
          USNESENÍ č. 08/2010 
ze schůze Rady města Čelákovic 12. srpna 2010 

 
Rada města Čelákovic:  
  
1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.4., 10.3., 11.4. 
 
1.2.1. Jmenuje PaedDr. Rýdla  ověřovatelem  usnesení. 
 
1.2.2. Jmenuje P. Bařinu 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, č. 04/2010 ze dne 1.4.2010, č. 05/2010 ze dne 6.5.2010, č. 06/2010 ze dne 
3.6.2010, č. 06/2010/M2 ze dne 17.6.2010.  
 
1.4.  Schvaluje Zápis z minulé schůze  RM č. 6M2/2010 ze dne 17. 6. 2010 
 
2.1. Schvaluje  záměr na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 212, 
Masarykova ulice, k.ú. Čelákovice, o celkové výměře 61 m², za účelem 
provozování obchodní činnosti – prodeje zdravotnických potřeb, za roční 
nájemné minimálně 44.208,- Kč. 
 
2.2.  Schvaluje  Nájemní smlouvu č. 0933200603 na pronájem pozemku st.p.č. 
1425/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19m², k.ú. Čelákovice a obec 
Čelákovice, s vlastníky garáže manželi M. a L. D. 
 
2.3. Schvaluje   Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti 
při realizaci plynárenského zařízení č.109/2010/9410000913 mezi Městem 
Čelákovice, jako investorem, a společností RWE Gas Net s.r.o., Ústí nad 
Labem, jako budoucím kupujícím,  v rámci vybudování plynárenského zařízení 
v lokalitě V Prokopě – III. Etapa. 
 
2.4. Schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 3539/86 ( v geometrickém 
plánu č. 1949-166/2009 označena jako p.č. 3539/85 - orná, o výměře 195 m2 ) a 
pozemku p.č. 3539/88 – orná, o výměře 286m2, vše k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. 
 
3.1. Bere na vědomí zamítnutí žádosti o podporu z Operačního programu 
životní prostředí – projekt Snižování energetické náročnosti budovy MŠ 
Mateřídouška Čelákovice. 
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3.2.1. Schvaluje Smlouvu o přezkoumání hospodaření (města Čelákovic) za rok 
2010 se společností ATLAS AUDIT s.r.o., Čelákovice. 
 
3.2.2. Souhlasí  s předloženým návrhem na prověrku hospodaření za rok 2010 u 
vybraných organizací a s navrženou odměnou společností ATLAS AUDIT s. r. 
o., Čelákovice, za provedení prověrky hospodaření u organizací 
Technické služby Čelákovice    35 000,- Kč bez DPH 
Q – BYT s.r.o.      50 000,- Kč bez DPH  
Kulturní dům Čelákovice    25 000,- Kč bez DPH 
Základní umělecká škola Jana Zacha   20 000,- Kč bez DPH. 
 
3.3. Nesouhlasí s prodejem pohledávky města Čelákovic ve výši 352.498,70 Kč 
za společností Veltex spol. s r.o., Praha 10, v konkurzu panu Ing. J. P.,  Praha 4, 
za cenu 17.625,- Kč. 
 
3.4.1. Schvaluje, aby každý případ úrazu občanů na komunikacích ve vlastnictví 
města  posoudila právní kancelář  z hlediska odpovědnosti města  za vznik 
úrazu. 
 
3.4.2. Ukládá vedoucímu OFAP, aby zažádal SMO ( Svaz měst a obcí ) o 
stanovisko k úrazům občanů na komunikacích ve vlastnictví města a předložil 
jej na příštím jednání RM. 
  
3.4.3 Přistoupí  na základě posouzení právní kanceláře a s přihlédnutím na 
stanovisko SMO  k dořešení  odškodnění konkrétního případu Ing. H. 
 
3.5. Souhlasí s přijetím darů Městskému Muzeu v Čelákovicích, Na Hrádku 
464, Čelákovice, IČO 175 722 na podporu akce 2. čelákovická  muzejní noc od: 
  
K. UHLÍŘ s.r.o. Čelákovice    ve výši    5.000,- Kč  
AMI RESTAURANT, s.r.o.,  Čelákovice  ve výši    4.000,- Kč    
Ing. P. S.,  Čelákovice    ve výši    5.000,- Kč 
PharmDr. H. S.,  Čelákovice    ve výši    2.000,- Kč 
Ing. R. K., Čelákovice    ve výši    5.000,- Kč.  
 
3.6.  Schvaluje odpisový plán Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333 na rok 
2010.   
 
3.7. Schvaluje úpravu č. 9 rozpočtu města 2010. 
 
4.1.1. Bere na vědomí sdělení insolvenčního správce firmy WHC Černý, 
spol.s.r.o, Praha 7, Advokátní kanceláře Berger – Insolvenční správce a spol., ve 
smyslu nemožnosti uplatnit reklamaci z provedeného díla – hydroizolace MŠ 
Přístavní, Čelákovice. 
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Reklamaci za zhotovitelskou firmou nelze uplatnit z toho důvodu, že zhotovitel 
díla je v insolvenčním řízení a lhůta pro přihlašování pohledávek za touto firmou 
již uplynula, takže nárok již nelze v konkurzu úspěšně uplatnit.  
 
4.1.2. Schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku na akci „Oprava izolace 
MŠ Přístavní“  firmy Zdeněk Kučera, Čelákovice, v ceně   394.368,- Kč bez 
DPH. 
 
4.1.3 Schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Oprava izolace MŠ Přístavní “ mezi 
objednatelem Městem Čelákovice a zhotovitelem firmou Zdeněk Kučera, 
Čelákovice, v ceně 394.368 ,- Kč bez DPH.  
 
4.2. Schvaluje jako realizační firmu na akci oprava ZUŠ Jana Zacha stavební a 
obchodní firmu Zdeněk Kučera, Čelákovice, za nabídkovou cenu 291.705,- Kč 
včetně DPH.  
 
4.4. Doporučuje ZM schválit zmírněnou penalizaci firmě GASKO, spol. s r.o., 
Kolín, za nedodržení termínu dokončení dešťové kanalizace v ulici V. Kálika ze 
255.000,00 .- Kč na 100.000,00 Kč  z důvodu provedení nákladné a časově 
náročné odstranění vady na bezvýkopovém úseku dešťové kanalizace na 
pozemku soukromého vlastníka. 
 
4.5. Trvá na svých Usneseních č. 1/2009/4.5. ze dne 8. ledna 2009 a č. 
4/2009/4.5. z 2. dubna 2009 ve věci vjezdu na pozemek VPCH-Kovohutě s.r.o.. 
 
4.6.1. Schvaluje na základě doporučení výběrové komise jako pro město   
nejvýhodnější nabídku na akci „ Kabelové vedení VO Rybníčky I. etapa 
Čelákovice“ firmy ELTODO EG a.s., Praha, v ceně  336.660,- Kč bez DPH. 

 
4.6.2. Schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Kabelové vedení VO Rybníčky I. 
etapa Čelákovice “ mezi objednatelem Městem Čelákovice a zhotovitelem 
firmou  ELTODO EG a.s., Praha,  v ceně   v ceně 336.660,- Kč bez DPH.  
     
4.7.  Schvaluje ocenění víceprací a provedení těchto víceprací při stavbě 
„Rekonstrukce ulice U Kovárny“ dle soupisu prací předloženého  firmou 
STRABAG, a.s.,  odštěpný závod Praha   v celkové ceně  95.916,60 Kč bez 
DPH (tj. 115.099,92 Kč vč. DPH).   
 
4.8.1. Schvaluje jako pro město  nejvýhodnější nabídku firmy FIRESTA a.s., 
Brno, na veřejnou zakázku  „Rekonstrukce ulice Kostelní v Čelákovicích“   
v celkové ceně 3. 989.678,43 Kč bez DPH.   
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4.8.2. Schvaluje Smlouvu o dílo  mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a 
firmou FIRESTA, a.s. Brno, jako zhotovitelem, na  realizaci zakázky 
„Rekonstrukce ulice Kostelní v Čelákovicích“.    
 
4.11. Souhlasí v případě stavebních úprav objektu č.p. 102 v ul. Sedláčkova (tj. 
nástavba 1 podlaží odpovídající charakteru okolní zástavby) na parcele st.p.č. 
649 v k.ú. Čelákovice  s udělením výjimky z obecných požadavků na využívání 
území zák. č. 183/2006 Sb. (vzájemné odstupy staveb – odstup mezi objektem 
č.p. 102 na st.p.č. 649 a sousedními objekty na parcelách ve vlastnictví města 
Čelákovice – st.p.č. 648/3, p.č. 3145, p.č. 4209 a p.č.4210 v k.ú. Čelákovice).  
 
4.12.1. Schvaluje Vyjádření města č. 19/2010 k územnímu řízení na stavbu 
„Obchodní centrum Čelákovice“, která je umístěna na pozemcích  nebo jejich 
částech: p.č. 3539/1 (dříve PK 3545), p.č. 3539/90 (dříve PK 3543), p.č.  
3539/89 (dříve PK 3542), p.č. 3539/92 (dříve PK 3539), p.č. 3539/87 (dříve PK 
3572), p.č. 3539/91 (dříve PK 3544), p.č.  3539/86 (dříve PK 3874), p.č. 
3539/88 (dříve PK 3876), p.č. 3539/94 (dříve PK 3545) vše v k.ú. Čelákovice 
vč. inženýrských objektů  umístěných na pozemcích nebo jejich částech parc.č. 
dle KN 3909/10, 3909/11, 3571/3, 3878, 3578/1, 3578/10, 3910/1, 1339/1, 
1339/4, 1339/5, 1339/6, 1334/1, 1339/94 (dle PK 3545), 3539/12 (dle PK 3546), 
3539/48 a 3578/5 v k.ú. Čelákovice. 
 
4.12.2. Schvaluje Vyjádření města č. 20/2010 ke stavebnímu řízení na stavbu 
„Obchodní centrum Čelákovice“: IO40a – vodovodní přípojka – veřejná, IO52b 
– kanalizace splašková – přípojka, IO20a – Přípojka plynu – veřejná, která je 
umístěna na pozemku p.č. 3571/3 v k.ú. Čelákovice. 
 
4.12.3. Souhlasí s bezúplatným převodem zkolaudovaného chodníku podél ul. 
Toušeňská (komunikace II/245) vč. příslušného propustku do majetku města 
Čelákovice. Chodník i propustek na své náklady vybuduje investor obchodního 
centra Čelákovice, umístěného na pozemcích nebo jejich částech: p.č. 3539/1 
(dříve PK 3545), p.č.  3539/90 (dříve PK 3543), p.č. 3539/89 (dříve PK 3542), 
p.č. 3539/92 (dříve PK 3539), p.č. 3539/87 (dříve PK 3572), p.č. 3539/91 (dříve 
PK 3544), p.č.  3539/86 (dříve PK 3874), p.č. 3539/88 (dříve PK 3876) vše v 
k.ú. Čelákovice. Převod se uskuteční do 120 dní po výzvě investora stavby 
obchodního centra, podmínkou převodu je smluvní vyřešení majetkoprávních 
vztahů k pozemkům, na nichž bude stavba chodníku a propustku umístěna 
(smlouvy o věcném  břemeni apod.). Upřesnění podmínek převodu bude 
upraveno smlouvou. 
 
4.13.1. Schvaluje na základě doporučení výběrové hodnotící komise  jako pro 
město  nejvýhodnější nabídku firmy Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o., 
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Praha 9, na realizaci veřejné zakázky„Čelákovice, ul. V Nedaninách, 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ v ceně 1.438.502 Kč bez DPH. 
 
4.13.2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako investorem, 
společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., Mladá Boleslav, jako 
objednatelem a společností Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o., Praha 9, 
jako zhotovitelem na realizaci veřejné zakázky  „Čelákovice, ul. V Nedaninách, 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace“. 
 
4.15. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a 
firmou TaK Architects s.r.o., Praha 3, jako zhotovitelem na architektonické a 
projekční práce: výstavba MC a úpravy MDDM   v rozsahu uvedeném v nabídce 
č. 201005003 z 8. 5. 2010, která je přílohou této smlouvy, v celkové ceně 
173.000,- Kč bez DPH.   
 
4.16. Schvaluje Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie na stavbu Čelákovice, U Podjezdu – přeložení 
kabelové skříně 0,4kV mezi Městem Čelákovice a ČEZ Distribuce, a.s., Plzeň, 
ve výši 91.675,00.-Kč bez DPH.   
 
4.17. Schvaluje Vyjádření Města Čelákovice k základnové stanici mobilních  
telefonů T-Mobile na pozemku p.č. 1754/1 v k.ú. Čelákovice pod č.j. 
MUCEL/star/29/2010. 
 
4.18. Schvaluje cenovou nabídku na práce vzniklé v průběhu výstavby a na 
dostavby vjezdů, které jsou nad rámec uzavřené smlouvy o dílo akce 
,,Komunikace K. Otty – Čelákovice“, předloženou zhotovitelem firmou SaM 
silnice a mosty a.s., Česká Lípa, v ceně 286. 914,- Kč vč. DPH.         
 
6.1.1. Nesouhlasí se stanoviskem  ředitele Městského muzea Čelákovice 
k právní analýze kolektivní smlouvy, uzavřené mezi MěM Čelákovice a 
Základní odborovou organizací MěM Čelákovice. 
 
6.1.2. Důrazně se ohradila   proti nepodloženému nařčení,uvedeném 
v dopise ředitele muzea č.j. 1805/2010 ze dne 30.6.2010, že : „ ... RM má 
mimořádný zájem  významně redukovat stav zaměstnanosti v příspěvkové 
organizaci, který objektivně hrozí vyústit v ochromení chodu muzea  a jeho 
poslání ...“. 
                                              
6.2. Nemá námitek proti založení 1. stupně základní školy jako součásti 
vzdělávací nabídky Vyšší odborné školy a Střední zdravotnické školy MILLS, 
s.r.o, nám. 5. května 2, Čelákovice,  nejdříve od školního roku 2011/2012 a tento 
záměr vnímá RM jako rozšíření vzdělávací nabídky ve městě Čelákovice. 
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6.3. Schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč juniorskému jachtaři J. P. na 
přípravu v soutěži Mistrovství Evropy v jachtingu 2010. 
 
6.4. Nesouhlasí s označením pojišťovací kanceláře Allianz pojišťovna, a.s. na 
hlavní budově čp. 109 , ul. Sedláčkova.  
 
6.5. Bere na vědomí Zápis z komise pro podporu zájmových a občanských 
aktivit, konané 30. června 2010. 
 
6.6. Nemá námitek proti konání kulturní akce – Odpoledne pro děti -  v termínu 
8.10.2010 v prostoru Sadů 17. listopadu před KD Čelákovice, pořádané 
Občanským sdružením Hodnoty života, Tišice. 
 
7.1. Schvaluje vypracování  projektové dokumentace na vybudování 
autobusových zastávek pro linku  412  „Čelákovice, náměstí. – Mochov - Český 
Brod - Kouřim“ a zpět  na silnici  č. II/245 v ul. Mochovská a ukládá vedoucímu 
OH na základě poptávkového řízení předložit cenové nabídky na projekt RM. 
 
8.1. Bere na vědomí Zápis ze zasedání bytové komise č. 6 ze dne 15. 6. 2010. 
 
8.2.1. Přiděluje byt o velikosti 1+1 v ul. Prokopa Holého, č.p. 1444 v 
Čelákovicích, paní J. V., Čelákovice, podle seznamu. 
 
8.2.2. Schvaluje převod nájmu bytu č.8, ul. Na Stráni, č.p. 1629, Čelákovice 
z manželů E. a S. Č. na jejich syna pana S. Č., Čelákovice. 
 
8.2.3. Schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy panu V. G., bytem  Čelákovice. 
 
8.2.4. Schvaluje výměnu bytu paní K. K., bytem Prokopa Holého č.p. 1174, 
Čelákovice, s manželi N., bytem Prokopa Holého č.p. 1270/16, Čelákovice, za 
předpokladu uhrazení zbylých soudních výloh panem N.   
 
8.2.5. Schvaluje  prodloužení nájemní smlouvy panu M. K., bytem Lesní 621, 
Milovice na období ½ roku, za předpokladu uhrazení veškerých dlužných 
částek. 
 
8.2.6.  Ukládá správci bytového fondu zahájit právní kroky k vyklizení bytu č. 2 
v domě č.p. 231 v Čelákovicích, ulice U Podjezdu, z důvodu, že nedošlo 
k přechodu nájmu bytu č. 2 v domě č.p. 231 v Čelákovicích, ulice U Podjezdu, 
na jiné osoby a byt je užíván nepřijatelným způsobem. 
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8.2.7.1. Dává výpověď z nájmu bytu č. 5 v domě č.p. 1172,  ul. Prokopa Holého 
v Čelákovicích, paní V. D., z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu v částce přesahující trojnásobek měsíční výše 
těchto plateb. 
 
8.2.7.2. Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu č. 
5, č.p. 1172, ul. Prokopa Holého v Čelákovicích.  

 
8.3.1. Schvaluje  prodloužení Nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru 
domu č.p. 231 na adrese Čelákovice, ul. U Podjezdu mezi Městem Čelákovice 
jako pronajímatelem a firmou NEPA Čelákovice, spol. s r.o., jako nájemci. 
 
8.3.2. Schvaluje  záměr pronájmu nebytového prostoru v objektu č.p. 231 na 
st.p.č. 447 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 53 m2 – z toho 27 m2 
prodejní prostory, 23 m2 skladové prostory a 3 m2 ostatní prostory, za účelem 
provozování činnosti – prodeje spotřebního  zboží  za minimální cenu 69.212,- 
Kč ročně. 
 
9.1. Bere na vědomí  Zprávu o bezpečnosti a o činnosti MP Čelákovice za první 
pololetí roku 2010.   
 
10.1.1. Schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako pro město 
nejvýhodnější nabídku firmy Zahradnické a lesnické služby Hauk-Štěpán-
Ustohal, na veřejnou zakázku „ Realizace střešní zahrady v MŠ 
J.A.Komenského v Čelákovicích“ v celkové ceně 452.345,- Kč bez DPH resp.  
536.255,-Kč s DPH 
 
10.1.2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a 
firmou Zahradnické a lesnické služby Hauk-Štěpán-Ustohal, jako zhotovitelem 
na realizaci zakázky „Realizace střešní zahrady v MŠ J.A.Komenského 
v Čelákovicích“ 
 
10.2. Schvaluje přijetí dotace na „ Dílčí projekty výsadeb a vegetačních úprav 
rekreační zeleně a alejových dřevin ve městě Čelákovice“ z rozpočtu 
Středočeského kraje v rámci Středočeského Fondu životního prostředí a 
zemědělství. 
 
10.3. Schvaluje Mandátní smlouvu uzavřenou s ML Compet a.s. (dříve 
Executive Project Group) s.r.o., Revoluční 655/1, Praha 1 jako mandatářem a  
Městem Čelákovice jako mandantem na na organizaci zadávacího řízení na 
výběr poskytovatele služby v rámci projektu „Dílčí projekty výsadeb a 
vegetačních úprav rekreační zeleně a alejových dřevin ve městě Čelákovice“, 
včetně zastupování mandanta a zabezpečení dalších činností s tím spojených  a 
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souhlasí s úhradou nákladů mandatáři ve výši 20.000,-Kč bez 20% DPH (včetně 
DPH 24.000,-Kč). 
                                                                                                                                               
11.1. Nemá námitek k dokumentaci k územnímu rozhodnutí a stavebnímu 
řízení - projekt Rekonstrukce a dostavbě hal č. 19 a  č. 20 v areálu firmy FV-
plast v Čelákovicích vzhledem k tomu, že firma FV-plast přijala technická 
opatření, která eliminovala hlukovou zátěž ze stávajícího provozu. 
 
11.2. Jmenuje na základě návrhu tajemníka a doporučení výběrové komise pí. 
Ing. Ilonu Luštincovou vedoucí Odboru výstavby  Městského úřadu v 
Čelákovicích s účinností od 13. srpna 2010. 
 

11.3. Schvaluje dle návrhu změnu Přílohy č. 1 Organizačního řádu Městského 
úřadu v Čelákovicích č. I/05/06 – Schéma organizační struktury MěÚ a 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.  
 
11.4. Schvaluje mimořádnou finanční odměnu pro ředitele TS Čelákovice  dle 
podkladu za zajištění technického dozoru  investičních akcí výstavba komunikací 
v ulicích U Kovárny, Masarykova, K.Otty v OZ PPC II  a dešťové kanalizace 
v Kostelní ulici.  
 

 Zapsala: Lenka Pitková   13. 8. 2010 
 
 
 
Usnesení ověřil: 
PaedDr. Luboš Rýdlo 
místostarosta města 
 
 
 
 
Ing. Bohumil Klicpera 
starosta města 
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	          USNESENÍ č. 08/2010
	Q – BYT s.r.o.      50 000,- Kč bez DPH 
	4.15. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou TaK Architects s.r.o., Praha 3, jako zhotovitelem na architektonické a projekční práce: výstavba MC a úpravy MDDM   v rozsahu uvedeném v nabídce č. 201005003 z 8. 5. 2010, která je přílohou této smlouvy, v celkové ceně 173.000,- Kč bez DPH.  


	10.3. Schvaluje Mandátní smlouvu uzavřenou s ML Compet a.s. (dříve Executive Project Group) s.r.o., Revoluční 655/1, Praha 1 jako mandatářem a  Městem Čelákovice jako mandantem na na organizaci zadávacího řízení na výběr poskytovatele služby v rámci projektu „Dílčí projekty výsadeb a vegetačních úprav rekreační zeleně a alejových dřevin ve městě Čelákovice“, včetně zastupování mandanta a zabezpečení dalších činností s tím spojených  a souhlasí s úhradou nákladů mandatáři ve výši 20.000,-Kč bez 20% DPH (včetně DPH 24.000,-Kč).
	 Zapsala: Lenka Pitková   13. 8. 2010

