. 2. 2. Jmenuje p. Duníka  ověřovatelem  zápisu. 
     
1. 4.  Schvaluje Zápis z minulé schůze RM č. 6/2010 ze dne 3. 6. 2010, č. 6M1/2010 
ze dne 8. 6. 2010  
 
2. 1. Schvaluje kupní smlouvu na odkoupení vozidla Renault Kangoo mezi firmou 
Kompakt spol s.r.o, Poděbrady, jako prodávajícím a Městem Čelákovice, jako 
kupujícím. 
 
2. 2. Schvaluje nájemní smlouvu č. 0933200647 na pronájem pozemku  st.p.č. 
1426/24 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19m², k.ú. Čelákovice a obec 
Čelákovice s vlastníkem garáže mezi Městem Čelákovice a  paní I.N. 
    
4. 1. 1. Pověřuje místostarostu  PaedDr. Rýdla  uplatněním reklamace na izolatérské 
práce při rekonstrukci MŠ Přístavní v rámci konkursního řízení na dodavatele stavby 
fi. WHC Černý spol. s.r.o. Moravský Krumlov. 
 
4. 1. 2. Pověřuje místostarostu  PaedDr. Rýdla zajištěním vypsání výběrového řízení 
na zakázku „ Oprava vnější izolace suterénního zdiva“ v MŠ Přístavní. 
 
4. 2. Doporučuje Dodatek č. 1 upravený 17.06.2010 ke Kupní smlouvě o převodu 
nemovitostí a o podmínkách stavby polyfunkčního domu včetně souvisejícího 
komplexu staveb v Čelákovicích ze dne 18.3.2009, mezi fi STOPRO – INVEST s.r.o., 
Praha 5, a Městem Čelákovice.  
 
4.4.1 Nedoporučuje ZM ke schválení Smlouvu o spolupráci na výstavbu obchodního 
centra na Průmyslové zóně – jih, navrhovanou společností CBE Development, a.s., 
Praha 5, z důvodu její nevyváženosti a nevýhodnosti pro město. 
 
4.4.2 Preferuje Smlouvu o spolupráci na výstavbu obchodního centra na Průmyslové 
zóně – jih, připravenou městem, a doporučuje ji ZM ke schválení po jejím 
odsouhlasení investorem-CBE Development,a.s.,Praha 5. 
4. 5. Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se 
zřízením stavby „Nový STL plynovod + přípojky Čelákovice, V Prokopě -  III. etapa“ 
mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným a firmou RWE GasNet, s.r.o. jako 
budoucím oprávněným.  



 
4. 6. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 104/FACI/2009 na provedení stavby 
„Rekonstrukce ulice U Kovárny“ mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a 
firmou STRABAG, a.s.,  odštěpný závod Praha. Celková cena díla činí 7. 057. 128,48 
Kč vč. DPH.  
 
4. 7. Na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje jako pro město  
nejvýhodnější nabídku firmy BAROCH - Okna s.r.o., Lysá nad Labem na realizaci 
veřejné zakázky„Výměna oken – BD Na Stráni 1628 – 1629, Čelákovice“ v ceně 
1.416.145,- Kč bez DPH, doplněnou ve specifikaci profilu okna pro vysokopodlažní 
budovy. 
 
Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a společností 
BAROCH - Okna s.r.o., Lysá nad Labem jako zhotovitelem na realizaci veřejné 
zakázky  „Výměna oken – BD Na Stráni 1628 – 1629, Čelákovice“, doplněnou ve 
specifikaci profilu okna pro vysokopodlažní budovy. 

      
4.8. Schvaluje nabídku firmy VSK Dušek s.r.o., Praha 9 na veřejnou                       
zakázku malého rozsahu   „Oplocení hřiště pro míčové hry – sportovní areál ZŠ J. A. 
Komenského“ v celkové ceně 563. 494,-   Kč bez DPH.  ( 676.192,80 Kč s DPH). 
 
Schvaluje smlouvu o dílo  mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou VSK 
Dušek s.r.o., Praha 9 jako zhotovitelem na realizaci zakázky  „Oplocení hřiště pro 
míčové hry – sportovní areál ZŠ J. A. Komenského“.   
 
6. 1.  Souhlasí s bezplatným předáním 1000 kusů tiskoviny „Naučná stezka Lysá nad 
Labem – Čelákovice“ Městskému muzeu v Čelákovicích s možností prodeje, ve snaze 
podpořit budování místa  pro informování turistů.  
 
6. 2.  Projednala stížnost ze dne 7.6.2010 ve věci situace na Gymnáziu Čelákovice. 
Postupuje v rámci kompetencí stížnost zřizovateli Gymnázia Čelákovice, tj. 
Středočeskému kraji, aby prošetřil uvedené skutečnosti a přijal taková opatření, která 
by vedla ke zklidnění situace a eliminovala negativní ohlasy na situaci ve škole a sdělil 
výsledek Městu Čelákovice. 
 
6. 3.  Schvaluje příspěvek SK Záluží  ve výši 5. 000 Kč na organizaci sportovní akce 
„Sportovní léto 2010 s SK Záluží“.   
 
6. 4. Schvaluje odměnu D. B. za úspěšnou reprezentaci města  ( 1. místo v kategorii 
ženy) na Mistrovství Evropy 2010 ve sportovním aerobiku.  
 
6. 5.  Revokuje své usnesení č. 6.5. ze dne 1.4.2010. 
Schvaluje finanční podporu projektu „Polabský motoráček 2010“ ve výši    
5. 000 Kč.     
 
6. 6. Schvaluje zápis do kroniky města za rok 2009. 



 
6. 7.  Souhlasí s tím, aby TS Čelákovice poskytly bezplatně dlažbu pro realizaci 
chodníku ve farní zahradě CČSH a souhlasí se zhotovením tohoto chodníku 
Technickými službami Čelákovice. 
 
6. 8.  Bere na vědomí rezignaci paní J. M. na členství v redakční radě Zpravodaje 
města Čelákovic.   
 
6. 9. Uděluje souhlas s užitím znaku města Čelákovic Vyššímu Hrádku – 
poskytovateli sociálních služeb, Brandýs nad Labem, na dokumentu „Výroční zpráva 
roku 2009“.   
 
8. 1. 1. Doporučuje zachovat dům čp. 1203 ul. Prokopa Holého jako nájemní a zahájit 
přípravu na provedení základních oprav a úprav. 
 
8. 1. 2. Ukládá řediteli Q- Bytu připravit podklady k výběrovému řízení na 
projektovou dokumentaci oprav a úprav domu č.p. 1203. 
 
8. 1. 3. Přiděluje byt č. 3 v domě čp. 1203 na návrh bytové komise manželům 
J. a J. Š. 
 
8. 1. 4. Postupuje žádost pí. P.o výměně bytu v domě č.p. 1203 bytové komisi. RM 
konstatuje, že výměna bytu je nezbytná z důvodu plánované rekonstrukce domu. 
 
10.1. Ukládá  OŽP zajistit odborné posouzení záměru fi. FV – PLAST na rozšíření 
výrobní kapacity, s ohledem na stávající hlukovou zátěž, která negativně ovlivňuje 
přilehlou bytovou zástavbu. 
                                                                                                     
Zapsala: Romana Liscová  18. 6. 2010 
Usnesení ověřil: PaedDr. Rýdlo 
 
 
Ing. Bohumil Klicpera 
starosta 
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