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

26. dubna 2011
08M/2011

Den a místo konání:      26. dubna 2011 v zasedací místnosti MěÚ - radnice I.
Zahájení schůze: 16.00 hodin v v zasedací místnosti MěÚ - radnice I.
Ukončení schůze:      16.30 hodin
Schůzi řídil:      Bc. Josef Pátek – starosta města
Ověřovatel usnesení:      Ing. Miloš Sekyra
Ověřovatel zápisu: Mgr. Marek Skalický

Přítomni: Bc. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Jaroslav Ryneš, 
Ing. Luboš Choura, Leypold Iglo Miroslav, Mgr. Marek Skalický,  
Tomáš Janák

Omluveni:                        

Projednávání jednotlivých bodů schůze:
1.1. Schválení předloženého programu jednání
* Program byl schválen – podrobněji viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen p. Iglo)

1.2. Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka 
Skalického ověřovatelem zápisu
* Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. (1 nepřítomen p. Iglo)

* Jmenování Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu – viz usnesení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. (1 nepřítomen p. Iglo)

1.3. Schválení zápisu
Starosta vyzval k doplnění a námitkám k zápisu č. 08/2011 ze dne 20. 4. 2011
Tomáš Janák:
K hlasování u bodu 6.1.2. ze dne 20. 4. 2011 pan Tomáš Janák namítl, že se při 
hlasování zdržel.
*RM schvaluje zápis č. 08/2011 ze dne 20. 4. 2011 doplněný o námitku Tomáše 
Janáka
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



3.1. Úprava č. 2 rozpočtu 2011
*RM doporučuje ZM ke schválení doplňující úpravy rozpočtu města v rámci 
úpravy č. 2 rozpočtu na rok 2011.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen p. Iglo)

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1. Návrh zásad územního rozvoje Středočeského kraje - Námitky města
Komise pro rozvoj města již na svém jednání dne 11. 1. 2011 projednávala ZÚR 
Středočeského kraje, vzhledem k závažnosti tohoto bodu byla formulace 
vyjádření města ještě upřesněna a v této podobě je nyní předkládána ke 
schválení RM.  Námitky je možné podávat nejpozději při při veřejném 
projednání, které se uskuteční dne 2. 5. 2011 v 10,00 hodin.
Podrobnější popis rozsahu námitky i její odůvodnění jsou uvedeny v přiloženém 
vyjádření města č. 6/2011.
*RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 schvaluje 
vyjádření města č. 6/2011 ze dne 26. 4. 2011 k návrhu Zásad Územního rozvoje 
kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.2. ,,Výstavba místní komunikace v průmyslové zóně Čelákovice “
4.2.1. *RM na základě hodnocení schvaluje jako pro město nejvýhodnější 
nabídku firmy Swietelsky stavební  s.r.o., na stavební práce vzniklé na akci 
„Výstavba místní komunikace  v průmyslové zóně Čelákovice“ -  vícepráce ve 
výši 365.408,73 Kč bez DPH  a  méněpráce ve výši 18. 681,78 Kč bez DPH .
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

  
4.2.2.*RM schvaluje cenovou nabídku firmy Swietelsky stavební s.r.o. Praha na 
označení stavby po dokončení, v souladu s dotačními podmínkami – pamětní 
deska na akci „Výstavba místní komunikace v průmyslové zóně Čelákovice“ 
ve výši 7.855,80 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

      
4.2.3. *RM na základě hodnocení schvaluje jako pro město nejvýhodnější 

nabídku firmy TANNACO a.s. Poděbrady na práce veřejného osvětlení vzniklé 
při akci „Výstavba místní komunikace v průmyslové zóně Čelákovice“ ve výši 
1.546,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 



4.2.4. *RM na základě hodnocení schvaluje jako pro město nejvýhodnější 
nabídku firmy Swietelsky stavební s.r.o. Praha na požadované práce nad rámec 
SoD akce „Výstavba místní komunikace v průmyslové zóně Čelákovice“ ve výši 
32.330,97 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.2.5. *RM schvaluje navýšení ceny materiálu pro realizaci veřejného osvětlení 
dle Dodatku č.1 SoD č. 16/2010 mezi firmou TANNACO a.s. Poděbrady jako 
dodavatelem a Městem Čelákovice jako objednavatelem na akci „ Veřejné 
osvětlení v průmyslové zóně Čelákovice“ ve výši 7.898,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.   
      
      
        

Zapsala Romana Liscová 26. 4. 2011

Mgr. Marek Skalický
ověřovatel zápisu

Bc. Josef Pátek
starosta




