
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 15/2012 konané dne 20. července 2012

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

Hosté: F. K., V. Š. - byli pozváni k projednávání bodu 6.1.

Omluveni:

Program jednání:

1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění

1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

2. Majetkoprávní záležitosti

3. Finance – rozpočty - dotace

4. Investice, záměry a vyjádření města

6. Školství, kultura a sport

Jednání proběhlo od 13.11 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno 

v 14.40 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 24. 7. 2012

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění:
Starosta doplnil program jednání o bod: 4. 3., 6.2.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod: 4. 3., 6.2.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.2. Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Miroslava Leypold Igla ověřovatelem zápisu
* Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

* Jmenování Miroslava Leypold Igla ověřovatelem zápisu – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

2.1 Nájemní smlouva – prodejna Masarykova č. p. 212

Radě města byla předložena Nájemní smlouva mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem nebytových 
prostor v domě č. p. 212 ul. Masarykova v Čelákovicích a paní Michaelou Lerchovou, Lipník, jako jejich 
nájemcem, za účelem provozování obchodní činnosti - prodejna drogerie.

Rada města Čelákovic schválila dne 5. 4. 2012, usnesení č. 8/2012/8.5.2. záměr na pronájem nebytových 
prostor.
Rada města Čelákovic schválila dne 14. 6. 2012, usnesení č. 12/2012/2.6. pronájem nebytových prostor.

Návrh usnesení:
2.1 RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako pronajímatelem nebytových prostor 
v Čelákovicích v domě č. p. 212, Masarykova ulice, o celkové výměře 159m

2
, z toho obchodních 84m

2
, 

skladových 56m
2
, ostatních 16m

2
a sociálních 3m

2
, za účelem provozování obchodní činnosti – drogerie,

a Michaelou Lerchovou, Lipník, jako nájemcem, za cenu 1 850,-Kč/m
2
/rok.

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

2.2 Nájemní smlouva – Rybáři

Radě města byla předložena Smlouva o nájmu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem a vlastníkem 
pozemků p. č. 238/31 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé, o výměře 300 m

2
, p. p. č. 444/7 - trvalý travní 

porost, o výměře 4672 m2, p. p. č. 445/1 - vodní plocha, vodní nádrž umělá, o výměře 15411 m2, p. p. č. 884/1 -
vodní plocha, vodní nádrž umělá, o výměře 26117 m

2
, p. p. č. 884/4 - vodní plocha, vodní nádrž umělá, o 

výměře 2065 m
2
, a p. p. č. 885/2 - vodní plocha, vodní nádrž umělá, o výměře 9959 m

2
, vše v k. ú. Sedlčánky 

a obci Čelákovice, zapsané takto u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha -
východ, na listu vlastnictví č. 10001 a Český rybářský svaz, Místní organizace Čelákovice, jako nájemcem, za 
účelem provozování sportovního rybaření.

Návrh usnesení:
2.2 RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem a Českým rybářským svazem, 
Místní organizací Čelákovice, jako nájemcem, na pronájem pozemků p. č. 238/31 - vodní plocha, koryto vodního 
toku umělé, o výměře 300 m

2
, p. p. č. 444/7 - trvalý travní porost, o výměře 4672 m

2
, p. p. č. 445/1 - vodní plocha, 

vodní nádrž umělá, o výměře 15411 m
2
, p. p. č. 884/1 - vodní plocha, vodní nádrž umělá, o výměře 26117 m

2
, p. 

p. č. 884/4 - vodní plocha, vodní nádrž umělá, o výměře 2065 m2, a p. p. č. 885/2 - vodní plocha, vodní nádrž 
umělá, o výměře 9959 m

2
, všech v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za účelem provozování sportovního 

rybaření, za cenu 1.000,- Kč/rok. Cena pronájmu je takto stanovena s ohledem na povinnost nájemce pečovat 
a zlepšovat stav vodní plochy na vlastní náklady a i vzhledem k dalším podmínkám pronájmu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

3.1 Rozpočet města 2012- úprava č. 9

Radě města byla předložena úprava č. 9 rozpočtu města 2012.

Návrh usnesení:
3.1 RM Čelákovic schvaluje úpravu č. 9 rozpočtu města 2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OFAP.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA

4.1. Kálikova ulice - kanalizace".

V průběhu příprav rekonstrukce ulice Václava Kálika, kamerovými zkouškami bylo zjištěno, že kanalizační řad 
je v dezolátním stavu, tudíž bez obnovy kanalizace není možné rekonstrukci ulice Václava Kálika zahájit. Na 
základě těchto skutečností bylo zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „Čelákovice, ul. Václava 
Kálika - obnova kanalizace“. Jelikož byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovena max. do 
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499 999,99 Kč (bez DPH) v souladu se Směrnicí č.I/1/2012, byla jako druh zadávacího řízení zvolena cenová 
poptávka. Hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla nejnižší celková nabídková cena (bez DPH) - váha 
80% a termín plnění zakázky - váha 20%.
Ve lhůtě pro podání nabídek byly zadavateli doručeny celkem 2 nabídky. Jako nejúspěšnější byla stanovena
a doporučena nabídka společnosti RYBÁŘ stavební s.r.o.
Povinnou součástí nabídky bylo předložení návrhu Smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu byla na jednání RM 
předložena ke schválení také Smlouva o dílo s vybraným uchazečem.

Návrh usnesení:

4.1.1. RM schvaluje na základě doporučení odpovědné osoby jako pro zadavatele nejvhodnější nabídku 
společnosti RYBÁŘ stavební s.r.o., Mělník, na plnění veřejné zakázky „Čelákovice, ul. Václava Kálika - obnova 
kanalizace" za nabídkovou cenu 414.863,- Kč bez DPH.

4.1.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a společností RYBÁŘ 
stavební s.r.o., Mělník, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Čelákovice, ul. Václava Kálika - obnova 
kanalizace".
Společné hlasování pro body: 4.1.1, 4.1.2: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.2 Kálikova ulice – TDI

Dne 14. 6. 2012 byla Radou města schválena Smlouva o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem 
a panem Milanem Tichým, jako zhotovitelem pro výkon technického dozoru na akci „Rekonstrukce Kálikovy 
ulice". Termín plnění byl stanoven dle původní dohody se zhotovitelem „Rekonstrukce Kálikovy ulice" na dobu 
do 15. 7. 2012. Vzhledem k okolnostem týkajícím se splaškové kanalizace, které zapříčinily odložení termínu 
zahájení stavby, se posunul také termín dokončení. Z tohoto důvodu byl Radě města předložen ke schválení 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým se mění konečný termín pro provádění výkonů z 15. 7. 2012 na den vydání 
pravomocného kolaudačního souhlasu.

Návrh usnesení:
4.2.RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 7. 2012 mezi Městem Čelákovice jako objednatelem 
a panem Milanem Tichým, Čelákovice, jako zhotovitelem, v rámci výkonu technického dozoru investora na akci 
„Rekonstrukce Kálikovy ulice", kterým se mění konečný termín pro provádění výkonů.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.3 Dopis z ROP Střední Čechy

RM bylo předloženo stanovisko ROP Střední Čechy, ve věci postupu proplácení 3. žádosti o platbu projektu 
„Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“.
Návrh usnesení:
4. 3 RM bere na vědomí dopis ROP Střední Čechy č. j.: RRSC/1325/2012 ze dne 19. 7. 2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1. Výběrové řízení na ředitele Kulturního domu Čelákovice
Na dnešním jednání byli radní města seznámeni s životopisy + vizemi řízení KD Čelákovice uchazečů: 
F. K., V. Š., kteří se k projednávání bodu dostavili a zodpověděli konkrétní dotazy RM týkající se ekonomiky 
KD, priorit v investicích, dispozičního řešení kulturního domu, stavu techniky, propagace pořadů a online 
přenosů.
Do výběrového řízení na vedoucí pracovní pozici - ředitel/ředitelka Kulturního domu Čelákovice se přihlásilo
20 uchazečů. Termín řízeného rozhovoru byl stanoven na 8. 6. t.r. Jedna uchazečka odstoupila z výběrového 
řízení, 4 uchazečky se nedostavily.
Hlasováním bylo vybráno do 2. kola 8 vhodných uchazečů.
Komise doporučila Mgr. Tomáše Staňka.

Návrh usnesení:
6.1 RM jmenuje na základě výběrového řízení Mgr. Tomáše Staňka do vedoucí pracovní pozice - ředitel 
Kulturního domu Čelákovice, sady 17. listopadu 1380, s účinností od 1. 9. 2012.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Janák).
Vyřizuje OŠIK
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6.2. Městské Muzeum

Návrh usnesení:
6.2.1 RM revokuje usnesení RM č. 14/2012/6.2.3 ze dne 12. 7. 2012.

6.2.2 RM pověřuje starostu přípravou dopisu na Úřad pro ochranu osobních údajů ve věci dodržování ustanovení 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
v souvislosti s poskytováním osobních údajů v Městském muzeu v Čelákovicích.
Společné hlasování pro body 6.2.1, 6.2.2 : pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

Před jednáním RM byl radním předán dopis od ředitele MěM, který byl zaevidován na podatelně 
20. 7. 2012

Zápis ověřil: Miroslav Leypold Iglo dne 
Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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