
USNESENÍ č. 02NS/2010 
ze schůze Rady města Čelákovic 10. prosince 2010 

 
Rada města Čelákovic:  
  
1.2.1. Jmenuje Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení. 
 
1.2.2. Jmenuje Ing. Luboše Chouru ověřovatelem zápisu. 
 
2.1. Nesouhlasí se záměrem na vybudování parkoviště na pozemcích 
p.č. 1320/9 a p.č. 1320/1 a proto nesouhlasí ani s pronájmem uvedených 
pozemků. 
 
2.2. Pověřuje právníka městského úřadu upravit smlouvy s firmou ČEZ tak, 
aby Smlouvy o smlouvě budoucí neobsahovaly souhlas s územním a stavebním 
řízením. 
 
2.3. Schvaluje záměr pronájmu části pozemku - parcelní číslo 1692/120, ostatní 
plocha /ostatní komunikace, o výměře cca 73m², z celkové plochy 1588m², 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice (označené v GP č. 1870-1381/2008, jako 
parcela č. 1692/132), za cenu 10,-Kč/m². 
 
2.4. Souhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č. 680/3, v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, dle geometrického plánu č. 2042-66/2010, 
za minimální cenu 6.000,- Kč/m². 
 
3.1.1. V návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady 
regionu soudržnosti Střední Čechy bere na vědomí a doporučuje ZM 
ke schválení  uzavření Smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 
21.161.088,82 Kč a dále bere na vědomí a doporučuje ke schválení vyčlenění 
peněžní částky ve výši 6.713.059,18 Kč, odpovídající spolufinancování projektu 
reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/50.01023 Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích. 
 

3.1.2. Bere na vědomí a doporučuje ZM ke schválení povinné přílohy 
pro uzavření Smlouvy o dotaci na projekt reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/50.01023 
Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích: finanční plán, aktualizovaný 
rozpočet projektu, aktualizovaný časový harmonogram, čestné prohlášení 
o DPH. 
 
3.2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu č. 14 rozpočtu města 
2010. 



3.3. Bere na vědomí informace Mgr. Skalického a Ing. Teichmanové o jednání 
na SFŽP dne 8.12.2010 ve věci investiční akce Intenzifikace ČOV 
v Čelákovicích. 
 
3.4. Bere na vědomí zprávu o úrazech občanů na komunikacích ve vlastnictví 
města v zimním období 2010. 
 
3.5.1. Schvaluje Mateřské škole Čelákovice, Komenského 1586 pořízení 
průmyslové myčky z investičního fondu MŠ.   
 
3.5.2. Souhlasí s navrženým řešením financování pořízení průmyslové myčky 
tak, že se sníží příspěvek na činnost o 100 tis. Kč a tato částka bude formou 
dotace převedena do investičního fondu Mateřské školy Čelákovice, 
Komenského 1586. 
 
4.1.1. Schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení  „Dokumentace 
pro ÚR a SP – splašková kanalizace a vodovod – Dělnické domky u Kovohutí“ 
mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a společností STAVOKOMPLET – 
PROJEKCE s.r.o., Stará Boleslav  jako zhotovitelem v celkové ceně díla  
114.000,- Kč bez DPH.     
 
4.1.2. Souhlasí s tím, aby v rámci zpracování dokumentace  pro ÚR a SP 
„Splašková kanalizace a vodovod- Dělnické domky u Kovohutí“ byla zahrnuta 
možnost připojení pozemku p.č. 1790/1 v k.ú. Čelákovice 
 
4.2. Schvaluje provedené práce nad rámec uzavřené Smlouvy o dílo na akci „ 
Kabelové vedení VO Rybníčky I. etapa Čelákovice“ firmou ELTODO EG a.s., 
Praha, v ceně 38.074,47 Kč bez DPH. 

 
Schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy 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 38.074,47 Kč bez DPH.  
 
4.3.1. Schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo číslo: 41/DAEV/1/10 uzavřené 
mezi zhotovitelem f. Strabag a.s, Beroun a objednatelem Město Čelákovice 
na stavbu „Rekonstrukce Masarykovy ul.2.část a dešťová kanalizace – 
Čelákovice“ v ceně 1.011.454 ,- Kč bez DPH. 

 
4.3.2. Schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo číslo: 841/DAEV/1/10 
uzavřené mezi zhotovitelem f. Strabag a.s, Beroun a objednatelem Město 
Čelákovice na stavbu „Rekonstrukce Masarykovy ul.2.část a dešťová kanalizace 
– Čelákovice“ v ceně 540.581,10 Kč bez DPH. 
 



4.4. Schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo v rámci realizace stavby 
„Rekonstrukce dešťové kanalizace – ul. Kostelní, Čelákovice“ mezi Městem 
Čelákovice jako objednatelem a firmou ZEPRIS s.r.o., Praha 4, jako 
zhotovitelem.     
 
4.5.1. Schvaluje vícepráce ve výši 19.991,70 Kč bez DPH provedené v rámci 
stavby „Čelákovice, ul. V Nedaninách, rekonstrukce vodovodu a kanalizace“. 
 
4.5.2. Schvaluje náklady ve výši 76.348,- Kč za provedení záchranného 
archeologického výzkumu provedeného v rámci stavby „Čelákovice, 
ul. V Nedaninách, rekonstrukce vodovodu a kanalizace“. 
 
4.6. Schvaluje upravené znění Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2010 
„Výměna stoupaček BD Na Stráni 1628 – 1629, Čelákovice“ mezi Městem 
Čelákovice jako objednatelem a firmou Luboš VÁVRA,  Mladá Vožice, jako 
zhotovitelem v ceně 136.400,- Kč bez DPH. 
 
4.7. Schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku na 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, nabídku Ing. J. K., v  Kutné Hoře, v ceně 51.600,- s DPH.  
 
4.8.1. Schvaluje realizaci stavby „Výstavba vjezdů – Čelákovice“ 
pro nemovitosti ul. Matěje Koštíře č.p. 277 a Jiráskova č.p. 206 v Sedlčánkách 
a ul. Pavla Ježdíka č.p. 1755 v Čelákovicích v celkové částce 114.000,- Kč 
bez DPH.  
 
4.8.2. Ukládá vedoucí Odboru rozvoje města zajistit objednání realizace 
uvedených vjezdů u firmy, která vyhrála výběrové řízení na realizace těchto  
vjezdů v Čelákovicích. 
 
4.9. Vzala na vědomí zprávu o posunutí termínu pro odevzdání díla v rámci 
investiční akce „Nový STL plynovod + přípojky Čelákovice, V Prokopě – III. 
etapa“. 
 
4.10.  Nesouhlasí se záměrem na „Zdvojením vedení 400 kV V415 TR Chodov 
– TR Čechy střed.“ 
 
4.11.  Schvaluje  provedení oprav – odstranění závad na hromosvodu v objektu 
Městského muzea Stavební firmou, Zdeněk Kučera, v konečné ceně 16.834,- 
Kč, včetně DPH. 
 
4.12. Souhlasí s provedenou výměnou kotle ve školnickém bytě ZŠ Kamenka. 



4.13. Schvaluje provedení nové plynovodní přípojky pro objekt č.p. 32 
v ul. Kostelní, Čelákovice. 
 
4.14.1. Schvaluje ocenění víceprací a provedení těchto víceprací při stavbě 
„Rekonstrukce ulice Kostelní“ dle soupisu prací předloženého firmou FIRESTA 
a.s., Brno v celkové ceně 200.364,54 Kč bez DPH.   
 
4.14.2. Nesouhlasí s posunutím termínu dokončení stavby „Rekonstrukce ulice 
Kostelní“. 
 
4.14.3. Schvaluje ocenění prací a provedení těchto prací při úpravách výšek 
plynárenských zařízení v rámci stavby „Rekonstrukce ulice Kostelní“ firmou 
REVIS s.r.o., v celkové ceně 4.000,- Kč bez DPH.   
 
4.14.4. Pověřuje vedoucí Odboru rozvoje města projednat s firmou Firesta 
snesení dopravního značení objížďky stavby v části ulice Kostelní. 

4.15. Schvaluje Smlouvu o dílo č. 09/023 na vyhotovení zadávací dokumentace 
na stavební práce a zajištění autorského dozoru stavby na akci: „Čelákovice 
ČOV, intenzifikace“ mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou 
PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o., Ústí nad Labem jako zhotovitelem. 
Cena celého díla je 235.000,-Kč bez DPH.  
 
5.1. Bere na vědomí zápis č. 7/2010 ze sociální komise ze dne 5. 11. 2010. 
 
5.2. Doporučuje, aby zastupitelstvo města schválilo předložený návrh rozpočtu 
na rok 2011, týkající se sociální oblasti. 
 
6.2. Schvaluje zadání prezentace města v magazínu Kampo Česku – veletržní 
dvouměsíčník, v rozsahu 1/6 formátu  A4. 
Souhlasí s prezentací města Čelákovice na veletrhu cestovního ruchu v Brně 
(leden 2011) a na veletrhu Regiony České republiky v Lysé nad Labem (únor 
2011) formou distribuce propagačních materiálů v rámci expozice partnerské 
společnosti Zlatý pruh Polabí, o.p.s. Loučeň.   
 
6. 3. Rada města opravuje název komise zřízené usnesením RM č. 01/2010NS-
5.8. ze dne 3. 12. 2010 takto: 
komise pro kulturu, sport a cestovní ruch.  
 
7.1. Zásadně nesouhlasí se záměrem zastavení veřejné drážní dopravy 
na regionální dráze Čelákovice – Mochov. 
 



10.2.  Schvaluje projektový záměr „Čelakovický LumpaPARK“ k přihlášení 
do výzvy nadačního programu PROMÉNY: Městský prostor. 
 
Bere na vědomí cenovou nabídku Ing. Musilové na zpracování kompletní 
realizační dokumentace k projektu „Čelákovický LumpaPARK“  

10.3. Schvaluje cenovou nabídku Školky-Montano s.r.o., Přerov nad Labem 
na realizaci dílčího projektu dokončení výsadeb v Parku u knihovny- II. etapa 
v rámci projektu „Dílčí projekty výsadeb a vegetačních úprav rekreační zeleně 
a alejových dřevin ve městě Čelákovice“. 

Souhlasí s úhradou nákladů zhotoviteli ve výši 174.753,- Kč bez DPH (včetně 
DPH 20% celkem za 209.704,- Kč) 

10.4.1. Schvaluje zřízení nového sběrného místa tříděných odpadů č.77 
v blízkosti křížení  ulic Jaselské a Jilmové. 

10.4.2. Schvaluje umístění kontejneru na sběr plastů v oválu mezi ulicemi 
Květinová a Jilmová. 
 
10.5. Na základě předloženého materiálu schvaluje pro rok 2011 cenu vodného 
ve výši 35,67 Kč s DPH a cenu stočného ve výši 29,33 Kč s DPH. 
 
11.1. Postupuje žádost o pokácení stromu před domem č.p. 993 v ulici 
Na Požárech, v Čelákovicích komisi pro životní prostředí. 
 
11.2. Schvaluje dle návrhu změnu č. 4/2010 Organizačního řádu Městského 
úřadu v Čelákovicích č. I/05/06 a Přílohu č. 1 Organizačního řádu Městského 
úřadu v Čelákovicích – Schéma organizační struktury MěÚ.   
 
11.3. Pověřuje p. Mgr. Marka Skalického účastí na jednání správní rady 
akciové společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. na den 16.12. 2010. 
  
11.4.1.  Jmenuje pí. Jarmilu Volfovou, p.Václava Špačka ml., pí. Miroslavu 
Šimonovou a Ing. Pavla Fišeru za členy redakční rady Zpravodaje Města 
Čelákovic. 
 
11.4.2. Odvolává pí. Dagmar Vitáčkovou z redakční rady Zpravodaje Města 
Čelákovic a určuje ji tajemnicí redakční rady ZMČ. 
 
11.4.3. Jmenuje členem komise pro rozvoj města a zavedení agendy MA 21 
Ing. Miloše Sekyru. 
 



Zapsala: Romana Liscová  10. 12. 2010 
 
 
Usnesení ověřil: 
Ing. Jaroslav Ryneš 
 
 
Bc. Josef Pátek 
starosta 
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