
             USNESENÍ č. 07/2009 
ze schůze Rady města Čelákovic 9. července 2009 

 
Rada města Čelákovic: 
  
1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 3.6., 8.6., 4.10., 
4.11., 4.12. 
 
1. 2. 1. Jmenuje PaedDr. Rýdla ověřovatelem usnesení. 
 
1. 2. 2. Jmenuje p. Bařinu ověřovatelem zápisu. 
 
1. 3. Bere na vědomí zprávu p.starosty o  plnění usnesení RM, všechny stávající 
úlohy + nové usnesení jsou v plnění.  
 
1. 4.  Schvaluje zápis z minulé schůze RM č. 06/2009 ze dne 4. 6. 2009.  
 
2. 1. Schvaluje  záměr koupě  pozemku zapsaného ve zjednodušené evidenci 
jako PK 715/1, o výměře 1064m2, v katastrálním území Čelákovice a obci 
Čelákovice. 
 
2. 2. Neschvaluje záměr prodeje části p. p. č. 3132, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  
 
2. 3. Neschvaluje záměr prodeje části p. p. č. 1320/1 – ost. plocha/ostatní 
komunikace (pozemek pod přístřeškem budovy č. p. 1476), v k. ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice. 
 
2. 4. Schvaluje  záměr pronájmu pozemku zapsaného ve zjednodušené evidenci 
jako PK 133,  o výměře  10125 m 2 , v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, v 
ceně 6,83 Kč/m 2 za účelem využití jako  zemědělské půda. 
 
2.9. Schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem a pí D. K., Záluží, jako nájemcem, na pronájem 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 části p. č. 24/3 -  ostatní plocha, manipulační 
plocha, o výměře  220  m2, vše k.ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za 
cenu  9,- Kč/m²/rok. 
  
3. 1. Bere na vědomí zaregistrování Projektu ,,Výstavba místní komunikace v 
průmyslové zóně Čelákovice'' pod č. CZ. 1.15/1.1.00/27.00660, oblast podpory 
15.1.1. 
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3. 2.  Schvaluje úpravu č. 5 rozpočtu 2009. 
 
3. 3.  Schvaluje  ZŠ Kostelní  využití prostředků rezervního fondu ve výši 
128. 812,-  Kč na úhradu nových vchodových dveří do haly BIOS. 
 
3. 4. Schvaluje odpisový plán MŠ Přístavní na rok 2009.   
 
3. 5.  Schvaluje   Dodatek ke Smlouvě o dílo na dodávku nábytku pro MŠ 
Komenského mezi Městem Čelákovice  jako objednatelem  a firmou Benjamín 
Buchlovice, s.r.o.  jako zhotovitelem. 
 
3. 6. 1. Schvaluje podání žádosti na Krajský úřad Středočeského kraje o 
provedení kontroly placení poplatku za uložení odpadu  společností  TOS – 
MET spol. s r. o. a uložení povinnosti zaplatit poplatek městu Čelákovice. 
 
3. 6 . 2. Ukládá vedoucímu OFaP zajistit splnění usnesení 3.6.1. 
 
4. 1. 1. Schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku na akci ,,Vybudování 
plynových kotelen - Čelákovice´´ v domech č.p. 1531, 1532, 1534 nabídku 
firmy ITES s. r. o.,  Stochov,  v ceně 1.819.258,- Kč bez DPH. 
 
4. 1. 2. Schvaluje Smlouvu o dílo č. 291017/2009 na akci ,,Vybudování 
plynových kotelen - Čelákovice´´ mezi firmou ITES s. r. o.,  Stochov  jako 
zhotovitelem a městem Čelákovice  jako objednatelem, v ceně 1.819.258,- Kč 
bez DPH. 
 
4. 2. Schvaluje cenovou nabídku na opravu střechy hasičské zbrojnice 
v Čelákovicích, kterou předložil Petr Schenk, Lidická 131, Čelákovice, ve výši 
80. 540,- Kč. 
 
4. 3. 1.  Na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje jako pro 
město  nejvýhodnější nabídku firmy PRAGOSPORT a.s., Praha 6, na realizaci 
veřejné zakázky „Sportovní areál – ZŠ Komenského – 1. část -  hřiště pro 
míčové hry“, v ceně 2.990.626,- Kč bez  DPH. 
 
4. 3. 2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice  jako objednatelem 
a společností PRAGOSPORT a.s., Praha 6, jako zhotovitelem na realizaci 
veřejné zakázky ,,Sportovní areál – ZŠ Komenského – 1. část -  hřiště pro 
míčové hry“   
 
4. 4. Nesouhlasí s tím, aby v budově č.p.45 – bývalá ZŠ Sedlčánky – byla 
provozována podnikatelská činnost v oblasti balení a distribuce autodoplňků.   
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4. 5. 1. Na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje jako pro 
město  nejvýhodnější nabídku firmy Jarmil Brož Elektroservis, Týnec nad 
Labem, na realizaci veřejné zakázky „Veřejné osvětlení – Cyklostezka podél 
Labe“ v ceně 1.339.676,- Kč bez  DPH. 
 
4. 5. 2.  Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice  jako objednatelem 
a firmou Jarmil Brož Elektroservis, Týnec nad Labem  jako zhotovitelem, na 
realizaci veřejné zakázky  ,,Veřejné osvětlení – Cyklostezka podél Labe“   
 
4. 6. Schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku firmy STRABAG  a. s., 
Beroun, na veřejnou zakázku ,,Stavba komunikací v OZ PPC II., Čelákovice“, v 
celkové ceně 1.206.438,- Kč bez DPH. 
 
4. 7. 1.  Schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku na akci 
,,Rekonstrukce chodníků MŠ – Čelákovice“ firmy SILNICE ČÁSLAV - 
HOLDING, a. s., Čáslav , v ceně 1.553.861,- Kč bez DPH. 
 
4. 7. 2. Schvaluje Smlouvu o dílo č. 053/2009  na akci ,,Rekonstrukce chodníků 
MŠ – Čelákovice“ mezi firmou SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., Čáslav 
jako zhotovitelem, a městem Čelákovice jako objednatelem,  v ceně 1.553.861,- 
bez DPH. 
 
4. 8. 1. Nemá námitek k navrhovanému řešení protihlukové stěny v lokalitě 
Rybníčky zpracovanému firmou ARCHDAN – Projektová kancelář J. Danda 
v provedení: Celková výška nad komunikací 6m v kombinaci zděné části ze 
štípaného zdiva KB blok ve spodní části (částečně krytá násypem), vrchní část 
výšky 2,7m dřevěná výplň do ocelových sloupků profilu I, po šesti polích (d. 
pole 2,55m) střídaná prosklenou částí.  
 
4. 8. 2. Bere na vědomí čestné prohlášení J. P., že je investorem a vlastníkem 
protihlukové zdi při domu č.p. 2022, která stojí na pozemku v jeho vlastnictví. 
 
4. 8. 3. Nesouhlasí s umístěním billboardů na protihlukové stěně při domu č.p. 
2022 a požaduje, aby neprůhledné části protihlukové stěny byly oboustranně 
kryty popínavou zelení. 
 
4. 9. Schvaluje znění „Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace“ 
v rámci připravované akce „Zateplení MŠ Čelákovice“  
 
4. 10. 1. Schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku č. 0911090162 mezi městem 
Čelákovice, jako nájemcem, a Povodím Labe, státním podnikem, Hradec 
Králové, jako pronajímatelem, na část pozemku p. č. 3226/3, v k.ú. Čelákovice, 
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za účelem výstavby komunikace, parkoviště a chodníku v rámci rekonstrukce 
ulice U Kovárny. 
 
4. 10. 2. Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
0911090161 mezi městem Čelákovice  jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene a Povodím Labe, státním podnikem, Hradec Králové  jako budoucím 
povinným z věcného břemene  platí na části pozemku p. č. 3226/3 v k.ú. 
Čelákovice, za účelem umístění trvalé stavby komunikace, parkoviště a 
chodníku v rámci rekonstrukce ulice U Kovárny. 
 
4.11. Schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 09002209 na 
zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí ,,Lávka pro pěší a cyklisty na 
železničním mostě přes Labe v Čelákovicích" mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a firmou SUDOP PRAHA a.s., Praha 3 , jako zhotovitelem. 
 
5.1. Bere na vědomí Zápis ze sociální komise č. 4/2009 ze dne 11.6.2009 
 
5. 2. Nesouhlasí se zřízením výkonu veřejné služby z důvodu nevýhodnosti této 
služby pro město. 
 
6. 1. Schvaluje provozní dobu a ceny vstupného a služeb v Městské sauně 
Čelákovice dle podkladového materiálu, s účinností od 1.9.2009. 
 
6. 2. 1.  Schvaluje předložené úpravy platů ředitelů škol, školských a kulturních 
zařízení města, s datem účinnosti dle podkladu. 
 
6. 2. 2.  Schvaluje předloženou úpravu platu ředitele Technických služeb 
Čelákovice, s datem účinnosti dle podkladu. 
 
6. 2. 3.  Stanoví mimořádnou odměnu za rozvoj školství a kultury ve městě  
Čelákovice a za dlouholetý úspěšný výkon funkce ředitele městské organizace: 

- ředitelce Mateřské školy Rumunská, Čelákovice 
- řediteli Základní umělecké školy Jana Zacha, Čelákovice 
- řediteli Městského Muzea Čelákovice  

ve výši dle přílohy podkladového materiálu. 
 
6. 3. Konstatuje, že ve věci vyrovnání plateb za věcnou režii obědů v r. 2008 a 
spotřebovanou vodu  mezi ZŠ Komenského  Čelákovice, a Gymnáziem 
Čelákovice, není město Čelákovice kompetentním orgánem a trvá na dohodě 
mezi statutárními zástupci obou subjektů.  
 
7. 1. Trvá na svém usnesení RM Čelákovic č. 6/2009/7.2. ze dne 4.6.2009 - 
odstranění dopravního značení  B 28(zákaz zastavení) + B20a (nejvyšší 
dovolená rychlost 30 km) v ulici Stankovského v prostoru průmyslového areálu 
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TOS v obou směrech.  
  

8. 1. Bere na vědomí zápis ze zasedání Bytové komise č. 6 ze dne 23. 06. 2009. 
 
8. 2. 1. Přiděluje byt o velikosti 2+1 v ul. Prokopa Holého č.p. 1440 
v Čelákovicích manželům F. a I.  H., Čelákovice, podle seznamu. 
 
8. 2. 2.  Přiděluje byt o velikosti 3+1 v ul. V Prokopě č.p. 1349 v Čelákovicích 
paní H. K., Čelákovice, podle seznamu;  po skončení smlouvy s fi  Filmová a 
televizní společnost Total HelpArt T.H.A. s. r. o., Praha 4  
 
8. 2. 3.  Souhlasí s převodem nájmu bytu Prokopa Holého č.p. 1444/9, 
Čelákovice, z paní J. V.  na její dceru  paní J. S. 
 
8. 2. 5. Přiděluje byt  v DPS Kostelní ul., Čelákovice, pí Z. S., Praha 4 
 
8. 3. 1. Urguje podepsání Dodatku č. 1 nájemní smlouvy ze dne 30.7. 1999 
nájemcem bytu  domu   č.p. 1271, Čelákovice. 
 
8. 3. 2. Seznámila se  s dopisem ředitelky Gymnázia Čelákovice č.j. 676/09 ze 
dne 1.7. 2009 a požaduje doložení tvrzených skutečností listinnými důkazy. 
 
8. 4. 1.  Schvaluje pronájem bytu č. l v domě č.p. 1349 V Prokopě, Čelákovice, 
Filmové a televizní společnosti Total HelpArt T.H.A., s .r. o. , Praha 4, pro 
účely natáčení filmu „Občanské průkazy“ na dobu určitou od 1.8. do 31.8.2009. 
Standardní nájemní smlouva bude rozšířena o povinnost zajišťovat úklid 
společných prostor po každém natáčení.  
 
8. 4. 2. Ukládá řediteli Q- Bytu , spol. s .r. o., Čelákovice, aby ve věci usnesení 
8.4.1. zajistil uhrazení i ostatních nákladů (zejména elektřiny) nájemcem. 
 
8. 6. Požaduje ve věci přednostního přidělení bytu manželům  H. o přešetření 
situace bytovou komisí RM. 
 
9. 2. Bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Čelákovice, 
předloženou  místostarostou.   
 
11. 1. Konstatuje, že permanentní stížnosti p. Ch. v celkovém počtu 7 podnětů 
byly řádným způsobem projednány. 
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11. 3. Nesouhlasí s úhradou 50% nákladů na vyvážení septiku městem 
Čelákovice v bytovém domě č.p. 285 na st.p. č.- 1706, v k.ú. Čelákovice, a trvá 
na naplnění výzvy ke sjednání nápravy, č.j. výst. 2875/09/B ze dne 15.6.2009 
 
Zapsala: Romana Liscová   10. července 2009 
 
Usnesení ověřil: 
PaedDr. Luboš Rýdlo 
 
Ing. Bohumil Klicpera 
starosta 
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