
             USNESENÍ č. 04/2009 
ze schůze Rady města Čelákovic 2. dubna 2009 

 
Rada města Čelákovic: 
  
1. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body : 2. 9., 8. 5.,  
10. 3., 11. 4., 11.5. 
 
1. 2. 1. Jmenuje p. Bařinu ověřovatelem usnesení. 
 
1. 2. 2. Jmenuje PhDr. Tichou ověřovatelkou zápisu. 
 
1. 3. Bere na vědomí zprávu p. starosty k plnění usnesení RM č. 10/2007 ze dne 4. 10. 2007, 
č. 06/2008 ze dne 5. 6. 2008, č. 08/2008 ze dne 7. 8. 2008, č. 12/2008 ze dne 4. 12. 2008, č. 
01/2009 ze dne 8. 1. 2009, č. 02/2009 ze dne 5. 2. 2009, č. 03/2009 ze dne 5. 3. 2009. 
   
1. 4. Schvaluje zápis z minulé schůze RM č. 03/2009 ze dne 5. 3. 2009.  
 
2.1. Schvaluje záměr přemostění Čelákovického potoka za účelem přístupu na p.p.č. 752, 
v katastrálním území Čelákovice.  
POZASTAVEN VÝKON USNESENÍ, PROTOŽE STAROSTA UPLATNIL SISTAČNÍ 
PRAVOMOC. 
 
2. 2. Doporučuje Zastupitelstvu města vyjádřit se k záměru  zřízení prodejny v domě č. p. 
1771, Sady 17. listopadu, Čelákovice. 
 
2. 3. Doporučuje ZM ke schválení Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako 
prodávajícím a Ing. T. J., Čelákovice, jako kupujícím, na pozemky: st. p. č. –3928 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 12 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, p. č. 3887/2 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 14 m², v  k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a p. č. 
245/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci 
Čelákovice, za dohodnutou cenu celkem 12.600,- Kč.  
 
2. 4. Doporučuje ZM ke schválení Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako kupujícím 
a pí A. S., Písek, jako prodávajícím,  na pozemek zapsaný ve zjednodušené evidenci jako PK 
963, o výměře 112 m², v  k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 28.000,- 
Kč a za úhradu všech nákladů, které tento převod na město vyvolal.  
 
2. 5. Doporučuje ZM ke schválení Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako 
prodávajícím a p. S. Š., Praha 6, jako kupujícím, na pozemky p. č. 2151 – zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 30 m², a p. č. 2152 – zahrada, o výměře 296 m², oba v  k. ú. Káraný a obci 
Káraný, za dohodnutou cenu 195.600,- Kč. 
 
2. 6. Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IZ-12-
6000129/09/5, pro stavbu „Čelákovice, kabel VN – lávka přes Labe“ mezi Městem 
Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, 
jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí 
budoucímu oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno umístění, zřízení a provozování 
kabelového vedení VN 22kV na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného z věcného 
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břemene, zapsaných ve zjednodušené evidenci jako PK 1680 a PK 1681, oba v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
2. 8. Neschvaluje záměr prodeje části pozemků na stavbu garáží, a to p. č. 994/101 – ost. 
plocha/manipulační plocha a části p. p. č. 994/103 – ost. plocha/manipulační plocha, oba v k. 
ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
2. 9. Souhlasí s využitím pozemku p. č. 1673/1, k. ú. Čelákovice,                      1. 
Čelákovickým klubem vodáků a potápěčů pro ubytování závodníků při  příležitosti akce 
kvalifikace MR závodů pramic ve dnech 17. 4 - 19. 4. 2009 s tím, že použitá plocha bude 
ihned  po ukončení akce uvedena 1. Čelákovickým klubem vodáků a potápěčů do původního 
stavu a pořádku. 
 
3. 1.  Schvaluje úpravu č. 2 rozpočtu města 2009. 
 
3. 2. Schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi  Městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem  a podnikateli  Lubošem Loudilem, Miroslavem Loudilem a 
Radkem Pertlíkem,  jako nájemci. 
 
3. 3. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění automatů mezi  Městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem a firmou  Nápojové automaty - Jaromír Posel, Brandýs n/L – St. Boleslav, 
jako nájemcem.   
 
4. 1. Schvaluje dopis starosty na neplatnost Certifikátu č. 0024/04/2009, vydaného 
autorizovaným inspektorem na úpravu objektu čp. 1469, ul. Sokolovská, Čelákovice. 
 
4. 4. Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem 
Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného břemene, a společností STP Net s. r. o., 
Praha 4, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, v rámci stavby „Nový STL 
plynovod + přípojky Čelákovice, V Prokopě – II. etapa“.  
 
4. 5. Trvá na svém usnesení č. 1/2009/4.5. ze dne 8. ledna 2009. 
 
4. 7. 1. Schvaluje předložené ocenění a rozsah prací zhotovitelem fi STRABAG a. s., Beroun, 
na stavbu „Rekonstrukce Masarykovy ul. 1. část a dešťová kanalizace – Čelákovice“, v ceně 
167.825,- Kč bez DPH. 
 
4. 7. 2. Schvaluje předložené ocenění a rozsah dodávek a prací  zhotovitelem fi STRABAG 
a.s., Beroun, v ul. Masarykova – Čelákovice, v ceně 654.716,-Kč bez DPH. 
 
5. 1. Bere na vědomí zápis č. 2/2009 z jednání  Sociální komise ze dne 12. 3. 2009. 
 
5. 2. Schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Městem Čelákovice a Občanskou poradnou 
Nymburk. Příspěvek na činnost poradny ve výši 19.900,- Kč bude použit na realizaci projektu 
Občanské poradenství v Čelákovicích v roce 2009 dle smlouvy.  
 
6. 1. 1. Neshledává důvod ke změně současné organizace školního stravování ve  školách 
v Čelákovicích a nenaváže spolupráci s firmou Eurest, s. r. o.,   Praha 7. 
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6. 2. 1. Nemá námitek proti konání akce „1.muzejní noc“ ve dnech 5. – 6. června 2009 na 
volném prostranství ( park Na Hrádku) v čase od 16.00 do 02.00 hodin.  
  
6. 2. 2. Souhlasí s finanční podporou akce „1. muzejní noc“ formou přímé úhrady části 
nákladů do výše 15 tis. Kč.  
 
6. 3. 1. Souhlasí s převzetím 9 kusů herních prvků, umístěných v zahradě Domu dětí a 
mládeže v Havlíčkově ulici, z majetku Mateřského centra Čelákovice do majetku Města 
Čelákovice. 
                                    
6. 3. 2. Rada města ukládá vedoucímu  hospodářského odboru  připravit ve spolupráci 
s OŽP protokolární předání prvků od Mateřského Centra Čelákovice do majetku Města 
Čelákovice a zajistit provedení revize herních prvků tak, aby v době předání do majetku města 
měly všechny herní prvky platné revizní certifikáty.    
 
6. 4. 1. 1. Bere na vědomí rezignaci B. H. na funkci  člena konkurzní komise pro posuzování 
uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Jana Zacha 
Čelákovice . 
 
6. 4. 1. 2. Souhlasí, aby komise přizvala pana B. H. k jednání komise jako dalšího odborníka, 
s hlasem poradním.  
 
6. 4. 1. 3. Jmenuje pana P. L. do konkurzní komise pro posuzování uchazečů o funkci 
ředitele Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, za pedagogické pracovníky školy.  
 
6. 4. 1. 4. Vyřazuje na návrh konkurzní komise pro posuzování uchazečů o funkci 
ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice uchazečku Mgr. A. J. 
z důvodu nesplnění stanovených podmínek.  
 
6. 4. 2. 1. Jmenuje předsedu a další členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů o 
jmenování do funkce ředitele/ředitelky  Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477  v tomto 
složení:   
Předseda:  PaedDr. Luboš Rýdlo 
Členové:   PhDr. Zdenka Tichá, Mgr. Zorka Brožíková, Jaroslava Dušková, Eva      
                  Vlčková, Mgr. Jana Vinterová 
 
6. 4. 2. 2. Pověřuje výkonem funkce  tajemníka komise pro posuzování uchazečů o 
jmenování do funkce ředitele/ředitelky  Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, pí M. 
V. 
 
6. 4. 3. 1. Netrvá na kvalifikační podmínce tříleté praxe v řídící funkci v případě výběrového 
řízení na pracovní pozici  ředitel/ředitelka Městského muzea v Čelákovicích.   
 
6. 4. 3. 2. Ukládá starostovi a 2. místostarostovi projednat s uchazečem o funkci ředitele 
Městského muzea v Čelákovicích, vzešlým z výběrového řízení na 1. pozici, Mgr. D. E.,  
podmínky jeho jmenování.   
 
6. 5. Přiznává mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení, zřízených Městem 
Čelákovice, v rámci účelové dotace MŠMTV ČR na rozvojový program „Zvýšení 
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nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků 
regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“ na 1. čtvrtletí 2009,  v navržené výši.  
 
6. 6. Souhlasí se začleněním požadavku na rozšíření sociálního zázemí Mateřské školy 
Čelákovice, Přístavní 333, do úpravy rozpočtu města na rok 2009. 
 
6. 7. Trvá po opakovaném projednání na svém  usnesení č. 2/2009 ze dne 5. 2. 2009 a 
nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč 
občanskému sdružení Klub železničních cestovatelů na realizaci projektu Polabský 
motoráček. 
 
6. 8. Bere na vědomí zápis z jednání Komise pro podporu zájmových a občanských aktivit ze 
dne 18. března 2009. 
 
8. 1. Bere na vědomí zápis z jednání Bytové komise č. 3 ze dne 17.3. 2009.   
 
8. 2. 1. Přiděluje byt  v ul. Lesní, č. p. 621, Milovice, slečně N. G., Čelákovice. 
 
8. 2. 2. Doporučuje přednostně přidělit byt o velikosti 1+1, slečně D. M., Čelákovice a 
ukládá bytové komisi předložit návrh na přidělení konkrétního bytu 1 + 1, nejlépe 
v ul. Prokopa Holého. 
 
8. 2. 3. Schvaluje výměnu bytu  pí L. B.,  byt vel. 2+1, ul. Armádní, čp. 501,  Milovice za 
volný byt vel. 1+1, ul. Prokopa Holého, čp. 1273, Čelákovice. 
 
8. 2. 4. Schvaluje výměnu bytů mezi pí D. Ř., ul. Prokopa Holého, čp. 1445,  Čelákovice a p. 
J. Š., ul. Prokopa Holého, čp. 1445, Čelákovice.  
 
8. 2. 5. Souhlasí s podnájmem obecního bytu v ul. Lesní, čp. 621, v Milovicích, nájemce pana 
M. T. manželům L. a P. M., Milovice, na jeden rok. 
 
8. 2. 6. Schvaluje převod nájmu bytu ul. Prokopa Holého, čp. 1445, Čelákovice,  z p. J. Ř. na 
pí D. Ř., Čelákovice.  
 
8. 2. 7. Souhlasí s prominutím poplatku z prodlení v částce 18.920,- Kč pí Š. H., Kostomlaty 
n/L.  
 
8. 2. 8. Nesouhlasí se snížením ½ poplatku z prodlení pí M. T., Milovice, z částky 8.334,70 
Kč. 
 
8. 2. 10. Souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s p. M. T., ul. Armádní, čp. 502, 
Milovice,  do 31. 12. 2009.  
 
8. 4. 1. 1. Město Čelákovice dává výpověď z nájmu bytu ul. Armádní,  čp. 502, 
v Milovicích, paní M. B., z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná 
s užíváním bytu v částce přesahující trojnásobek měsíční výše těchto plateb. 

 
8. 4. 1. 2. Ukládá správci bytového fondu zajistit doručení výpovědi z nájmu bytu ul. 
Armádní, čp. 502, v Milovicích, stávajícímu nájemci.  
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8. 4. 2. 1. Město Čelákovice dává výpověď z nájmu bytu ul. Prokopa Holého, čp. 1440, 
v Čelákovicích, panu P. B., z důvodu nezaplacení nájemného a záloh spojených s užíváním 
bytu v částce převyšující trojnásobek měsíční výše těchto plateb. 

 
8. 4. 2. 2. Ukládá správci bytového fondu zajistit doručení výpovědi z nájmu bytu ul. Prokopa 
Holého, čp. 1440, v Čelákovicích, stávajícímu nájemci.  
 
9. 1. Souhlasí se: 

- zvýšením platové třídy velitele MP z třídy 8 na třídu 9 
- zvýšením platové třídy zástupce velitele MP z třídy 7 na třídu 8 
- zvýšením platové třídy 4 strážníků MP z třídy 6 na třídu 7 

za podmínky ZM schválené příslušné rozpočtové změny.  
 
10. 1. 1. Schvaluje vyjádření města ke správnímu řízení vedenému Českou inspekcí životního 
prostředí o omezení nebo zákazu činnosti podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. ze dne 18. 03. 
2009. 
 
10. 1. 2. Žádá Českou inspekci životního prostředí:  

- o zrušení vydaného předběžného opatření pod č.j 
ČIŽP/41/OOP/SRO1/0904645.003/09PKH ze dne 12. 3. 2009, kterým se přikazuje 
zdržet se činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně chráněných 
částí přírody, spočívající v kácení dřevin rostoucích mimo les, na pozemcích č. parc. 
3132, 378, 377 a 3131 vše v k.ú.Čelákovice, podél ul. Sedláčkova  

- o jednoznačné vyjádření k 19 ks dřevin s technologií „kácení rizikové“ v třídě 
naléhavosti “1“ a 7 ks dřevin s technologií „kácení rizikové“ v třídě naléhavosti “2“ 
dle přiloženého znaleckého posudku 19-901/09 ze dne 25. 02. 2009.  

 
10. 1. 3. Ukládá vedoucí odboru životního prostředí zveřejnit na webových stránkách města 
veškeré informace ke kácení stromořadí v ul. Sedláčkova, Čelákovice  
 
10. 2. 1. Projednala petici občanů k lipové aleji ulice Na Stráni a doporučuje ji předložit ZM. 
 
10. 2. 2. Souhlasí s navrženým postupem řešení podané petice občanů k lipové aleji ulice Na 
Stráni a ukládá vedoucí OŽP objednat zpracování posudku soudním znalcem z oboru. 
 
10.3. Bere na vědomí Protokol o projednání žádosti o vydání 1. změny integrovaného 
povolení č. j. 2972/30803/2005/OŽP pro zařízení : „Slévárna šedé a tvárné litiny“ ze dne 30. 
3. 2009.    
 
11. 1. Schvaluje navržené zásady  prezentace politických stran, politických hnutí  a jejich 
koalic před volbami do Evropského parlamentu v červnu 2009. 
11. 3. Bere na vědomí zprávu z workshopu na téma „Využití budovy čp. 45       (bývalá 
škola) v Sedlčánkách “. 
 
11. 4. Bere na vědomí informaci o sociálním programu Církve československé husitské.  
 
11. 5. Osvědčuje, na základě předloženého zápisu o výsledku voleb do Zastupitelstva města 
Čelákovic a na základě údajů z evidence obyvatel ke dni  
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2. 4. 2009,  že na uvolněný mandát v Zastupitelstvu města Čelákovic nastupuje dle § 56 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění, Ing. Jarmila 
Šmerhová, Čelákovice, a to dnem 3. 4. 2009.  
 
Zapsala: Kateřina  Jindřichová:   3. 4. 2009 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: 
Petr Bařina 
 
 
 
PaedDr. Luboš Rýdlo 
místostarosta  
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