
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 9/2012 konané dne 26. dubna 2012

Přítomni: Miroslav Leypold Iglo, Josef Pátek, Miloš Sekyra, Jarmila Volfová

Hosté: K. K., R. F.

Omluveni: Tomáš Janák

Program jednání:

1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění

1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

2. Majetkoprávní záležitosti + vyjádření města

        3. Finance - Rozpočty - Dotace

4. Investice, záměry a vyjádření města

11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 8.40 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno 

v 9.50 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 26. 4. 2012

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění

1.2. Starosta doplnil program jednání o bod: 3.1., 3.2., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8.,4.9., 4.10., 8.1.,8.2., 11.1.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod: 3.1., 3.2., 4.5., 4.6., 4.7.,4.8.,4.9.,4.10.,

8.1., 8.2.,11.1.

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

1.2. Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové ověřovatelkou zápisu

* Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

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

* Jmenování Jarmily Volfové ověřovatelkou zápisu – viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA

2.1. Prodej pozemků p.č. 8/2, p.č. 39/3 a části p.č. 20 po vypracování geometrického plánu, k.ú. 
Čelákovice
Na podkladě výpisu z usnesení RM č. 20/2011 ze dne 20. října 2011 nechal žadatel o odprodej pozemků - p.č. 
8/2 – zahrada, o výměře 155 m

2
, p.č. 39/3 – ostatní plocha / zeleň, o výměře 44 m

2
a části st.p.č. 20 – zastavěná 

plocha / zbořeniště (společnost Ara Investment, a.s) vypracovat geometrický plán č. 2148-58/2011 pro k.ú. 
Čelákovice, na rozdělení st.p.č. 20.
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr prodeje p.č. 8/2 – zahrada, o výměře 155 m2, p.č. 39/3 – ostatní plocha / 
zeleň, o výměře 44 m2 a části st.p.č. 20 – zastavěná plocha / zbořeniště, o celkové výměře 94 m2 – dle 
geometrického plánu č. 2148-58/2011 nově označené jako p.č. 4324 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 51 
m2, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 2.000,- Kč/m2.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

3. FINANCE – ROZPOČTY - DOTACE

3.1. Jmenování člena Výběrové komise pro poskytování úvěrů z FRB města Čelákovic
Rada města jmenovala usnesením č. 10/2011 ze dne 19. 5. 2011 členy Výběrové komise pro poskytování úvěrů 
z Fondu rozvoje bydlení města Čelákovic ve složení: 
Ing. Luboš Choura – předseda
Ing. Aleš Rikl, Mgr. Václava Snítilá  - členové.
Radě města je předložen návrh jmenovat za Ing. Chouru Ing. Petra Studničku.
Návrh usnesení: RM jmenuje Ing. Petra Studničku členem a současně předsedou Výběrové komise pro 
poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Čelákovic a na opravy a modernizaci bytového fondu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OFaP

3.2. Vyjádření stanoviska k povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry
Ministerstvo financí ČR oznámilo dopisem č.j. MF–34022/2012/34-2 ze dne 5. 4. 2012 zahájení prvního řízení 
o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně na náměstí 5. května 113/3 (vedle 
Restaurace U Bohuslavů).
Podle ustanovení § 45 odst. 3 loterního zákona a § 27 odst. 3 správního řádu je město Čelákovice účastníkem 
uvedeného řízení a může využít práva vyjádřit se v tomto řízení.
Návrh usnesení: RM umístění provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně na náměstí 5. května 
113/3 není v rozporu s regulativy, které obsahuje Obecně závazná vyhláška E 2/2010 města Čelákovic. 
RM souhlasí s tím, že Město Čelákovice nevyužije svého práva účastníka správního řízení v rámci prvního řízení 
o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně na náměstí 5. května 113/3, 
Čelákovice vedeného pod č. j. MF - 34022/2012/34-2  a nebude v této věci zasílat vyjádření města. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OFaP

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Čelákovice 
Návrh usnesení: 4.1.1. RM revokuje své usnesení č. 8/2012/4.6. ze dne 5. dubna 2012 týkající se zadávání 
zakázek malého rozsahu Městem Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM
Návrh usnesení: 4.1.2. RM ruší platnost Směrnice č. I/8/2011 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Městem Čelákovice a konstatuje, že do schválení nové směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Městem Čelákovice, která bude v souladu s novelou zákona o veřejných zakázkách, bude výběr zhotovitele 
veřejných zakázek malého rozsahu probíhat v souladu s usnesením ZM č. 08/2011/8.8.2 ze dne 29. 6. 2011.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM
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4.2. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o náhradě za omezení 
užívání silnice – VO Kruhová křižovatka
V souvislosti s plánovanou výstavbou veřejného osvětlení na kruhové křižovatce na komunikaci II/245 je nutné 
uzavřít se Středočeským krajem v zastoupení Krajskou správou a údržbou silnic před realizací VO 2 smlouvy –
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci a Smlouvu o náhradě za 
omezení užívání silnice. Bez uzavření těchto smluv není možné výše uvedenou akci realizovat.
Návrh usnesení: 4.2.1. RM schvaluje Smlouvu o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní 
komunikaci uzavřenou mezi Městem Čelákovice jako budoucím oprávněným a Středočeským krajem 
zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic jako budoucím povinným na stavbu „Čelákovice – rekonstrukce 
silnice II/245, okružní křižovatka – oprava a rozšíření kabelového vedení veřejného osvětlení (VO).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.2.2. RM schvaluje Smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice uzavřenou mezi Městem 
Čelákovice jako uživatelem a Středočeským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic jako 
vlastníkem na stavbu „Čelákovice – rekonstrukce silnice II/245, okružní křižovatka – oprava a rozšíření 
kabelového vedení veřejného osvětlení (VO).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.3. Návrh parcelace Jiřina 
Komise pro rozvoj města projednávala tento záměr (ve stupni návrhu dělení) na svém jednání již dne 14. 2. 2012, 
Radě města byl zápis z jednání této komise předložen dne 1. 3. 2012 i s návrhem usnesení, které však nebylo 
přijato s tím, že vlastník sousedního pozemku bude vyzván k projednání lokality jako celku. Jednání se 
uskutečnilo a patrně bude i pokračovat, nicméně investor zóny požaduje písemné stanovisko ke své žádosti, 
které vzhledem k nepřijetí usnesení dosud neobdržel.
Návrh usnesení: RM po projednání v komisi pro rozvoj města nesouhlasí s navrhovaným dělením pozemků p.č. 
1923/1 a p.č. 3232/1 v k.ú. Čelákovice a požaduje lokalitu řešit jako celek, přístupovou komunikaci požaduje řešit 
v návaznosti na městský pozemek p.č. 1922/5 v k.ú. Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.4. Územní plán – způsob zadání zakázky
V zásadě jsou dvě možnosti, jak zadat zpracování ÚP. První možností je zadat zpracování ÚP ve výběrové řízení 
na podlimitní veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení (předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
vč. činností pořizovatele činí cca 2,5 mil. Kč) dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Prakticky jediným 
kritériem hodnocení v tomto případě by mohla být pouze nabídková cena. Druhou možností je vyhlášení otevřené 
urbanistické jednokolové soutěže o návrh, ve které by uchazeči předkládali své ideové návrhy  ÚP a zhotovitel by 
byl vybrán dle kvality předložených prací. 
Návrh usnesení: RM ukládá vedoucí ORM, aby na příští jednání RM dne 10. 5. 2012 předložila analýzu potřeby 
zpracování nového ÚP s doložením přínosů zpracování zcela nového ÚP proti variantě zpracování ÚP ve formě 
úpravy stávajícího ÚP dle platné legislativy.
Vyřizuje ORM
K tomuto bodu se v 9. hodin dostavila K. K. a R. F.

4.5. Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Předtisková úprava a tisk 
Zpravodaje města Čelákovice“
S cílem zefektivnit předtiskovou úpravu (DTP) Zpravodaje města Čelákovic a zlevnit jeho tisk bylo zahájeno 
výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Předtisková úprava a tisk Zpravodaje města Čelákovice“. 
VŘ bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídky na webových stránkách města a současně oslovením 
6 firem. V termínu pro podání nabídek (2. 4. 2012 do 10:00 hod.) bylo doručeno celkem 15 nabídek. 
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako nejvýhodnější nabídku společnosti 
SAMAB BRNO GROUP, a.s. Brno na plnění veřejné zakázky „Předtisková úprava a tisk Zpravodaje města 
Čelákovice“ za nabídkovou cenu 237,804.00 Kč v barevnosti 4/4.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OTAJ
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4.6. Nákup automobilu pro Městské muzeum v Čelákovicích
Výběrového řízení 19. 4. 2012 se zúčastnil jediný dodavatel AUTO KOUT CENTRUM, spol. s r.o., 
IČ 18631932 s nabídkou, která splňovala podmínky soutěže. Výběrová komise ve složení Petr Polnický, Radek 
Fedaček a Ing. Jindřich Týč se shodla v tom, že předložená nabídka obsahuje požadované doklady, a že splňuje 
všechny podmínky. Jedná se o vozidlo Dacia, model „Logan MCV ph2“, benzínový, verze „1,6 62 kW/85 k Arctica 
Muzic 7 místný, v ceně včetně DPH 259 900,- Kč.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí nákup automobilu Dacia Logan MCV ph2 benzínový verze 1,6 62 kW
v ceně 259 900,- Kč (cena včetně DPH), pro Městské muzeum v Čelákovicích.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

4.7. Zrušení zadávacího řízení – podlimitní veřejná zakázka na služby – „ÚZEMNÍ PLÁN ČELÁKOVICE část 
zakázky POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU“ 
V souvislosti s plánovanou přípravou zpracování nového územního plánu Čelákovice bylo zahájeno zadávací 
řízení na část veřejné zakázky – Pořizovatel ÚP. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou 
dle zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) formou zjednodušeného podlimitního řízení. 
Návrh usnesení: 4.7.1. RM ruší, v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „ÚZEMNÍ 
PLÁN ČELÁKOVICE část zakázky POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU“ 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.7.2. RM schvaluje zahájení nového zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky „ÚZEMNÍ 
PLÁN ČELÁKOVICE část zakázky POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU“ formou jednacího řízení bez uveřejnění, 
v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.8. Uzavření dohody o převodu práv a povinností ze Smlouvy o budoucí smlouvě o zajištění přeložky 
zařízení DS/Smlouvy o realizaci přeložky zařízení DS 
V souvislosti s již zahájenou rekonstrukcí komunikace II/245 a s touto rekonstrukcí související provedení 
přeložení distribučního zařízení společnosti ČEZ byla uzavřena Smlouva o budoucí Smlouvě o zajištění přeložky 
zařízení DS mezi městem Čelákovice a společností ČEZ Distribuce. Vzhledem k tomu, že náklady související 
s provedením přeložky bude hradit Středočeský kraj v rámci rekonstrukce komunikace a výstavby kruhové 
křižovatky, byla společnost ČEZ Distribuce požádána o provedení změny Smlouvy o realizaci přeložky tzn. 
převod této Smlouvy na Středočeský kraj. 
Návrh usnesení: RM schvaluje Dohodu o převodu práv a povinností ze Smlouvy o budoucí Smlouvě o zajištění 
přeložky zařízení DS/Smlouvy o realizaci přeložky zařízení DS uzavřenou mezi společností ČEZ Distribuce a.s. 
jako provozovatelem distribuční soustavy, Městem Čelákovice jako žadatelem o přeložku a Středočeským krajem 
jako novým žadatelem o přeložku v rámci rekonstrukce komunikace II/245 a výstavby okružní křižovatky.    
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.9. „Čelákovice ČOV Intenzifikace“

- dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - VCES a.s. a 

- dodatek č. 1 ke smlouvě o na zajištění BOZP – DITE s.r.o. 

V návaznosti na minulé jednání Rady města, kde bylo odsouhlaseno provedení prací nad rámec výkazu výměr 

(úpravy kalojemu K1, úprava kalojemu K2, posun osy lapáku písku, změna trasy napojení potrubí 3. aktivační 

nádrže) a také posunutí termínu dokončení stavby, je nyní předkládán Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se 

zhotovitelem stavby akciovou společností VCES, který obsahuje úpravu příslušných ustanovení Smlouvy. 

Celková cena stavby bude navýšena ze smluvní rezervy (smluvní rezerva bude snížena) o 648 504,- Kč bez DPH 

a termín dokončení prodloužen do 15. 6. 2012.

Vyřizuje ORM
Tento bod bude projednán na příští RM
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4.10. Jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a členů a náhradníků hodnotící komise 
pro veřejnou zakázku „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“
V souvislosti s plánovanou výstavbou Cyklistické stezky přes Labe v Čelákovicích je nutné, aby v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách, zadavatel (Město Čelákovice) jmenoval členy a náhradníky komise pro
otevírání obálek a členy a náhradníky hodnotící komise. Hodnotící komise musí mít alespoň 5 členů a z toho 
nejméně 1/3 členů by měla mít příslušnou odbornost ve vztahu k veřejné zakázce.
Návrh usnesení: 4.10.1. RM schvaluje Ing. M. K., Ing. J. Ch. CSc., Ing. B. K., Ing. J. D. a Ing. M. S. jako členy
komise pro otevírání obálek a členy hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Cyklistická stezka přes Labe 
v Čelákovicích“ 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.10.2. RM schvaluje Ing. P. N., Ing. T. K., Ing. D. T., Ing. I. L. a Ing. A. R. jako náhradníky 
členů komise pro otevírání obálek a náhradníky členů hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Cyklistická stezka 
přes Labe v Čelákovicích“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1. Pronájem nebytových prostor
RM byla informována o cenách pronájmu nebytových prostor v Čelákovicích.

8.2. Bytová komise
Návrh usnesení: 8.2.1. RM bere na vědomí rezignaci Jarmily Volfové na funkci předsedkyně Bytové komise.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.2.2. RM jmenuje Hanu Machálkovou do funkce předsedkyně Bytové komise.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje STAR

11. RŮZNÉ 

11.1. Správní řízení – veřejná sbírka
Dne 14. 2. 2012 nám Krajský úřad Středočeského kraje oznámil městu zahájení správního řízení s Městem 
Čelákovice o uložení pokuty podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. RM se k tomuto řízení vyjadřovala na své schůzi dne 
9. 3. 2012.
Návrh usnesení: RM rozhodla, že Město Čelákovice se proti Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje 
o uložení pokuty podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla uložena pokuta ve výši 100,- Kč, nebude odvolávat.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OSTAR

Zápis ověřila: Jarmila Volfová dne 

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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