
          USNESENÍ č. 05/2010 
ze schůze Rady města Čelákovic 6. května 2010 

 
Rada města Čelákovic:  
  
1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 3.10., 4.12., 6.9., 
6.10., 8.6., 8.7. 
 
1. 2. 1. Jmenuje p. Ing. Stuchlíka  ověřovatelem  usnesení. 
 
1. 2. 2. Jmenuje p. Bařinu  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. 12/2009 ze dne 3. 12. 2009, č. 01/2010 ze dne 7. 1. 
2010, 04/2010 ze dne 1. 4. 2010  
              
1. 4.  Schvaluje Zápis z minulé schůze RM č. 4/2010 ze dne 1. 4. 2010, č. 
4M/2010 ze dne 15. 4. 2010  
 
2. 1. Schvaluje nájemní smlouvu na st.p.č. 92/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 9 m2, st.p.č. 148 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 227 m2 a část 
p.p.č. 24/3 – ostatní plocha / manipulační plocha, o výměře 220 m2, vše v  k. ú. 
Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice. 
 
2. 2. Prozatím neschvaluje záměr prodeje části p.p.č. 1692/120 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 73 m2, k. ú. Čelákovice a obec 
Čelákovice, označené dle geometrického plánu č. 1870-1381/2008 pro k.ú. 
Čelákovice novým parcelním číslem 1692/132. 
 
2. 3. Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IE-12-6000362/5, pro stavbu „Čelákovice – kVN, kNN, pro 
kruhovou křižovatku MU“ mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným 
z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, zastoupenou fi K.UHLÍŘ 
s.r.o., Čelákovice, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Budoucí 
povinný z věcného břemene zřídí budoucímu oprávněnému z věcného břemene 
věcné břemeno umístění, zřízení a provozování kabelů NN na pozemku ve 
vlastnictví budoucího povinného z věcného břemene p.č. 3878 – ostatní plocha, 
silnice, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
2. 4. Schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor – volební místnosti 
v restauraci Na Vošverku, Sedlčánky, mezi fi PRAGOMERO, s.r.o., Praha 5, 
jako pronajímatelem, a Městem Čelákovice jako nájemcem. 
 



2. 5. Schvaluje Dodatek č. 1 ke  Smlouvě o  nájmu nebytových prostor v domě 
č.p. 107, ul. Sedláčkova, Čelákovice, mezi městem Čelákovice jako 
pronajímatelem a panem Mgr. M. Š. – Jazyková škola Čelákovice a Výtvarnou 
dílnou Labyrint s.r.o., Čelákovice, jako nájemci.  
 
3. 1. Souhlasí s přijetím daru MDDM Čelákovice  od  
 
TOHOZ Čelákovice ve výši 2.000,- Kč večerní běh 2009 
CZ TECH Čelákovice ve výši 2.000,- Kč večerní běh 2009 
Hostinec Modrá hvězda 
Stará Boleslav 

ve výši 5.000,- Kč večerní běh 2009 

Kovohutě Holding DT, a.s., 
Čelákovice 

ve výši 5.000,- Kč večerní běh 2009 

Výtahy s.r.o. Jiří Krejčík, 
Čelákovice 

ve výši 5.000,- Kč večerní běh 2009 

Quatro D Čelákovice ve výši 2.000,- Kč večerní běh 2009 
Linhart spol. s. r.o. 
Brandýs n. Labem – Stará Boleslav 

ve výši 4.000,- Kč večerní běh 2009 

RODOK s.r.o., Lomnice nad 
Popelkou 

ve výši 1.000,- Kč večerní běh 2009 

Ing. A. M., Praha ve výši 1.000,- Kč večerní běh 2009 
Chlum Real, s.r.o. Praha ve výši 1.000,- Kč večerní běh 2009 
MUDr. J.Č., Čelákovice ve výši 1.000,- Kč LT  Bulharsko 
Ing. H. B., Praha ve výši 3.000,- Kč výtvarný kurz 

košíkování 
JOKEY Praha CZ s.r.o, Mochov ve výši 5.000,- Kč výtvarný kurz 

košíkování 
JOKEY Praha CZ s.r.o, Mochov ve výši 3.000,- Kč výtvarný kurz 

košíkování 
P. S., Čelákovice ve výši 5.000,- Kč Čelákovická 

Duběnka 
METAL-ALIANCE, 
Divize Čechy, Kladno 

ve výši 1.000,- Kč Den dětí 

 
3. 2. Souhlasí s odepisováním vchodových dveří BIOS v pořizovací  hodnotě 
128.812,- Kč a o solárního systému v  pořizovací  hodnotě 159.000,- Kč 
Základní školou Čelákovice, Kostelní 457 
 
3. 3.  Opakovaně projednala žádost ředitelky ZŠ Kostelní ve věci použití 
prostředků rezervního fondu na úhradu ztráty roku 2009 a  bere na vědomí: 
- zprávu auditora 
- vyjádření ředitelky školy ke kapitole 2) Zprávy 
- postup školy při pokrytí ztráty roku 2009 prostředky rezervního fondu 



-využití prostředků rezervního fondu na úhradu nákladů, vyvolaných 
rekonstrukcí školy. 
 
3. 4. 1.  Seznámila s obsahem Zprávy z prověrky hospodaření a roční účetní 
závěrky příspěvkové organizace Městské muzeum Čelákovice za rok 2009 a 
bere ji na vědomí. 
 
3. 4. 2.  Pověřuje místostarostu Dr. Rýdla, aby zajistil vyjádření ředitele muzea 
ke zprávě auditora a předložil toto vyjádření radě města 6/2010. 
 
3. 4. 3. Odebírá celý osobní příplatek řed. MěM v závislosti na jeho pracovních 
výsledcích a neplnění úkolů s účinností od 7.5.2010. 
 
3. 5. Souhlasí s odpisem uvedených pohledávek Technických služeb Čelákovice 
v celkové výši 105. 328,50 Kč podle následujících položek: 
 
Odběratel                              Fa               Kč                           
Sledge, s r.o.     4609032  85.041,- 
MARC – SA    4609270    4.124,- 
MARC – SA    4609356    3.257,- 
MARC – SA    4609463    5.159,- 
T. L.                      4609471       421,-   
B. Z.    4609512       500,- 
A. L.                      4609539       500,- 
B. M.                      4609602       500,- 
V. F.                           4609608       500,- 
MARC – SA    4609715    5.329,-  
 
3. 6.  Souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo  na rekonstrukci umýváren v letním 
táboře Miličín mezi Městským domem dětí a mládeže Čelákovice jako 
objednatelem a Votickou stavební, s.r.o., Votice, jako zhotovitelem. 
 
3. 7.  Souhlasí s odpisem uvedených pohledávek z  inzerce za rok 2007  
v celkové výši 6. 259,- Kč podle následujících položek: 
 
      Odběratel                                  Fa                  Kč                           
MUDr. A. M., Praha                         20070233   120,-   
V.S., Čelákovice                       20070289   192,- 
                        20070387   192,- 
I. P., Čelákovice                       20070381   211,- 
                                    20070525   462,- 
              20070581   370,- 
              20070656   370,- 
V.  K., Český Brod                                 20070303     528,-   
Ing. V. L.                       20070023   674,- 



               20070087   624,- 
      20070835   120,- 
M. K.                           20070167   168,- 
S. M., Praha                          20070384   118,- 
              20070458   118,- 
      20070512   118,- 
      20070573    118,- 
      20070648   118,- 
      20070755   118,- 
V. T., Praha                          2007 462   760,- 
              20070515   760,- 
 
3. 8. Souhlasí se zněním Dodatku č. 46/1/MK/2009 Smlouvy o dodávce č. 
46/MK/2009 mezi Technickými službami Čelákovice, Čelakovského 1429, 250 
88 Čelákovice a PEKASS a.s., Přátelství  987, Praha 10-Uhříněves 
 
3. 9. Schvaluje  úpravu č. 6 rozpočtu města 2010. 
 
3.10. Schvaluje finanční podporu fotbalového  turnaje „O pohár starosty města 
Čelákovic 2010“ ve výši 15.000,- Kč na organizaci turnaje a 2.500,- Kč na 
zakoupení pohárů pro vítězná družstva.   
 
4. 1. 1. Schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Praha 8 – Karlín, jako 
zhotovitelem v rámci investiční akce „Výstavba místní komunikace 
v průmyslové zóně Čelákovice“.  
    
4. 1. 2. Schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a firmou TANNACO a.s., Poděbrady, jako zhotovitelem v rámci 
investiční akce „Veřejné osvětlení v průmyslové zóně Čelákovice“.     
 
4. 2. Souhlasí se stavební úpravou bezbariérového vstupu do budovy obvodního 
oddělení PČR V Čelákovicích na st.p.č. 1354/15 – zastavěná plocha a nádvoří a 
p.p.č. 1354/16 – ostatní plocha / manipulační plocha, vše v k.ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice. 
 
4. 3. Schvaluje Mandátní smlouvu č. VR/MS/2010/1 mezi Městem Čelákovice 
jako mandantem a společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., 
Mladá Boleslav, jako mandatářem, na zajištění investorsko – inženýrských 
činností v rámci investiční akce „Čelákovice, ul. V Nedaninách, rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace“.     
 
4. 4. 1. Schvaluje na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek jako 
nejvýhodnější firmu SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa na akci „Komunikace 
Karla Otty - Čelákovice“. 



Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou 
SaM silnice a mosty a.s., Česká Lípa, jako zhotovitelem,  na akci „Komunikace 
Karla Otty - Čelákovice“ ve výši 1. 469. 898 ,- Kč bez DPH. 
  
4. 4. 2. Schvaluje na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek jako 
nejvýhodnější firmu Konstrukt s.r.o., Hradec Králové na akci „Komunikace PPC 
II. - Čelákovice“. 
 
 Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a 
firmou 
Konstrukt s.r.o., Hradec Králové, jako zhotovitelem,  na akci „Komunikace PPC 
II. - Čelákovice“ ve výši 688.768 ,- Kč bez DPH. 
 
4. 5. Schvaluje na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek jako 
nejvýhodnější firmu Tichý a spol. s.r.o. Čelákovice na akci „Kříž u nádraží, ul. 
Masarykova - Čelákovice“. 
 
 Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a 
firmou 
Tichý a spol. s.r.o. Čelákovice, jako zhotovitelem,  na akci „Kříž u nádraží, ul. 
Masarykova - Čelákovice“  ve výši 52.500 ,- Kč bez DPH. 
 
4. 6.  Schvaluje cenovou nabídku rozšíření prací  na akci „ Kabelové  vedení 
VO Císařská Kuchyně“  firmy K. Uhlíř s.r.o., Čelákovice, v ceně   48.319,- Kč 
bez DPH. 
 
4.7.1. Požaduje ve věci předložit návrh skutečně plánované výstavby objektu a 
se zkvalitněním architektonického řešení a toto nechat posoudit st. komisí za 
účasti investora.  
 
4.7.2. Požaduje řešit dopravu na staveniště z ulice Rooseveltova. 
 
4.7.4. Souhlasí koncepčně s navrhovaným řešením  stavební úpravy objektu č.p. 
102 v ul. Sedláčkova (tj. nástavbou 1 podlaží odpovídající charakteru okolní 
zástavby) na parcele st.p.č. 649 v k.ú. Čelákovice souhlasí. RM požaduje 
předložení architektonického řešení v kontextu ul. Sedláčkova a řešení dopravy 
v klidu a předložení dalšího stupně PD k posouzení.  

 
4.7.5.  Požaduje doplnění záměru architektonický výraz předloženého 
architektonického řešení stavebních úprav objektu č.p. 515 (Ruská ul.) na 
parcele st.p.č. 1892/1 v k.ú. Čelákovice. Záměr bude doplněn o doložení vztahu 
návrhu a charakteru okolního prostředí.  Takto upravený záměr musí být 



projednán za přítomnosti autora návrhu na příštím jednání stavební komise a 
poté předložen k posouzení RM. 
4.7.6.  Nemá námitek k navrhovanému architektonickému řešení rekonstrukce 
RD č.p. 34 v ul. Kostelní v Čelákovicích, jenž bude po dopracování záměru o 
informace odpovídající umístění objektu v ul. Kostelní projednán za přítomnosti 
autora návrhu na příštím jednání stavební komise a poté předložen k posouzení 
RM. 
4.7.7. Považuje za vhodné umístění nové modlitebny církve bratrské v ul. 
Palackého – lokalita je dle ÚP funkčně určena jako plocha SIM – smíšená 
městského typu, kde je možné umisťovat kromě jiného i stavby pro církev (v 
definici výslovně uvedeno). V ul. Husova je umístění modlitebny méně vhodné 
(OV – všeobecně obytné území, umístění staveb pro církev není výslovně 
uvedeno, bylo by však výjimečně přípustné). Regulativy dle závazné části ÚP - 
obecně závazné vyhlášky č. E1/2005 (pro SIM): Koeficient zastavění pozemku: 
80, Koeficient podlažní plochy: 2,4, Koeficient obestavěného prostoru: 10, 
Maximální podlažnost: 4.  
4. 8. Souhlasí s prodloužením platnosti vyjádření města č. 22/2007 ze dne 7. 3. 
2007 k dokumentaci k územnímu řízení na stavbu „Silnice II/245 Čelákovice, 
obchvat“ do 6. 5. 2011 a k téže akci schvaluje vyjádření č. 15/2010.  
 
4. 9. Na základě doporučení stavební komise nadále trvá na svém stanovisku a 
nesouhlasí s dělením pozemků p.č. 581, 570, 575/1 v k.ú. Čelákovice dle 
předloženého náčrtu. Takto oddělená přístupová komunikace pro plánovanou 
parcelu, která vznikne oddělením a odkupem části  p.p.č. 581, je nedostačující 
pro obsluhu pozemku a plánovaného RD na tomto pozemku a vyžaduje složitá 
řešení napojení pozemku na technickou infrastrukturu. Případná budoucí 
zástavba naruší a znehodnotí klidné užívání vnitrobloku.  
  
4.11.1 Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. O911090162  
mezi Městem Čelákovice jako nájemcem a Povodím Labe, státním podnikem 
H.K., jako pronajímatelem, na část pozemku p.č. 3226/3 v k.ú. Čelákovice za 
účelem výstavby komunikace, parkoviště a chodníku, kabelu VO a stožárů VO 
v rámci rekonstrukce ulice U Kovárny. 
  
4.11.2. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene č. O911090161  mezi Městem Čelákovice jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene a Povodím Labe, státním podnikem H.K., jako 
budoucím povinným z věcného břemene na část pozemku p.č. 3226/3 v k.ú. 
Čelákovice, za účelem umístění trvalé stavby komunikace, parkoviště a 
chodníku, kabelu VO a stožárů VO v rámci rekonstrukce ulice U Kovárny. 
 



4.12. Souhlasí s vynětím pozemků parcelních čísel PK 3876 a PK 3874  v k.ú. 
Čelákovice, které jsou ve vlastnictví Města Čelákovice, ze zemědělského 
půdního fondu.  
 
5. 1.  Bere na vědomí Zápis č. 3/2010 ze sociální komise ze dne 8. 4. 2010 
 
5. 2. 1. Vyhrazuje pro užívání pečovatelskou službou následující prostory 
v domě čp. 26 ul. Kostelní :  
Prostor č. 004 (3,05 m2), 005 (2,36 m2), 006 (17,65 m2), 010 (15,9 m2), 012 
(10 m2), 013 (1,8 m2), 014 (2,9 m2), 015 (1,36 m2), 016 (1,36 m2), 019 (3,52 
m2), 020 (3,15 m2), 124 (2,4 m2), 125 (3 m2), 126 (13,95 m2), s celkovou 
výměrou 82,4 m2. 
 
5. 2. 2. Vyhrazuje pro užívání klubem důchodců následující prostory v domě 
čp. 26 ul. Kostelní :  
Prostor č. 007 (23 m2), 009 (24,2 m2), s celkovou výměrou 47,2 m2. 
  
5. 3. Schvaluje odkoupení automobilu Renault Kangoo pro provoz Pečovatelské     
služby /pro další využití Městem Čelákovice/  za cenu 50.000,-Kč + DPH. 
 
6. 1.  Nemá námitek proti využití veřejného prostranství – park u Městské 
knihovny – pro realizaci Muzejní noci v termínu  19.- 20.6.2010.  
Veřejné prostranství bude po akci uvedeno do řádného stavu – zajistí ředitel 
muzea. 
 
6. 2. Připojuje se za město Čelákovice k závěrům jednání Pracovního setkání 
starostů měst a obcí v turistické oblasti Polabí, uskutečněného v Nymburce dne 
1. 4. 2010, a doporučuje Zastupitelstvu města schválit text memoranda, 
přijatého na tomto jednání.  
 
6. 3. Vzhledem ke skutečnosti, že se konkurzního řízení na  funkci ředitelky 
Mateřské školy Rumunská, Čelákovice, zúčastnila pouze jediná uchazečka, trvá 
Rada města na opakovaném vyhlášení konkurzního řízení tak, aby bylo možné 
uskutečnit výběr z více uchazečů a jmenovat tak ředitele – ředitelku školy na 
základě skutečného výběru a porovnání. 
 
6. 4. Povoluje výjimku na dobu trvání hudebních festivalů Na statku v ul. 
Rybářská dne 18. června a 28. srpna 2010  do 01.00 hodin a ukládá MP ohlídat 
průběh akce včetně dodržení termínu ukončení.  
 
6. 5. Bere na vědomí návrh SDH města Čelákovic na uvolnění paní I. H. z 
komise pro podporu zájmových a občanských aktivit.  



Rada města jmenuje na návrh SDH města Čelákovic paní J. K. členkou komise 
pro podporu zájmových a občanských aktivit.  
 
6. 6. Schvaluje záštitu Města Čelákovice nad konáním 4. setkání rodáků 
Sedlčánek - Císařské Kuchyně  a finanční podporu akce do výše 20. 000,- Kč.  
 
6. 8. 1. Pověřuje pana místostarostu PaedDr. Rýdla, aby na základě zjištění 
auditora a podkladů z Městského muzea v Čelákovicích zadal příslušné 
advokátní kanceláři přešetřit postup a odpovědnost bývalého ředitele MěM p. J. 
Š. ve věci vydání kronik města. 
 
6. 8. 2. Rada města, která dle zákona o obcích plní vůči příspěvkové organizaci 
Městské muzeum zřízené zastupitelstvem města úkoly zřizovatele, doporučuje 
zastupitelstvu města, aby: 
 
- ZM konstatovalo jen částečné plnění usnesení č. 9.1. ze dne 25. 2. 2010 
kontrolním výborem, neboť nebyl předložen zápis o provedené kontrole 
v Městském muzeu Čelákovice ve smyslu ustanovení § 119 odst. 4 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, který by obsahoval, co bylo 
kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující 
k odstranění nedostatků, podepsaný členem výboru, který kontrolu provedl a 
zaměstnancem, jehož činnosti se kontrola týkala. 
 - ZM trvalo na splnění usnesení č. 9.1. ze dne 25. 2. 2010, kterým uložilo 
kontrolnímu výboru provést přešetření skutečností, zejména uvedených v kap. 5 
odst. 5 a následně kap. 9 odst. 12, 13 (zadání tisku Kroniky Sedlčánek firmě 
MEDIAPOLIS – Jiří Špaček) a dále kap. 8 odst. 1, 2, 3 (dohadné položky na 
energie), Dopisu vedení účetní jednotky o zjištěních z průběžné prověrky 
hospodaření Městského muzea Čelákovice za období 1. 1. – 31. 8. 2009, 
zpracovaného dne 22. 12. 2009 firmou Atlas Audit s. r. o., Čelákovice, a 
přešetření skutečností, vzniklých na základě objednávek 2473/2006 ze dne 27. 7. 
2006 a objednávky 2501/2007 ze dne 25. 7. 2007 (zadání tisku Kronik 
Čelákovic I. a II. firmě MEDIAPOLIS – Jiří Špaček).  
- ZM požadovalo zejména zjištění skutečností, na koho byly vystaveny 
objednávky „Kroniky města Čelákovic I.“ a „Kroniky města Čelákovic II.“ a 
„Kroniky obce Sedlčánek“ a komu a kolik bylo za tyto kroniky zaplaceno, resp. 
zda celková čáska cca 700.000 .- Kč je konečná a proč docházelo k navyšování 
ceny při opakovaném zadání stejného (v posledním případě i menšího) rozsahu, 
zda firma MEDIAPOLIS je právním subjektem ve smyslu platných zákonů, zda 
dodavatel má příslušné oprávnění k provedené činnosti (dle vyjádření auditora 
dodavatel Jiří Špaček nemá na činnost, která je předmětem objednávky příslušné 
živnostenské oprávnění), zda objednávky splňují předepsané náležitosti, zda 
objednávkám předcházelo uzavření písemné smlouvy mezi objednatelem MěM 
Čelákovice v té době zastoupené ředitelem J. Š. a dodavatelem Jiří Špaček, 



Čelákovice, zhodnocení obsahu a výhodnosti příslušných smluv z hlediska 
objednatele MěM Čelákovice, zda byla předem dohodnuta cena a v jaké výši a 
zda nebyla překročena (event. zjištění, že smlouvy nebyly vyhotoveny 
v písemné formě, a tedy je znemožněna jakákoli následná kontrola a posouzení 
přiměřenosti a splnění dohodnutých podmínek - zejména stanovení ceny, 
podmínek dodání, tisku, kvality, uplatňování odpovědnosti za vady atd.), na 
základě jakých skutečností byl ve všech případech vybrán dodavatel Jiří Špaček 
(prověření provedení jednotlivých výběrových nebo poptávkových řízení, které 
byly provedeny, včetně zhodnocení výběru nejvýhodnějšího uchazeče (event. 
zjištění, že žádný výběr nebyl proveden nebo že ho nelze doložit).  
- ZM trvalo na tom, že kontrolní výbor dále v zápise uvede další zjištěné 
skutečnosti, zvláště takové, které by svědčily o naprosté objektivitě a 
nestrannosti při zadání uvedených zakázek na městské kroniky, aby bylo možné 
eliminovat možný střet zájmů a event. pochybnosti o výhodnosti zadání zakázky 
rodinnému příslušníkovi. 
 - ZM rovněž požadovalo, tak, jak stanoví zákon o obcích, zápis z provedené 
kontroly podepsali členové výboru, kteří kontrolu provedli a zaměstnanec, jehož 
činnosti se kontrola týkala, tedy bývalý ředitel MěM p. J. Š. 
 
6. 9. Schvaluje finanční příspěvek Svazu kulturistiky a fitness ČR ve výši  
5.000,- Kč na pořádání 8. ročníku soutěže „Mistrovství ČR o nejzdatnější střední 
školu „ a souhlasí s poskytnutím  5 kusů pohárů pro vítěze soutěže.  
 
8. 1. Bere na vědomí Zápis ze zasedání bytové komise č. 4 ze dne 13. 4. 2010 
 
8. 2. 1. Přiděluje byt č. 5 o velikosti 1+1, ul. Armádní v Milovicích, č.p. 501,  
paní M. Ř., Milovice. 
 
8. 2. 2. Přiděluje byt č. 2 o velikosti 1+1, ul. Armádní, č.p. 501, Milovice, V. J., 
Čelákovice  podle seznamu. 
        
8. 2. 3. Přiděluje byt č. 2 o velikosti 3+1, ul. Topolová v Milovicích, č.p. 618,  
panu T. V., Čelákovice. 
 
8. 2. 4. Přiděluje byt č. 44 o velikosti 1+1, ul. Armádní v Milovicích, č.p. 502,  
paní E. Ž., Čelákovice, podle seznamu. 
 
8. 3. 1. Schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 1173 do 31. 3. 
2011 Z. G. Čelákovice.  
 
8. 3. 2. Schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 621 do 28. 2. 
2011 M. K. Milovice. 
 



8. 3. 3. Schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p . 1176 do 31. 3. 
2011 D. a J. K.  Čelákovice.  
 
8. 4. Schvaluje Dodatek č. 1 ke  Smlouvě o  nájmu nebytových prostor domu 
č.p. 109 na adrese Čelákovice, Sedláčkova ul.,  uzavřené dne 10. 2. 2009 mezi 
Městem Čelákovice a paní K. B., Čelákovice na ukončení nájmu ke dni 30. 4. 
2010.  
 
8. 5. Bere na vědomí  Program MVČR na přidělení bytů barmským uprchlíkům 
a konstatuje, že potencionální byty pro tento program by město mohlo uvolnit 
v Milovicích ( v bytových domech ve vlastnictví města Čelákovic na k.ú. 
Milovice) a z tohoto pohledu považuje za výhodnější řešení, aby daný program 
byl nasměrován přímo na město Milovice. 
 
8.7.  Pověřuje  místostarostu p. Bařinu zajistit stanovisko právníka a návrh 
možného postupu ve věci nerespektování rozhodnutí vlastníka nájemcem při 
užívání nebytových prostor v čp. 212, ul. Masarykova. 
                                                                                                                                
10. 1. Schvaluje Smlouvu o dílo č. 67/10 mezi Městem Čelákovice a firmou 
ISES s.r.o. Praha 6, na vypracování Plánu odpadového hospodářství města 
Čelákovice na dalších 5 let ( 2012-2016)  za cenu 41.000,- Kč bez DPH. 
 
10. 2. Schvaluje vyjádření města č. 16/2010  
 
11.1.1. Revokuje své usnesení č. 11.9. z jednání RM 01/04/2010 
 
11.1.2.  Nemá námitek  proti  umístění prodejního stánku na pozemku p.č. 4200, 
k.ú. Čelákovice, ul. Masarykova za podmínky, že stánek bude součástí vnitřního 
vybavení pozemku a nebude umístěn na uliční čáru, resp. hranici pozemku.  
 
11. 2. Na základě odborných posudků nezávislých odborníků nedoporučuje 
instalaci regulátorů veřejného osvětlení v Čelákovicích, navržených firmou Dino 
Trading s.r.o., Praha 3  
 
11. 3. Souhlasí s pokácením 1 ex borovice, která vykazuje zjevnou vadu ve 
kmeni – deformaci ve 2/3 výšky kmene s 30° nachýlením na dům čp. 1565 a 
dává podnět OŽP MěÚ Čelákovice k zahájení správního řízení v této věci. 
 
11.4.1. Bude i do budoucna podporovat všechny iniciativy směřující proti 
vybudování paroplynové elektrárny v blízkosti Města Čelákovice. Samozřejmě 
souhlasí se zveřejněním petice „Za respektování práva občanů na kvalitní 
životní prostředí“ na internetových stránkách města. 
 



11.4.2. Souhlasí s pronájmem KD pro besedu „Paroplynová elektrárna očima 
občanské iniciativy“. Podmínky pronájmu stanoví ředitel KD. 
 
11.5. Schvaluje prodejní cenu 10,- Kč/m2 u staré chodníkové dlažby 
deponované v areálu TS Čelákovice. 
 
Zapsala: Romana Liscová  7. 5. 2010 
 
Usnesení ověřil: 
Ing. Stuchlík 
 
Ing. Bohumil Klicpera 
starosta 
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