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

3. května 2011
09/2011

Den a místo konání:      3. května 2011 v zasedací místnosti MěÚ - radnice I. 
Zahájení schůze: 8.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ - radnice I.
Ukončení schůze:     9.15 hodin
Schůzi řídil:      Bc. Josef Pátek – starosta města
Ověřovatel usnesení:      Ing. Miloš Sekyra
Ověřovatel zápisu: Ing. Luboš Choura

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

Omluveni:                       Ing. Jaroslav Ryneš

Projednávání jednotlivých bodů schůze:
1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
Starosta doplnil program jednání o bod: 2.4., 4.4., 11.2.
* Program byl po doplnění uvedených bodů schválen – podrobněji viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen p. Iglo)

1.2. Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Luboše 
Choury ověřovatelem zápisu
* Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.

* Jmenování Ing. Luboše Choury ověřovatelem zápisu – viz usnesení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
2.1. Záměr prodeje části pozemku
S žádostí o odprodej části pozemku  p.č. 275 – ostatní plocha / zeleň, o výměře 
cca 33 m2 ( pozemek pod budoucí trafostanicí ), vše v k.ú. Záluží u Čelákovic a 
obci Čelákovice, se obrátila na Město Čelákovice v zastoupení firmy ČEZ 
Distribuce firma Elektromontáže, K. Uhlíř, s.r.o., která je zpracovatelem 
projektové dokumentace na stavbu „ Záluží – kVN, kTS, kNN obnova obce I. 
etapa, IE-12-6000094“



V daném prostoru je zpracována projektová dokumentace na výstavbu 
autobusových zastávek. Při odprodeji části pozemku musí být návaznost na tuto 
projektovou dokumentaci tak, aby byl minimální (0,5 m) odstup od stavby
chodníku pro obetonování obrubníku a rozšíření podkladních vrstev.
2.1.1.* RM schvaluje  záměr prodeje části pozemku p.č. 275 – ostatní plocha / 
zeleň, o výměře cca 33 m2, pro k.ú. Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice, pro 
stavbu budoucí trafostanice, za cenu 500,- Kč/m2. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.1.2. * RM žádá osadní výbor Záluží o vyjádření k záměru prodeje části 
pozemku p.č. 275 v k.ú. Záluží.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.2. RWE – pronájem pozemku
Dne 22. 5. 2011 vyprší platnost smlouvy o nájmu pozemků, uzavřené s bývalou 
Středočeskou plynárenskou, a.s. na pronájem pozemku pod regulační stanicí 
plynu a přístupů k ní. Z tohoto důvodu je předložena nová nájemní smlouva, 
neboť zábor pozemků trvá. Cena se zvyšuje z 500,- Kč na 3.000,- Kč ročně.
* RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako pronajímatelem 
a fi RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako nájemcem, na pronájem pozemků 
st.p.č. -987/90, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 70 m2, p.č. 987/93 –
ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 181 m2, a p.č. 987/95 – ostatní 
plocha, manipulační plocha, o výměře 732 m2, všech v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za účelem umístění a provozování vysokotlaké regulační stanice 
plynu, za cenu 3.000,- Kč/rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.3.  SoSB VB ČEZ 
Je předložena smlouva o budoucí smlouvě na vedení NN v pozemcích města 
s fi ČEZ.
* RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. IV-12-6011827/01, 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 kabelového vedení NN 0,4 kV na pozemcích ve vlastnictví 
budoucího povinného p.č. 1665/39 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 599 m2,  a  p.č. 1665/1  - orná, o výměře  8723  m2, obou v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 12.000,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.



2.4. Předmětem smlouvy o výpůjčce části pozemku
Beach club Polabí o.s. chce na vypůjčených pozemcích p.č. 1339/1, ostatní 
plocha, jiná plocha a p.č. 1339/6 ostatní plocha, jiná plocha vybudovat mobilní 
pískové hřiště pro plážový fotbal.
* RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce  mezi Městem Čelákovice jako půjčitelem 
a Beach club Polabí o.s., Přerov nad Labem, jako vypůjčitelem. Předmětem 
smlouvy je výpůjčka části pozemku p.č. 1339/1, ostatní plocha, jiná plocha 
a p.č. 1339/6, ostatní plocha, jiná plocha obou v katastrálním území Čelákovice 
a obci Čelákovice, ve výměře cca 400 m2 . Doba výpůjčky se stanovuje do 30.
října 2011.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
Bez podkladů

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1. Úprava břehu Labe

Na základě požadavku ze strany Povodí Labe, které byly zapsány do protokolu 
sepsaného v rámci Kolaudačního řízení na akci Cyklostezka podél Labe 
v Čelákovicích, byly osloveny 4 firmy k předložení cenových nabídek na úpravu 
břehové hrany cyklostezky (METROSTAV, LŠL stavby, SILNICE Čáslav -
Holding, STRABAG)

Všechny oslovené firmy svou nabídku předložily a zároveň bylo provedeno 
srovnání těchto nabídek viz srovnávací tabulka. Z uvedené tabulky je patrné, že 
nabídka společnosti Metrostav neobsahuje některé položky, ale tyto budou 
z naší strany požadovány. Z provedeného srovnání je však patrné, že přes 
některé neoceněné položky je nabídka společnosti Metrostav dražší než nabídka 
společnosti Silnice Čáslav – Holding, a.s., která všechny požadované položky 
obsahuje.

* RM schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku ve výši 280.855,- Kč bez 
DPH, předloženou společností SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s. Čáslav na 
provedení úpravy břehu Labe – Cyklostezka podél Labe v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.2. Smlouva na PD na rekonstrukci domu č.p. 1203
Schválení smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu 
povolení na „Rekonstrukci BD č.p. 1203, ul. P. Holého, Čelákovice“    
V návaznosti na provedené poptávkové řízení na zhotovení projektové 
dokumentace pro stavební povolení vč. zajištění inženýrské činnosti pro 



„Rekonstrukci BD č.p. 1203, ul. P. Holého, Čelákovice“a usnesení RM č. 
08/2011/4.4. ze dne 20. dubna 2011  byla společnost V & M spol. s r.o., Liberec 
vyzvána k předložení smlouvy o dílo na zhotovení této projektové dokumentace. 
RM je tato smlouva o dílo č. 2011/05 předkládána ke schválení.
* RM schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení  jednostupňové projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení vypracovanou v podrobnosti pro realizaci 
stavby „ Rekonstrukce domu č.p. 1203 P. Holého, Čelákovice“ mezi Městem 
Čelákovice jako objednatelem a společností V & M spol. s r.o., Liberec, jako 
zhotovitelem.    
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.3. Klimatizační zařízení pro server 
Předkládáme RM k projednání dodávky a montáže nového klimatizačního 
zařízení do místnosti serveru, z důvodu nefunkčnosti stávajícího zařízení. 
Nabídky na klimatizační jednotku jsou v příloze tohoto podkladu.
* RM schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku na dodání a montáž 
nového klimatizačního zařízení zn. Toshiba RAS-13 SKHP-ES2 do místnosti 
serveru městského úřadu od firmy Bohumil Zajíček, Úvaly, za cenu 35.980,- Kč 
bez DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.4. Oprava podlah v kancelářích odboru výstavby a OFaP v budově 
Stankovského 1654
Předkládáme RM k projednání 3 nabídky na opravu a výměnu podlahových 
krytin ve dvou kancelářích odboru výstavby a u ved. OFaP.
* RM schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku na opravu a výměnu   
podlahových krytin ve třech kancelářích MěÚ nabídku firmy  Pavel Mahulík –
podlahářství,  Káraný za cenu 14.427,- Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladů

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT  
6.1. Noc kostelů
Římskokatolická farnost Čelákovice, P. R. S. žádá město o finanční podporu 
celostátně organizované akce Noc kostelů.  Dne 27. května t.r. od 18.30 do 



24.00 hodin bude v kostele Nanebevzetí P.Marie probíhat program 
náboženského i kulturního obsahu. Pořadatel žádá 12.000 Kč. 
Příspěvek bude zaúčtován na par. 3330, pol. 5223 – na pomoc církvím (zůstatek 
k dnešnímu dni 10.000 Kč). 
*RM schvaluje příspěvek Římskokatolické farnosti Čelákovice ve výši 10.000,-
Kč na pořádání celostátní akce Noc kostelů.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.2. Souhlas s užíváním znaku města
Spolek pro varhanní hudbu, o.s. Čelákovice žádá Radu města ve smyslu § 34,a 
zákona 128/2000 Sb., o obcích  o souhlas s užíváním znaku města při propagaci 
spolku a jím pořádaných kulturních akcí. 
*RM uděluje souhlas s užíváním znaku města Spolku pro varhanní hudbu, o.s. 
Čelákovice, při propagaci spolku a jím pořádaných kulturních akcí.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.3. Kovohutě – přijetí daru
Tento bod bude projednán na příští RM

7. DOPRAVA 
Bez podkladů

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
Bez podkladů

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
9.1. Zápis č. 3 z jednání bezpečnostní komise ze dne 19. 4. 2011
*RM bere na vědomí zápis č. 3 z jednání bezpečnostní komise konaného 19. 4. 
2011
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
10.1. Zápis č. 6 z jednání komise pro životní prostředí ze dne 20. 4. 2011
10.1.1.* RM bere na vědomí zápis č. 6 z jednání Komise pro životní prostředí
konaného 20. 4. 2011

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.



10.1.2.* RM schvaluje Vyjádření města č. 7 - Námitka k návrhu Zásad územního
rozvoje Středočeského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ 
11.1. Zápis komise PSO
Tento bod bude projednán na příští RM

11.2. Usnesení č. 6.1.4. RM č.8/2011 ze dne 20. 4. 2011
*RM konstatuje nesplnění usnesení č. 6.1.4. z jednání RM č.8/2011 ze dne 
20. 4. 2011 ředitelem MěM.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Zapsala Romana Liscová 3. 5. 2011

Ing. Luboš Choura
ověřovatel zápisu

Bc. Josef Pátek
starosta




