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 Z á p i s
ze schůze Rady města Čelákovic konané dne 

30. prosince 2010
4NS/2010

Den a místo konání: 30. prosince 2010 v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích 
Zahájení schůze: 11.05 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích
Ukončení schůze: 12.45 hodin
Schůzi řídil: Bc. Josef Pátek – starosta města 
Ověřovatel usnesení: Ing. Miloš Sekyra
Ověřovatel zápisu: Miroslav Leypold Iglo
Přítomni: Bc. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Jaroslav Ryneš, 

Ing. Luboš Choura, Miroslav Leypold Iglo,
Mgr. Marek Skalický, Tomáš Janák.

Omluveni: 

Projednávání jednotlivých bodů schůze:
1. 1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
* Program byl schválen – podrobněji viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
1. 2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Miroslava 
Leypold Igla ověřovatelem zápisu.
1. 2. 1* Jmenování Ing.  Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.
 Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.
1. 2. 2* Jmenování Miroslava Leypold Igla ověřovatelem zápisu – viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI – STA

3. FINANCE - ROZPOČTY – DOTACE – STA, 2.MS
K projednávání tohoto bodu se dostavil vedoucí OFAP a předseda finančního výboru ZM.

3. 1 Rozpočet města 2011
Radě města Čelákovic je předložen návrh rozpočtu na rok 2011. Návrh rozpočtu 
obsahuje všechny základní vztahy a vazby, které byly v době sestavování známé 
nebo je bylo možné kvantifikovat. Návrh rozpočtu města je sestaven na základě 
platné rozpočtové skladby, v podrobném paragrafovém a položkovém členění, 
součástí je komentář. Komentář popisuje základní vztahy a vazby rozpočtu 
a zároveň předpoklady, na jejichž základě byl rozpočet na rok 2011 sestavován. 

Pan Miroslav Leypold Iglo při projednávání požádal o doplnění údajů z minulých let, pro 
možnost srovnávání – kde dochází k nárustu výdajů, a žádá o barevné rozlišení (barva papíru) 
položky Výdaje a položky Příjmy.
Starosta poznamenal, že pro návrh rozpočtu na rok 2012 dojde ke změně formy 
schvalovaného rozpočtu. 
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Pan Studnička seznámil zúčastněné s datem uskutečnění schůze  Finančního výboru - středa 
12.1.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti radnice a pozval starostu a místostarostu I na jeho 
jednání. 

* RM doporučuje ZM města schválit  – viz usnesení.
 Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3. 2 Úprava rozpočtu 2010 č. 15
RM byla předložena Úprava rozpočtu města 2010 č.15.
Předložené úpravy zohledňují skutečnosti, které nastaly v příjmové i výdajové 
části rozpočtu. 
Příjmy 
Nedaňové příjmy
Přijaté transfery - dotace

Výdaje
Vzdělávání.
Bydlení, komunální služby
Požární ochrana Veřejná správa

Uvedené úpravy minimálně zvyšují výdaje, naopak rezerva se zvyšuje na 
hodnotu 1.270.402,69 Kč.

* RM schvaluje úpravu č. 15 – viz usnesení.
 Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY, VYJÁDŘENÍ MĚSTA – STA
4. 1 Rekonstrukce ulice Kostelní
Snesení dopravního značení objížďky
Firma FIRESTA, a.s. Brno od září letošního roku provádí celkovou rekonstrukci 
ulice Kostelní v Čelákovicích. V souvislosti s touto rekonstrukcí byla provedena 
úplná uzavírka této ulice v úseku od křižovatky s ul. Sedláčkova po křižovatku 
s ul. Husova. Rada města na svém jednání dne 10. prosince letošního roku 
pověřila projednat s firmou FIRESTA snesení dopravního značení objížďky 
stavby v části ulice Kostelní, zejména s ohledem na prodloužení uzavírky po 
dobu nepříznivých klimatických podmínek. Za účasti TDI stavby p. T. bylo 
snesení uzavírky projednáno nejprve se zástupcem Firmy FIRESTA Ing. S.
 a jeho negativní stanovisko bylo dále ověřeno při osobním jednání s Ing. H. 
z Dopravního inspektorátu PČR v Brandýse nad Labem. Na tomto jednání bylo 
konstatováno, že dosud povolená objížďka byla z hlediska příslušných předpisů 
řešena jako minimální a bez stanovení objízdné trasy není možné uzavírku části 
ulice Kostelní povolit.

Po dobu uzavírky ulice Kostelní (nyní je povolení prodlouženo do 30. 4. 
2011) tedy nebude možné snést dopravní značení objížďky stavby v této 
ulici.



3

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Rada města na svém jednání dne 10. 12. 2010 schválila ocenění víceprací
a provedení těchto víceprací při stavbě „Rekonstrukce ulice Kostelní“ dle 
soupisu prací předloženého  firmou FIRESTA a.s., Brno v celkové ceně 
200.364,54 Kč bez DPH. Jednalo se zejména o tyto práce: výstavba vjezdů 
navíc, oprava chodníku před domem č.p. 32, ruční odkop pro napojení uliční 
vpusti na DK a ruční odkop pro nové výsadby. Firmou FIRESTA byl zpracován 
a nyní byl předložen ke schválení příslušný dodatek ke smlouvě o dílo, který 
obsahuje navýšení ceny o tyto schválené vícepráce.
4.1.1
* RM bere na vědomí informace vedoucí ORM o projednání možnosti snesení 
dopravního značení objížďky stavby v části ul. Kostelní s firmou FIRESTA
a s DI PČR v Brandýse nad Labem – viz usnesení.
 Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.1.2.

* RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 63/2010 na 
provedení stavby „Rekonstrukce ulice Kostelní“ – viz usnesení.
 Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST – STA, 1. MS

9. 1 Nařízení města N2/2010 

Na základě upozornění Středočeského kraje, z podnětu MF ČR, je třeba ve 
vydaném nařízení N1/2008 uvést, že maximální stanovené ceny jsou včetně 
DPH. DPH ve výši 20% bylo ke stávajícím max. cenám připočteno.

* RM schvaluje a vydává Nařízení města N 2/2010, o odtahu vozidel a stanovení 
maximální ceny za nucený odtah – viz usnesení.
 Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ – STA, 1. MS, 2. MS
11.1 Poradní sbor občanů
* RM prodlužuje lhůtu pro nominaci občanů do Poradního sboru občanů – viz 
usnesení.
 Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Zapsala Lenka Pitková, 4. 1. 2011

Miroslav Leypold Iglo
ověřovatel zápisu

Bc. Josef Pátek 
starosta města 
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