
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 7/2012 konané dne 19. března 2012

Přítomni: Miroslav Leypold Iglo, Josef Pátek, Jaroslav Ryneš, Miloš Sekyra, Marek Skalický

Hosté: V. H. K., ředitelka ZUŠ

Omluveni: Tomáš Janák

Program jednání:

1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění

1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

1.3. Schválení zápisu

2. Majetkoprávní záležitosti + vyjádření města

4. Investice, záměry a vyjádření města

6. Školství, kultura a sport

10. Životní prostředí – VaK – odpadové hospodářství

11. Různé

Jednání bylo zahájeno minutou ticha k uctění památky Luboše Choury.

Jednání se uskutečnilo od 8.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno 

v 9.15 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 19. 3. 2012

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění

1.2. Starosta doplnil program jednání o bod: 4.3., 9.1., 10.1.,11.1.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod: 4.3., 9.1.,10.1., 11.1.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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1.2. Jmenování Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení a Miroslava Leypold Igla ověřovatelem zápisu

* Jmenování Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.

* Jmenování Miroslava Leypold Igla ověřovatelem zápisu – viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady

Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 5/2012 ze dne 1. 3. 2012 a č. 6/2012 ze dne 9. 3. 2012

Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 5/2012 ze dne 1. 3. 2012 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 6/2012 ze dne 9. 3. 2012

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA

2.1. Věcné břemeno ČEZ
RM je předkládána Smlouva o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-6001347/VB1, 
mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene.
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-
6001347/VB1, mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín IV, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí budoucímu 
oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno práva umístění, zřízení a provozování Stavby kabelového 
vedení VN na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného p.č. 153 – zahrada, p.č. 3121 – ostatní plocha / 
ostatní komunikace a st.p.č. 1585 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 
12.000,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1. Zadávací dokumentace VŘ akce Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích
V souvislosti s přípravou zadávacího řízení na dotační investiční akci „Cyklistická stezka přes Labe 
v Čelákovicích“ byla na základě uzavřené mandátní smlouvy se společností DV Consult s. r. o., Praha 9 vyzvána 
tato firma ke zpracování návrhu zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Zakázka bude zadána v otevřeném 
zadávacím řízení.
Návrh usnesení: RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Cyklistická stezka přes Labe 
v Čelákovicích“. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.2. Uzavření Smlouvy o dílo v rámci realizace akce „Rekonstrukce odvodnění komunikace III/2454 –
RIGOL G – Císařská Kuchyně“
RM na svém jednání dne 1. 3. 2012 schválila svým usnesením č. 5/2012/4.4. na základě doporučení hodnotící 
komise, jako zhotovitele stavby „Rekonstrukce odvodnění komunikace III/2454 – RIGOL G – Císařská Kuchyně“, 
společnost PVZ s. r. o., Praha 5. Nyní je předložena ke schválení Smlouva o dílo.
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností PVZ 
s. r. o., Praha 5 jako zhotovitelem v rámci plnění veřejné zakázky “Rekonstrukce odvodnění komunikace III/2454 
– RIGOL G – Císařská Kuchyně“ v ceně 470.575,69 Kč bez DPH.   
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM
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4.3. Mandátní smlouva na zajištění dotace „Rekonstrukce MŠ Rumunská v Čelákovicích“
Na jednání RM dne 1. 3. 2012 byla schválena Mandátní smlouva mezi městem Čelákovice a společností 
Folbeset plus s. r. o. na zajištění dotace z OPŽP a administraci zadávacího řízení na zhotovitele stavby –
zateplení MŠ Rumunská. Vzhledem k tomu, že došlo při otevření výzvy k podání žádostí v rámci programu OPŽP 
během jednoho dne k jejímu naplnění, byla tato výzva okamžitě uzavřena. Z tohoto důvodu není tato Mandátní 
smlouva zatím plněna. Předpokládá se však znovuotevření výzvy na podzim tohoto roku.  
Návrh usnesení: RM schvaluje Mandátní smlouvu mezi městem Čelákovice jako mandantem a společností 
Folbeset plus s. r. o., Praha 8 jako mandatářem na zabezpečení administrace žádosti o dotaci z ROP Střední 
Čechy na rekonstrukci Mateřské školy ve městě Čelákovice – „Rekonstrukce MŠ Rumunská v Čelákovicích“
v ceně 97.500,- Kč bez DPH.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1. Žádost o schválení čerpání investičního fondu příspěvkové organizace ZUŠ Jana Zacha, Čelákovice
Ředitelka ZUŠ Jana Zacha se obrací na zřizovatele s žádostí o souhlas s použitím finančních prostředků 
z investičního fondu organizace na nákup klavíru. 
Nástroj bude sloužit ke koncertní činnosti i výuce žáků. Jeho pořízení je plánováno dlouhodobě. 
Návrh usnesení: RM schvaluje použití finančních prostředků ve výši 426 900,- Kč z investičního fondu 
příspěvkové organizace ZUŠ Jana Zacha, Čelákovice na nákup klavíru, model C 3 PE firmy YAMAHA, v hodnotě 
576.900,- Kč. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

K tomuto bodu se v 8.30 dostavila V. H. K. ředitelka ZUŠ.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1. Návrh smlouvy o umístění elektroměru v provozovně Masarykova 220
S ohledem na skutečnost, že MP Čelákovice má na sloupu veřejného osvětlení u budovy RD č.p. 52/15, ulice 
Sedláčkova umístněný kamerový bod, je tento napájen z provozovny uvedeného rodinného domu jehož 
majitelkou je paní P. S.
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o umístění elektroměru pro napájení kamerového bodu v domě č.p. 
52/15 ul. Sedláčkova mezi Městem Čelákovice a paní P. S., Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje MP, místostarosta I.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
10.1. Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky„Sběr, svoz a likvidace  směsného kom. odpadu v kat. úz. 
Čelákovice, Sedlčánky a Záluží u Čelákovic“
V průběhu zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku byla jedním s dodavatelů podána námitka 
k tomuto ZŘ a také podnět k prošetření na ÚOHS. Protože k dnešnímu dni ÚOHS v této věci nerozhodl 
a neznáme termín, do kdy rozhodne, je třeba rozhodnout o zrušení zadávacího řízení v souladu s ustanovením 
zákona o veřejných zakázkách a to z toho důvodu, že máme uzavřeny smlouvy na likvidaci odpadu pouze do 30. 
6. 2012. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zrušení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Sběr, svoz a likvidace  
směsného kom. odpadu v kat. úz. Čelákovice, Sedlčánky a Záluží u Čelákovic“ vedené pod evidenčním číslem 
veřejné zakázky 60065088.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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11. RŮZNÉ 

11.1. Zánik mandátu
Dne 15. 3. 2012 došlo dle ust. § 55 odst. 2 písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, 
ve znění pozdějších předpisů, k zániku mandátu Ing. Luboše Choury. 
Návrh usnesení: RM na základě předloženého Zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce Čelákovice a na 
základě údajů z evidence obyvatel ke dni 16. 3. 2012 osvědčuje, že na uvolněný mandát v zastupitelstvu města 
Čelákovic nastupuje dle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Josef Šalda, bytem Čelákovice, a to ode dne 16. 3. 2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

p.Iglo – upozornil na platnost nového zákona o veřejných zakázkách a vznesl dotaz, kdy bude připravena nová 
směrnice pro zadávání veřejných zakázek – starosta sdělil, že aktualizace směrnice se zpracovává a bude 
předložena RM 5. 4. 2012.

p. Iglo – zda bylo prověřováno, jestli se v objektu CHANOS nevyskytuje azbest – prověřují odbory OH a OVýst.

Zápis ověřil: Miroslav Leypold Iglo dne 

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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