
             USNESENÍ č. 05/2009 
ze schůze Rady města Čelákovic 7. května 2009 

 
Rada města Čelákovic: 
  
1. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body : 2. 4. 2., 3. 4., 
 4. 2. 3., 4. 12., 4. 13., 8. 6., 11. 2., 11. 3..   
 
 
1. 2. 1. Jmenuje PaedDr. Rýdla ověřovatelem usnesení. 
 
 
1. 2. 2. Jmenuje Mgr. Bodláka ověřovatelem zápisu. 
 
 
1. 3. 1. Bere na vědomí plnění usnesení RM č. 1/2005 ze dne 13. 1. 2005, RM 
č. 1 /2006 ze dne 5. 1. 2006, č. 2/2006 ze dne 2. 2. 2006, RM č. 9/2006 ze dne 
11. 9. 2006. 
1. 3. 2. Ukládá vedoucí OŽP zajistit odstranění suchých větví v aleji J. Wolkera 
od restaurace U Kubelků až po viadukt u bývalého hřbitova. 
   
 
1. 4. Schvaluje zápis z minulé schůze RM č. 04/2009 ze dne 2. 4. 2009.  
 
 
 
2. 1. Schvaluje zachování a rekonstrukci uličky mezi st. p. č. 279, st. p. č. 280, 
st. p. č. 281 a st. p. č. 282, k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice. 
 
 
2. 3. Schvaluje záměr odkoupení st. p. č. 1778 - zast. plocha a nádvoří o 
výměře 540 m2, st. p. č. 1779 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 575 m2, st. p. č. 
1780 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 691 m2, st. p. č. 1781 - zast. plocha a 
nádvoří, o výměře 518 m2, st. p. č. 1782 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 563 
m2, st. p. č. 1783 - zast. plocha a nádvoří, o výměře  521 m2, st. p. č. 1784 - zast. 
plocha a nádvoří, o výměře 695 m2, st. p. č. 1785 - zast. plocha a nádvoří, o 
výměře 526 m2, p. p. č. 1786 - zahrada o výměře 416 m2,  p. p. č. 1787 - ost. 
plocha / manipulační plocha, o výměře 755 m2,  p. p. č. 1788 - ost. 
plocha/ost.komunikace, o výměře 840 m2 a p. p. č. 1789 - ost. plocha/jiná 
plocha, o výměře 1109 m2, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za cenu 490 
Kč/m2. 
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2. 4. 1. Neschvaluje záměr prodeje části p. p. č. 500/94 – ostatní plocha / 
ostatní komunikace, k. ú. Sedlčánky a obec Čelákovice. 
2. 4. 2. Schvaluje záměr prodeje p. p. č. 500/50 – trvalý travní porost o výměře 
793 m2, p. p. č. 500/89 - trvalý travní porost o výměře 503 m2, p. p. č. 500/90 - 
trvalý travní porost o výměře 732 m2, p. p. č. 500/91 - trvalý travní porost o 
výměře 792 m2, p. p. č. 500/92 - trvalý travní porost o výměře 1472 m2 a p. p. č. 
500/94 – ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 1098 m2, k. ú. Sedlčánky 
a obec Čelákovice v ceně, která bude zahrnovat i náklady města na dobudování 
sítí k hranici všech šesti pozemků. 
 
 
3. 1. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice a Finančním 
poradenstvím, s. r. o, Praha 4, na zpracování žádosti o dotaci na revitalizaci ZŠ 
Kostelní a na následný dotační management v případě přiznání dotace. 
 
 
3. 2. Doporučuje  Zastupitelstvu schválit úpravu č. 3 rozpočtu města 2009. 
 
 
3. 3. Doporučuje Zastupitelstvu města schválení Smlouvy o revolvingovém 
úvěru ve výši 5 mil. Kč od Komerční banky a. s., Praha 1. 
 
 
3. 4. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor sauny  
mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a paní G. D. a paní J. N.,  jako 
nájemci. 
 
 
4. 1. Doporučuje ZM přijmout ve věci přestavby bývalé svobodárny TOS 
připravené prohlášení. 
 
 
4. 2. 1. 1. Doporučuje Zastupitelstvu města zrušit zadávací řízení podlimitní 
veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení s názvem "Čelákovice cyklostezka 
s mostem" uveřejněné dne 26. 2. 2009 pod  ev. číslem  VZ 60028515, v souladu 
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách v platném znění, neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly na 
straně zadavatele důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli 
požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.  
4. 2. 1. 2. Doporučuje Zastupitelstvu města zrušit usnesení č.15/2009/3.5.2.1. 
ze dne 26. 2. 2009. 
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4. 2. 1. 3. Doporučuje Zastupitelstvu města k odsouhlasení investiční záměr 
„Čelákovice cyklostezka s mostem“  se zahájením  realizace jeho první etapy – 
stavby cyklostezky podél Labe v Čelákovicích v květnu – červnu  roku 2009. 
 
 
4. 2. 2. 1.  Schvaluje na základě doporučení výběrové hodnotící komise jako 
pro město  nejvýhodnější nabídku firmy TANNACO, a. s., Poděbrady, na 
realizaci veřejné zakázky „Čelákovice cyklostezka s mostem – I. etapa 
cyklostezka podél Labe“, v ceně 4.714.925,- Kč bez  DPH. 
4. 2. 2. 2. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice, jako 
objednatelem, a společností TANNACO, a. s., Poděbrady, jako zhotovitelem, 
na realizaci veřejné zakázky “Čelákovice cyklostezka s mostem – I. etapa 
cyklostezka podél Labe“ za předpokladu, že ve lhůtě pro podání námitek 
nebude žádným z uchazečů podána námitka proti rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky. 
 
 
4. 2. 3. 1. Schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků číslo O911090218 mezi 
Povodím Labe, státní podnik, Hradec Králové, jako pronajímatelem a Městem 
Čelákovice jako nájemcem, na pronájem částí pozemků p. č. 1574 – ostatní 
plocha, manipulační plocha, o celkové výměře 3517 m², p. č. 3205/1 – vodní 
plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o celkové výměře 76492 
m², p. č. 3205/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 5572 m² a p. č. 
3222/1 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1231 m², všechny v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, a to částí o celkové výměře 4492 m², za cenu 
4492,- Kč+ DPH ročně. 
4. 2. 3. 2 Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene 
číslo O911090217 mezi Povodím Labe, státní podnik, Hradec Králové, jako 
budoucím povinným z věcného břemene a Městem Čelákovice jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene, ve věci práva vybudování a provozování 
cyklistické stezky včetně osvětlení na částech pozemků p. č. 1574 – ostatní 
plocha, manipulační plocha, o celkové výměře 3517 m², p. č. 3205/1 – vodní 
plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o celkové výměře 76492 
m², p. č. 3205/2 – ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 5572 m² a p. č. 
3222/1 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1231 m², všech v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, a to za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč + 
DPH. 
 
 
4. 3. 1. 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, 
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a firmou  PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o., Ústí nad Labem,  jako 
zhotovitelem. Cena celého díla je 235.000,- Kč bez DPH.  
 
 
4. 3. 2. 1. Schvaluje Zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. na akci 
„Čelákovice ČOV, intenzifikace“ s úpravami : v části 1 – Pokyny pro 
zpracování nabídky v čl. 31. 2.  
1) Výše nabídkové ceny … 80 %. 
2) Délka záruční lhůty technologie … 10 % 
3) Délka záruční lhůty stavební části … 10% + související úpravy článku. 
4. 3. 2. 2. Dále doplňuje bod 18. 7.  a stanoví maximální lhůtu splatnosti 
daňových dokladů na 120 dní a penalizaci 25.000,- Kč./den.  
V části 2 – Návrh Smlouvy o dílo v čl. 5. 1. úprava poslední věty – v souladu 
s uzavřeným Dodatkem o vícepracích. 
4. 3. 2. 3. Dále v části 2 – Návrh Smlouvy o dílo  - v čl. 5. 6.  se stanoví lhůta 
splatnosti v délce do 120 dní. 
4. 3. 2. 4. Dále v čl. 5. 10. – provedení víceprací bude možné pouze na základě 
oboustranně odsouhlaseného Dodatku. 
4. 3. 2. 5. Dále v čl. 5. 12. vypustit a přečíslovat následující. 
4. 3. 2. 6. Dále v čl. 5. 13.  pro ocenění víceprací, provedených na základě 
Dodatku, které nejsou ohodnoceny v rozpočtu nabídky, budou oceňovány dle 
ceníku společnosti ÚRS Praha, a. s., nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
4. 3. 2. 7. Dále v čl. 11. 5.   
v bodě a) stanoví lhůtu odvozenou z provozní smlouvy  
v bodě b) stanoví lhůtu 48 hod. 
4. 3. 2. 8. Dále v čl. 12. 5. se vypouští slova „deník víceprací“. 
4. 3. 2. 9. Dále v čl. 13.2. stanoví smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč. 
4. 3. 2. 10. Dále v čl. 16. 1. stanoví záruku ve výši 5.000.000,- Kč. 
4. 3. 2. 11. Dále v čl. 18. 3. se vypouští 1. část 1. věty po slova „tuto smlouvu“. 
4. 3. 2. 12. Dále v čl. 18. 6. se vypouští poslední věta . 
4. 3. 2. 13. Dále v čl. 19. 7. určuje jako odpovědné zástupce provozovatele P. O., 
V. Š., Ing. F. K..  
 
 
4. 5. Schvaluje Smlouvu o dílo o dodávce projektových prací mezi Městem 
Čelákovice, jako objednatelem, a Ing. Miladou Krejcarovou, Praha 8, jako 
zhotovitelem, na zhotovení DSP na stavbu „Cyklistická stezka Čelákovice – 
Toušeň – II. etapa“.   
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4. 6. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě – Projektová dokumentace „Oprava 
komunikací – lokalita V Nedaninách“ mezi Městem Čelákovice, jako 
objednatelem, a Ing. Hynkem Seinerem, Pardubice,  jako zhotovitelem.   
 
 
4. 7. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 09 002 209 na 
zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí „Lávka pro pěší a cyklisty na 
železničním mostě přes Labe, Čelákovice“ mezi Městem Čelákovice, jako 
objednatelem, a firmou  SUDOP PRAHA a. s., Praha 3,  jako zhotovitelem.  
 
 
 
4. 8. 1. Schvaluje na základě doporučení výběrové hodnotící komise jako pro 
město  nejvýhodnější nabídku firmy OTHERM a. s, Husinec, na realizaci 
veřejné zakázky „Výměna oken BD Rumunská, ZUŠ a kabiny SK Záluží“ – 
část 1. - BD Rumunská v nabídkové ceně 1.671.904,-  Kč bez DPH. 
4. 8. 2. Schvaluje na základě doporučení výběrové hodnotící komise jako pro 
město  nejvýhodnější nabídku firmy OTHERM a. s., Husinec, na realizaci 
veřejné zakázky „Výměna oken BD Rumunská, ZUŠ a kabiny SK Záluží“ – 
část 2. - ZUŠ v nabídkové ceně 725.283,- Kč bez DPH. 
4. 8. 3. Schvaluje na základě doporučení výběrové hodnotící komise jako pro 
město  nejvýhodnější nabídku firmy PMP Prostějov s. r. o., Prostějov, na 
realizaci veřejné zakázky „Výměna oken BD Rumunská, ZUŠ a kabiny SK 
Záluží“ – část 3. – kabiny SK Záluží v nabídkové ceně 37.480,-  Kč bez DPH. 
4. 8 .4.  Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice, jako objednatelem 
a firmou OTHERM a. s., Husinec, jako zhotovitelem na realizaci části zakázky 
„Výměna oken – BD Rumunská, ZUŠ a kabiny SK Záluží“ – část 1.- BD 
Rumunská za předpokladu, že ve lhůtě pro podání námitek nebude žádným 
z uchazečů podána námitka proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. 
4. 8. 5.  Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem 
a firmou OTHERM a. s., Husinec, jako zhotovitelem na realizaci části zakázky 
„Výměna oken – BD Rumunská, ZUŠ a kabiny SK Záluží“ – část 2. - ZUŠ za 
předpokladu, že ve lhůtě pro podání námitek nebude žádným z uchazečů 
podána námitka proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. 
4. 8. 6. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice, jako objednatelem 
a firmou PMP Prostějov s. r. o., Prostějov, jako zhotovitelem na realizaci části 
zakázky „Výměna oken – BD Rumunská, ZUŠ a kabiny SK Záluží“ – část 3. - 
kabiny SK Záluží za předpokladu, že ve lhůtě pro podání námitek nebude 
žádným z uchazečů podána námitka proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky. 
 
 
4. 9. Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy č. 
Z_S14_12_8120019536 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
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k dodávce elektrické energie na stavbu „Čelákovice, U Podjezdu – přeložení 
kabelové skříně 0,4 kV“ mezi městem Čelákovice, jako žadatelem, a ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4, jako provozovatelem. 
 
 
4. 11. 1.  Schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku firmy ing. Josef 
Vítek – PIK, inženýrská a projektová kancelář, Mníšek pod Brdy, na 
vypracování projektové dokumentace a zajištění příslušných správních 
rozhodnutí na akci „Čelákovice, splašková kanalizace Jiřina a vodovodní řady 
v ulicích Jiřinská a Prokopa Holého“  v celkové ceně 430.000,- Kč bez DPH. 
4. 11. 2. Schvaluje Smlouvu o dílo  mezi Městem Čelákovice, jako 
objednatelem, a firmou ing. Josef Vítek – PIK, inženýrská a projektová 
kancelář, Mníšek pod Brdy, jako zhotovitelem, na vypracování projektové 
dokumentace a zajištění příslušných správních rozhodnutí na akci „Čelákovice, 
splašková kanalizace Jiřina a vodovodní řady v ulicích Jiřinská a Prokopa 
Holého“ včetně geodetických prací a zpracování geologického průzkumu 
v celkové ceně 481.000,- Kč bez DPH. 
 
 
4. 12. Schvaluje nabídku firmy STRABAG a. s., Beroun, na provedení křížení 
dešťové se splaškovou kanalizací akce „Rekonstrukce ul. Masarykova a dešťové 
kanalizace  - Čelákovice “  v ceně 115.012,10 Kč bez DPH. 
 
 
4. 13.  Schvaluje řediteli Technických služeb Čelákovice odměnu za 
termínované splnění technického dozoru rekonstrukce ulice Stankovského – dle 
podkladu. 
 
 
5. 1. Bere na vědomí zápis č. 3/2009 ze sociální komise, která se uskutečnila 
dne 9. 4. 2009. 
 
 
5. 2. Bere na vědomí záměr firmy Industry and Building investment a. s.,  
Praha 3 – výstavba domu pro seniory - a pověřuje 2. místostarostu dalším 
jednáním v této záležitosti. 
 
 
5. 3. Bere na vědomí informaci 2. místostarosty o vyřazení projektu plánování 
komunitních služeb brandýského regionu z dalšího hodnocení a pověřuje 2. 
místostarostu dalším jednáním s představiteli města Brandýs n. Labem – Stará 
Boleslav v této záležitosti. 
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6. 1. Souhlasí s finanční podporou jachtařské posádky J. P. – K. H. ve výši 
15.000,- Kč za účelem umožnění startu na mistrovství světa a mistrovství 
Evropy v roce 2009. 
 
 
6. 2. Schvaluje dodávku sauny OPTIMUM varianta B v ceně 234.430,- Kč 
včetně DPH za předpokladu schválení změny v rozpočtu města. 
 
 
6. 3. Schvaluje po zapracování připomínek zápis do kroniky města za rok 2008. 
 
 
6. 4. 0. Bere na vědomí informace 2.místostarosty o obsahu korespondence, 
zaslané prostřednictvím e-mailu místostarostovi města ve dnech 17. 4. 2009 / 
podnět zastupitele M. L. Igla ve věci osobního příplatku ředitele muzea, 
projednání auditu muzea s ředitelem a ve věci jmenování nového ředitele/, 21. 4. 
2009 – otevřený dopis Mgr. T. P. Mgr. D. E., a korespondence s M. V. ve věci 
upuštění od podmínky tříleté řídící praxe pro budoucího ředitele muzea. 
6. 4. 1. Bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o ověření hospodaření a 
prověrce účetní závěrky v Městském muzeu Čelákovice za rok 2008 a požaduje 
písemné vyjádření ředitele muzea ke zprávě auditora do 25. 5. 2009. 
 
 
6. 5. Nesouhlasí s obnovením Mandátní smlouvy se společností Manola video  
s. r. o.,  Lysá nad Labem,  na výrobu a vysílání zpravodajských relací  na 
společném informačním kanálu města Lysá nad Labem  a Čelákovice.  
 
 
6. 6. Přejímá na základě darovací listiny ze dne 22. 4. 2009 do svého vlastnictví 
pomník, věnovaný památce zaměstnanců fi Volman, padlých ve 2. sv. válce.  
 
 
6. 7.  Schvaluje záměr vybudování krytí umýváren v LT Miličín a navrhuje 
zahrnout náklady do rozpočtu města na rok 2010. 
 
 
6. 8. Ruší výběrové řízení na  veřejnou zakázku malého rozsahu  „Dodávka a 
montáž nábytku pro MŠ Čelákovice, J. A. Komenského 1586“ vypsanou jako 
zakázka malého rozsahu dle § 18  zákona č. 137/2006 Sb. a ukládá ORM vypsat 
nové výběrové řízení. 
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6. 9. 1. Jmenuje Mgr. Davida Eisnera do funkce ředitele Městského muzea 
v Čelákovicích s účinností  od 1. 9. 2009.  
6. 9. 2. Vyřazuje na návrh konkursní komise pro posuzování uchazečů o 
jmenování do funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 
1477, Mgr. K. F. z konkursního řízení z důvodu nesplnění podmínky stanovené 
§ 5, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.   
6. 9. 3. Pověřuje 2. místostarostu, aby pozval uchazeče na 1. a 2. pozici 
výsledného pořadí na obsazení funkce ředitele/ředitelky ZUŠ Jana Zacha 
Čelákovice, na příští zasedání Rady města.   
 
 
6. 10. 1. Nesouhlasí s uzavřením dohody s obcí Svémyslice na zajištění 
předškolního vzdělávání dětí s místem  trvalého bydliště na území obce 
Svémyslice, z důvodu naplnění mateřských škol v Čelákovicích  do výše jejich 
kapacit.  
6. 10. 2. Schvaluje ve shodě s ředitelkami  mateřských škol v  Čelákovicích , 
zřízených městem Čelákovice, stanovená kritéria pro přijímání dětí do 
mateřských škol ve školním roce 2009/2010 v tomto pořadí:  

1. Místo trvalého bydliště dítěte na území města  Čelákovic 
2. Předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky 
3. Závažná sociální situace v rodině, zdravotní stav dítěte , vždy doloženo 

písemným vyjádřením  příslušné odborné instituce ( útvar sociálně právní 
ochrany dětí, školské poradenské zařízení, lékař )  

4. Předškolní vzdělávání čtyřletých dětí 
5. Předškolní vzdělávání tříletých dětí  

 
 
7. 1. 1. Projednala všechny zaslané stížnosti Ing. P. Ch.. Ve věci dopravní 
situace v lokalitě Havlíčkova – Vašátkova - Jiráskova – Petra Jilemnického- 
Palackého – Zeyerova  trvá na svém původním usnesení č. 11/2008/32 ze dne  
6. 11. 2008.   
7. 1. 2.  Bere na vědomí záznam o poskytnutí metodické pomoci městu 
Čelákovice oddělení ODK/5 MV ČR ze dne 6. 5. 2009. 
 
 
 
8. 1. Bere na vědomí zápis ze zasedání bytové komise č. 4 ze dne 14. 04. 2009. 
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8. 2. 1. Přiděluje byt o velikosti 1 + 1, v ul. Armádní, čp. 501, Milovice, panu P. 
G., Čelákovice, podle seznamu. 
8. 2. 2. Nesouhlasí s přednostním přidělením bytu paní M. T.,Čelákovice, ze 
sociálních důvodů.  
8. 2. 3. Přiděluje přednostně ze sociálních důvodů byt o velikosti 1+1, v ul. 
Prokopa Holého, čp. 1443, v Čelákovicích, slečně D. M., Čelákovice, na dobu 
určitou do 30. 09. 2009. 
8. 2. 4. Přiděluje byt o velikosti 2+1, v ul. Prokopa Holého, čp. 1444, 
v Čelákovicích, panu P. P., Čelákovice, podle seznamu. 
8. 2. 5. Přiděluje byt o velikosti 2+1, v ul. Prokopa Holého, čp. 1743, 
v Čelákovicích, paní R. H., Čelákovice, podle seznamu. 
8. 2. 9. Přiděluje byt v DPS, v ul. Kostelní, čp. 26, Čelákovice, paní M. M., 
Čelákovice.  
8. 2. 10. Nesouhlasí se zapůjčením resp. podnájmem bytu o velikosti 3+1, 
v Topolové ul., čp. 617, v Milovicích, a současně vyzývá k vrácení stávajícího 
bytu, který nájemce nevyužívá, městu. 
8. 2. 11. Ukládá řediteli spol. Q-BYT,  spol. s r. o., Čelákovice, provedení 
kontroly nájemců ve všech městských bytech dle dispozic jednatelů společnosti 
Q-BYT, spol. s r. o., Čelákovice. 
 
8. 3. 1. Schvaluje předložené Zásady pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic s účinností dne 8. 5. 2009 s doplněním čl. XI. 
8. 3. 2. Zve na své příští jednání k bodu 8. Byty předsedu bytové komise a jeho 
zástupce, včetně bytové referentky. 
 
 
8. 5. 1. Ukládá řediteli společnosti Q-BYT, spol. s r. o., Čelákovice, zajistit 
s kanceláří AK Luhan prodej bytu č. p. 1319 , Čelákovice, paní P. v ceně dle 
znaleckého posudku, sníženého o 30%, dle usnesení ZM 05/2003. 
8. 5. 2. Ukládá řediteli společnosti Q-BYT, spol. s r. o., Čelákovice, připravit 
prodej bytů č. p. 1309, č. p. 1310 a č. p. 1327, Čelákovice, ve smyslu přijatých 
zásad ZM 05/2003 a žádá potencionální kupující, respektive nájemníky těchto 
domů, o vyjádření k navržené ceně. 
 
 
8. 6. 1. Doporučuje prodej bytu č. 1, ul. V Prokopě, č. p. 1422, nejvyšší nabídce 
v souladu s návrhem   výběrové komise a vyhlášenými pravidly. 
8. 6. 2. Doporučuje uzavřít Smlouvu na prodej bytu ul. V Prokopě, č. p. 1422, 
s panem T. T., Čelákovice, za nabídnutou cenu 1.463.000,-Kč. 
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11. 1. Osvědčuje na základě předloženého Zápisu o výsledku voleb do 
zastupitelstva obce Čelákovice a na základě údajů z evidence obyvatel ke dni 
22. 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, p. Luboš Choura, Čelákovice,  a  to   dnem 23.  4.  2009. 
 
 
11. 2. Nevyužije v letošním roce 2009 nabídku fi THCO Press na letecké 
snímkování. 
 
 
11. 3. Ukládá vedoucímu OH zajistit zpoplatnění záboru veřejného prostranství 
v lokalitě „chatová oblast Sedlčánky“. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Kateřina  Jindřichová:   13. 5. 2009 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: 
PaedDr. Luboš Rýdlo 
 
 
 
Ing. Bohumil Klicpera 
starosta  
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