
          USNESENÍ č. 12/2009 
ze schůze Rady města Čelákovic  3. prosince  2009 

 
Rada města Čelákovic:  
  
1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.  
 
1. 2. 1. Jmenuje  Ing. Stuchlíka ověřovatelem usnesení. 
 
1. 2. 2. Jmenuje  PaedDr. Rýdla ověřovatelem zápisu. 
 
1.3. Bere na vědomí plnění usnesení RM č. 10/2007 ze dne 4. 10. 2007, č. 03/2009 
ze dne 5. 3. 2009, č. 04/2009 ze dne 2. 4. 2009, č. 05/2009 ze dne 7. 5. 2009, č. 
10/2009 ze dne 1. 10. 2009, č. 11/2009 ze dne 5. 11. 2009, 11 M/2009 ze dne 
10.11. 2009,  předložená tajemníkem MěÚ. 
 
1.4. Schvaluje zápis z minulé schůze RM č. 11/2009 ze dne  5. 11. 2009 a zápis  
z mimořádné rady 11 M/2009 ze dne  10. 11. 2009. 
   
2.1.1. Ruší své usnesení č. 10/2009/2.3 ze dne 1.10.2009, kterým schválila 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
stavby, pro stavbu „RMS Čelákovice, ul. Jiřinská, Křižíkova“ mezi Městem 
Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi STP Net, s.r.o., Brno, 
jako budoucím oprávněným z věcného břemene na zřízení věcného břemene 
zřízení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích ve vlastnictví města: 
parc. č. 1665/1 dle KN  - orná půda, o celkové výměře 8719 m², na pozemku parc. 
č. 3119 dle KN – ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 2326 m², 
na pozemku zapsaném ve zjednodušené evidenci jako PK 3111,  o celkové výměře 
2692 m², na pozemku parc. č. 1776 dle KN – ostatní plocha, manipulační plocha, o 
celkové výměře 504 m², na pozemku parc. č. 1775 dle KN – ostatní plocha, ostatní 
komunikace,  o celkové výměře 1094 m², a na pozemku parc. č. 1777 dle KN – 
ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 259 m², všech zapsaných na 
LV č. 10001 pro k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice, včetně práva vstupu a vjezdu 
na uvedené nemovitosti v souvislosti se zřizováním, rekonstrukcemi, opravami a 
provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. 
 
2.1.2. Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby, pro stavbu „RMS Čelákovice, ul. Jiřinská, Křižíkova“ 
mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi RWE 
GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, zastoupenou fi RWE Distribuční služby, s.r.o., 



Brno, jako budoucím oprávněným z věcného břemene na zřízení věcného břemene 
zřízení a provozování plynárenského zařízení – stavby RMS, na pozemcích ve 
vlastnictví města: parc. č. 1665/1 dle KN  - orná půda, o celkové výměře 8719 m², 
na pozemku zapsaném ve zjednodušené evidenci jako PK 3111,  o celkové výměře 
2692 m², na pozemku parc. č. 3114 dle KN – ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
celkové výměře 2941 m², na pozemku parc. č. 1776 dle KN – ostatní plocha, 
manipulační plocha, o celkové výměře 504 m², na pozemku parc. č. 1775 dle KN – 
ostatní plocha, ostatní komunikace,  o celkové výměře 1094 m², na pozemku parc. 
č. 1777 dle KN – ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 259 m², a 
na pozemku parc. č. 3112 dle KN – ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové 
výměře 6035 m², všech zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. Čelákovice a obec 
Čelákovice, včetně práva vstupu a vjezdu na uvedené nemovitosti, v souvislosti se 
zřizováním, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a 
plynovodních přípojek. 
 
2.2. Schvaluje  záměr směny pozemků, respektive prodeje pozemků z vlastnictví 
Města Čelákovic – část p. p. č. 1563/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
plocha  = díly a, A – o výměře cca 2950 m2, z části st. p. č. 127/2 – zast. plocha, 
zbořeniště = oddělena část o výměře cca 27 m2, celá p. p. č. 1563/10- ostatní 
plocha, sportoviště a rekreační plocha – o výměře 329 m2, celá p. p. č. 1563/18 - 
ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha – o výměře 19 m2, celá p. p. č. 
1563/17 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha – o výměře 107 m2 za 
pozemky ve vlastnictví TJ SPARTAKU Čelákovice – část p. p. č. 635 - ostatní 
plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře cca 735 m2, PK 126 – o výměře 
449 m2 a část p. p. č. 1563/11 – díl b - ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
plocha, o výměře cca 220 m2, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  
 
2.3. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 10.3.2004 mezi Městem 
Čelákovice, jako nájemcem a fi ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY  zemědělská a 
obchodní a.s., Čelákovice, jako pronajímatelem, na ukončení pronájmu částí 
pozemků p.č. 73/1 a p.č. 73/10, oba v k.ú. Sedlčánky, dohodou ke dni 31. 12. 
2009. 
 
2.4.1. Neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 787/53 – zahrada, o výměře 2933 
m2, odděleného geometrickým plánem č. 1878-9/2009 pro k. ú. Čelákovice, 
vypracovaného Ing. Petrem Falátkem, z pozemku p. č. 787/1 – zahrada ( skládající 
se z parcely PK 786 – dílu e o výměře 25 m2 , parcely PK 790/1 – dílu g o výměře 
1029 m2, parcely PK 787/1 – dílu h o výměře 1879 m2) za odhadní cenu dle 
znaleckého posudku, vše pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice. 
 



2.4.2. Schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 787/1 – zahrada, o výměře 2092 
m2, odděleného geometrickým plánem č. 1878-9/2009 pro k. ú. Čelákovice, 
vypracovaného Ing. Petrem Falátkem, z pozemku p. č. 787/1 – zahrada (skládající 
se z parcely PK 786 – dílu d o výměře 24 m2 , parcely PK 790/1 – dílu f o výměře 
723 m2, parcely PK 787/1 – dílu c o výměře 926 m2 , parcely PK 987 – dílu a o 
výměře 146 m2 , parcely PK 3226 díl 2 – dílu b o výměře 273 m2) a p. p. č. 787/51 
– zahrada, o výměře         130 m2 ,vše pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice. Cena 
pronájmu bude dle vyhlášky MF ČR č. 1/2008 ze dne 29.11.2007, čl. 3 (1), písm. 
a). 
 
2.5. Schvaluje  záměr dlouhodobého  pronájmu p. p. č. 1014/8 – zahrada, o výměře 
48 m2, části p. p. č. 1014/10 – ostatní plocha / zeleň, o výměře cca 28 m2 a části PK 
1013, o výměře cca 16 m2, k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice za cenu 50,- Kč/m2 .  
 
3.1. Schvaluje  úpravu č. 8 rozpočtu města 2009, včetně jejího doplnění o 
konečnou hodnotu dotace na kontaktní místo CzechPoint. 
 
4.1.1. Schvaluje na základě doporučení výběrové komise jako pro město 
nejvýhodnější nabídku na akci „Rekonstrukce ul. Masarykova a dešťové kanalizace  
- Čelákovice úsek 2 “  firmy STRABAG a.s., Beroun,  v ceně 9.893.928,- Kč bez 
DPH. 
 
4.1.2. Schvaluje předloženou Smlouvu o dílo mezi objednatelem Městem 
Čelákovice a zhotovitelem fi STRABAG a.s., Beroun, na stavbu „Rekonstrukce ul. 
Masarykova a dešťové kanalizace  - Čelákovice úsek 2“. 
 
4.2.1. Schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku na akci „ Kabelové vedení 
VO Císařská Kuchyně“  firmy K. Uhlíř s.r.o., Čelákovice, v ceně  660.284,- Kč bez 
DPH. 
 
4.2.2. Schvaluje Smlouvu o dílo č. 32/2009/O na akci „Kabelové vedení VO 
Císařská Kuchyně “ mezi  objednatelem Městem Čelákovice a zhotovitelem firmou  
K. Uhlíř s.r.o., Čelákovice, v ceně 660.284,- Kč bez DPH. 
 
4.3.1.  Schvaluje vícepráce  v celkové výši 152.852,- Kč bez DPH , které budou 
provedeny v rámci investiční akce „Cyklostezka podél Labe v Čelákovicích“ 
firmou TANNACO a.s., Poděbrady. 
 



4.3.2. Schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a firmou TANNACO a.s., Poděbrady, jako zhotovitelem v rámci 
investiční akce „Cyklostezka podél Labe v Čelákovicích“.     
 
4.3.3. Neschvaluje vícepráce  v celkové výši 152.636,40 Kč bez DPH  na 
vyrovnání povrchu dosavadních podkladů asfaltovým betonem v rámci investiční 
akce „Cyklostezka podél Labe v Čelákovicích“ 
 
4.4.1. Schvaluje  na základě podrobného porovnání doručených cenových nabídek  
v rámci veřejné zakázky „Dodávka a montáž nábytku – ZŠ Kostelní  - Čelákovice“ 
zadání části této veřejné zakázky společnosti ŠKOLIČKY s.r.o., Praha 7, v ceně 
176.533,- Kč bez DPH a zároveň schvaluje uzavření předložené Kupní smlouvy 
mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a společností ŠKOLIČKY s.r.o., Praha 7, 
jako prodávajícím 
 
4.4.2. Schvaluje  na základě podrobného porovnání doručených cenových nabídek  
v rámci veřejné zakázky „Dodávka a montáž nábytku – ZŠ Kostelní  - Čelákovice“ 
zadání části této veřejné zakázky společnosti KŘOVINA s.r.o., Mníšek pod Brdy,  
v ceně 430.794,- Kč bez DPH a zároveň schvaluje uzavření předložené Smlouvy o 
dílo mezi Městem Čelákovice jako zadavatelem a společností KŘOVINA s.r.o., 
Mníšek pod Brdy, jako zhotovitelem. 
 
4.4.3. Schvaluje  na základě podrobného porovnání doručených cenových nabídek 
v rámci veřejné zakázky „Dodávka a montáž nábytku – ZŠ Kostelní  - Čelákovice“ 
zadání části této veřejné zakázky společnosti  JELÍNEK Top Produkt s.r.o., 
Ostrava, jejíž dceřinnou společností je fi A – Z služby škole s.r.o., Ostrava – 
Mariánské Hory, v ceně 410.280,- Kč bez DPH, a zároveň schvaluje uzavření 
předložené Kupní smlouvy mezi městem Čelákovice jako kupujícím  a společností 
A – Z služby škole s.r.o., Ostrava – Mariánské Hory, dceřinou společností firmy 
JELÍNEK Top Produkt s.r.o., Ostrava, jako prodávajícím, z důvodu poskytnutí 
náhradního plnění. 
 
4.5. Požaduje upřesnění záměru investora k výstavbě Výzkumného areálu Státního 
výzkumného ústavu materiálu a.s. ( SVÚM ) a  zve zástupce investora ( SVÚM ) 
na další jednání RM 7.1.2010.  
 
4.6. Schvaluje navýšení nákladů stavby ve výši 147.829,- Kč bez DPH za příčné 
odvodnění vjezdů a odpočty nákladů ve výši 1.343.072,- Kč bez DPH za 
neprovedení odvodnění a části komunikace firmě Silnice Čáslav a.s. na akci 
„Komunikace Sedlčánky, I. etapa, 2. část .“  



4.7. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 087/FACF/2009 mezi Městem 
Čelákovice jako objednatelem a firmou STRABAG, a. s., odštěpný závod Praha, 
Beroun,  jako zhotovitelem, na realizaci zakázky „Stavba komunikací v OZ PPC 
II., Čelákovice“, v celkové ceně 1.275.544,03 Kč bez DPH a termínem dokončení 
stavby: 16.10. 2009.   
 
4.8. Doporučuje ZM ke schválení Smlouvu č. Z_S24-12-8120011929 o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi 
městem Čelákovice a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín, v rámci investiční 
akce „Čelákovice cyklostezka s mostem – lávka přes Labe“ .  
 
4.9. Souhlasí s námitkami města uvedenými ve  Vyjádření města č. 10/2009 
k oznámení záměru „ V 410 Výškov - Čechy Střed - zvýšení přenosové schopnosti 
vedení 400 kV“. 
 
4.10. Schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo mezi Městem Čelákovice a 
zhotovitelem Ladislavem Fottou – Topenářské a plynoinstalační práce, Nehvizdy,  
ze dne 15.3.2009, na provedení prací nad rámec smlouvy o dílo v hodnotě 22.922,-
Kč.   

 
4.11.1. Schvaluje na základě doporučení hodnotící  komise  jako nejvýhodnější 
nabídku společnosti PEKASS a.s., Praha 10 – Uhříněves, na dodávku 
„Komunálního nosiče Rondó K 333 EXG2 Cab s příslušenstvím“ . 
 
4.11.2. Souhlasí se Smlouvou o dodávce č. 46/MK/2009, uzavřenou mezi 
společností PEKASS a.s., Praha 10 – Uhříněves, jako dodavatelem, a Technickými 
službami Čelákovice, jako odběratelem.  
 
4.11.3. Souhlasí s úvěrovou smlouvou na zajištění financování „Komunálního 
nosiče  Rondó K 333 EXG2 Cab s příslušenstvím“ mezi společností VB Leasing 
CZ spol. s r.o., Brno, jako věřitelem, a Technickými službami Čelákovice, jako 
dlužníkem. 
 
4.12. Nesouhlasí s navrhovanou stavbou GSM-R Děčín – Všetaty – Kolín, BTS č. 
VL04. 
 
4.13. Požaduje pozvání zástupců investora p. V. M. a pí M. P.  na jednání lednové 
RM dne 7.1.2010, na kterém bude rovněž předložen návrh vyjádření města k této 
lokalitě.  
 



4.14. Schvaluje  znění předloženého dopisu města,  adresovaného firmě  STOPRO 
– INVEST s.r.o., Praha 5, ve věci plnění smlouvy. 
 
3.3.. Ukládá tajemníkovi, aby v souvislosti s Usnesením č. 11M/2009 – ZŠ 
Kostelní – využití rezervního fondu,  společně s ředitelem Q – Bytu spol. s r.o., 
Čelákovice, připravil podkladový materiál do příští RM, konané dne 7.1.2010.   
 
6.1. Přiznává mimořádné odměny ředitelům škol , zřízených Městem Čelákovice, 
v rámci účelové dotace MŠMTV ČR na rozvojový program „ Zvýšení 
nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků 
regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“ - 4. etapa roku  2009, dle 
podkladového materiálu ve variantě  B . 
 
6.2. Schvaluje finanční příspěvek SK Záluží ve výši 5.000,- Kč na konání  12. 
ročníku turnaje „Bohuslav Gambrinus cup“ a 6. ročníku „ Mikulášského turnaje 
v malé kopané. 
                    
6.3.  Jmenuje do funkce ředitelky Městské knihovny Čelákovice paní Soňu 
Husárikovou , s účinností od 1. 1. 2010.  
 
6.4.1. Ruší Dohodu mezi Městem Čelákovice a Městským muzeem Čelákovice, 
schválenou Radou města dne 3.5.2007 usnesením č. 05/2007, ve věci konání 
svatebních obřadů na nádvoří městského muzea.   
 
6.4.2. Ukládá řediteli Městského muzea Čelákovice vytvořit podmínky pro konání 
svatebních obřadů v prostorách Městského muzea Čelákovice tak, aby bylo možné: 
  

- konat svatby v prostorách Muzea – na nádvoří i v interiéru budovy – 
slavnostní sál Jana Zacha 

- potřebný mobiliář /lavičky,  4 židle, stůl, vše určeno do exteriéru/ ponechat 
celoročně v prostorách nádvoří Muzea nejen pro konání svatebních obřadů, 
ale i pro běžné užívání návštěvníky muzea 

 
6.5. Souhlasí s přijetím daru Městskému muzeu od  
 
F. J.                            ve výši                         10 000,-  Kč    
AMI Restaurant         ve výši       3 000,- Kč   
p. K., Klánovice         ve výši                  2 000,- Kč  
PharmDr. H. S.  ve výši                 1 500,- Kč  
L. Holého – samoobsluha ve výši      1 000,- Kč  



ROKA okna s.r.o.       ve výši                           2 000,- Kč  
ODS – místní sdružení Č.    ve výši                 4 700,- Kč  
Czela.net             ve výši     10 000,- Kč  
obec Skorkov             ve výši      3 000,- Kč  
Spolek přátel Čel. muzea  ve výši              15 000,- Kč  
MUDr. S. J.              ve výši                          2 000,- Kč  
E. W.                          ve výši                   600,- Kč  
občanů Sedlčánek       ve výši   27 400,- Kč  
ODS – místní sdružení Č.   ve výši     5 500,- Kč  
J. F.                            ve výši                    500,- Kč   
manželů S.                 ve výši                               500,- Kč  
Š. G.                  ve výši                    500,- Kč   
J. K.                  ve výši                 2 500,- Kč  
 
6.6. Schvaluje podobu PF města pro rok 2010 ve variantách:  
- „Alej u mlýnského náhonu“. 
- „Pohled na radnici „– provedení modré. 
 
6.7. Schvaluje částku 17.000,- Kč na  podporu programu protidrogové prevence a 
prevence sociálně – patologických jevů ZŠ Čelákovice, Kostelní 457 pro školní rok 
2009/2010.  
 
6.8.  Schvaluje Dodatek Dohody o provozu Turistického informačního centra 
v Čelákovicích , schválené Radou města Čelákovic dne 10. 8. 2006, mezi Městem  
Čelákovice a CMC Graduate School of Business o.p.s., Čelákovice. 
 
6.9. Schvaluje mimořádnou zálohu na rok 2010 pro Městské muzeum Čelákovice 
ve výši 110.000,-Kč. 
 
8.1. Bere na vědomí Zápis ze zasedání bytové komise č. 11 ze dne 1.12.2009. 
 
8.2.1. Doporučuje  ZM ke schválení Kupní  smlouvu na prodej bytu č. 1, ul. 
V Prokopě, č.p. 1354, s paní H. K., Čelákovice, za nabídnutou cenu 1.150.000,-Kč. 
 
8.2.2. Doporučuje  ZM ke schválení Kupní  smlouvu  na prodej bytu č.1, ul. V 
Prokopě č.p. 1356, Čelákovice, s paní P. F., Lázně Toušeň, za nabídnutou cenu 
1.052.000,-Kč. 
 
8.2.3. Doporučuje  ZM ke schválení Kupní  smlouvu  na prodej bytu č.1, ul. V 
Prokopě č.p. 1422, Čelákovice, s panem M. Š., Milešov, za nabídnutou cenu 
1.052.000,-Kč. 
 



8.2.4. RM schvaluje výsledky výběrového řízení a souhlasí s uzavřením nájemní 
smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 107, ul. Sedláčkova, 
Čelákovice s panem Mgr. Milošem Špringrem - Jazyková škola a s paní 
Miroslavou Šimonovou  - Výtvarná dílna Labyrint za 12.095,-Kč/měsíčně - úhrada 
za pronájem  2 měsíce předem. Pověřuje I. místostarostu přípravou a uzavřením 
smlouvy s těmito nájemci. 
 
8.2.5.  Schvaluje   opětovné vyvěšení záměru na  pronájem části domu v č.p. 1345, 
ul. V Prokopě, postaveném na st.p.č. -1414 v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a 
to nebytových  prostor v suterénu – bývalý sklad CO o jedné místnosti 56 m², 
chodbu a WC o velikosti 8 m², za účelem zřízení a provozování prodejny potravin, 
popřípadě i dalšího zboží, za min. cenu 300 Kč/m2/rok. Uzávěrka pro přijímání 
nabídek bude do pátku 8. ledna r. 2010.  
 
8.2.6. Přiděluje byt č. 11 o velikosti 1+1, ul. Armádní, č.p. 501, Milovice, panu M. 
M., Čelákovice, podle seznamu. 
 
8.2.7. Přiděluje byt č. 30 o velikosti 3+1, ul. Armádní, č.p. 501, Milovice, paní J. 
B., Čelákovice,  podle seznamu. 
 
8.2.8. Schvaluje výměnu bytů mezi paní H. Š., bytem v č.p. 606, Průběžná, 
Milovice a paní M. Z., bytem v č.p. 979, Hilmarova, Praha 5. 
 
8.2.9. Nesouhlasí s výměnou bytů mezi manželi J. a M. .P., bytem v č.p. 462/8, Na 
Hrádku, Čelákovice a J. P., byt č. 3, v č.p. 1175, ul. Prokopa Holého, Čelákovice. 
 
8.2.10. Souhlasí s přechodem nájmu bytu  č.p.501, ul. Armádní, Milovice,  na L. 
Č., Milovice,  za podmínky  vyrovnání dlužného nájemného. 
 
8.2.11. Souhlasí s přechodem nájmu bytu ul. Průběžná 606, Milovice, na paní P. 
H., za podmínky  vyrovnání dlužného nájemného. 
 
8.2.12. Nesouhlasí s výměnou bytu slečny N. G.,  Milovice, za byt v Čelákovicích. 
 
8.2.13. Nedoporučuje přednostní přidělení bytu paní P. D., Chodouň. 
 
8.3. Opravuje své usnesení č. 11 M/2009 v bodě 8.6 : 
Schvaluje záměr  na pronájem  nebytových  prostor  č. 5.  v části  B  objektu  čp.                 
109 ul. Sedláčkova, Čelákovice,  o celkové výměře 47,4m2, za účelem provozování 
kavárny. Podmínkou je přistoupení nájemce na podmínky v současnosti platné 
smlouvy včetně ceny pronájmu  1445,32 Kč/m2 za rok, t.j. 68.508,- Kč ročně. 



10.1.1. Schvaluje vodné pro rok 2010 ve výši 31,18 Kč/m3 bez DPH, tj. včetně 
10% DPH 34,30  Kč/m3, dle cenové kalkulace ukazatele Plán 2010 A. 
 
10.1.2. Schvaluje stočné pro rok 2010 ve výši 25,64  Kč/m3 bez DPH, tj. včetně 
10% DPH 28,20 Kč/m3, dle cenové kalkulace ukazatele Plán 2010 A. 
 
10.2.1. Bere na vědomí   návrh úprav kalkulace stočného ze dne 25. 11. 2009 pod 
ukazatelem B2. 
   
10.2.2.  Ukládá vedoucí odboru starosty, aby navrhla právní postup ve věci škody 
na ČOV, způsobené Městu Čelákovice. 
 
10.3. Bere na vědomí zprávu starosty o jednání mimořádné valné hromady Zdroje 
pitné vody Káraný, a.s.. 
 
10.4. Nesouhlasí se zvýšením ceny za svoz popelnic  z vilové zástavby navrhované 
firmou AVE.CZ v roce 2010 za službu (dopravu a manipulaci) ani s navýšením 
ceny za jednotkovou hmotnost odpadu, neboť nutnost zvýšení cen nebyla 
prokazatelně odůvodněna. 
 
11.1. Bere na vědomí, že si MěÚ Čelákovice objednal závazné právní stanovisko 
ke způsobu jmenování vedoucích odborů od Právnické fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně a RM rozhodne v uvedené věci až po předložení uvedeného 
stanoviska. 
 
11.2. Schvaluje ceny hrobových míst podle předloženého návrhu vedení 
Technických služeb Čelákovice platné od 1.1. 2010: 
Urnový hrob : 1m x 1m( 1m2 )  
7 Kč /1m2 x 10let =   70 Kč + 880 = 950 Kč + 9% DPH = 1.035,50 Kč zaokr. 1.036 
Kč 
 
Jednohrob : 1m x 2m( 2m2 )  
7 Kč / 2m2 x 10let = 140 Kč + 880 = 1. 020 Kč + 9% DPH = 1.111,80 Kč zaokr. 
1.112 Kč 
 
Dvojhrob :  2m x 2m ( 4m2 ) 
7 Kč / 4m2 x 10let = 280 Kč + 880 = 1.160 Kč + 9% DPH = 1.264,40 Kč zaokr. 
1.265 Kč 
 
Trojhrob : 3m x 2m ( 6m2 )  



7 Kč / 6m2 x 10let = 420 Kč + 880 = 1.300 Kč +9% DPH = 1.417,00 Kč zaokr. 
1.417 Kč 
 
Kolumbární schránky :  
45,80 Kč x 10 let = 458,00 Kč + 880 = 1.338 Kč 
 
 
 
Zapsala: Lenka Pitková 4. prosince 2009 
 
Usnesení ověřil: Ing. Pavel Stuchlík 
 
Ing. Bohumil Klicpera 
starosta 
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