
USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 10/2013 ze schůze Rady města Čelákovic 17. června 2013

Rada města Čelákovic: 

1. 1. Schvaluje předložený program jednání.

1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Bohumila Klicperu ověřovatelem zápisu.

1.4. Schvaluje zápis z minulé schůze RM č. 9/2013 ze dne 10. 6. 2013.

3.2. Ukládá tajemníkovi zajistit dokument „Souhrnná zpráva z auditu“ ze dne 25. 4. 2013 vypracovaná auditorem 
pro ROP Střední Čechy a předložit ji na jednání ZM.

4.1. Schvaluje textovou část znění výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky 
s názvem „Rekonstrukce BD ul. P. Holého 1203, Čelákovice“ a ukládá ORM zahájit zadávací řízení. 

4.3. V souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 
neschvaluje vícepráce ve výši 274.631,00 Kč bez DPH stavby Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích 
v rámci JŘBU, a to z důvodu porušení Vnitřního předpisu na veřejné zakázky, tj. usnesení RM 3/2013 č. 1.3.3., 
dle kterého zadávací dokumentaci VZ s předpokládanou cenou nad 200 tis. Kč schvaluje RM.

4.4. Souhlasí s dodatečným projednáním části projektu „Obytný soubor V Prokopě“, která se týká protihlukových 

opatření v rámci tohoto projektu následně až po jejich úpravě a projednání v komisi pro rozvoj města a po vydání 

územního rozhodnutí na ostatní části projektu. Dále RM potvrzuje, že ustanovení vyjádření města č. 1/2013 

k dokumentaci pro územní řízení na stavbu „Obytný soubor V Prokopě“ umístěnou vč. inženýrských objektů na 

pozemcích nebo jejich částech: 1435/1, 1435/5, 1435/92, 1435/101, 1435/147, 1435/148, 1435/149, 1435/150, 

1435/151, 3818/9, 3818/11 v k.ú. Čelákovice a na pozemku nebo jeho části 583/4 v k.ú. Lázně Toušeň ze dne 

7. 2. 2013 zůstávají v platnosti.

4.6. Schvaluje v rámci výkonu samostatné působnosti obce podporu projektu „Snížení nákladů na nákup energií 
občany města Čelákovice“ realizovaných společností e-CENTRE, a.s.„ a pověřuje Ing. Josefa Pátka zajištěním 
koordinace a realizace projektu.

4.7. Bere na vědomí výsledek šetření č.j. ÚOHS-P1058/2012/VZ-10892/2013/533/JDv zadávacího řízení VZ 
„Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“, ve kterém z předložené dokumentace Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže v současné době nezjistil žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by zadavatel 
postupoval v předmětném zadávacím řízení v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů.

6.1.1. Schvaluje Smlouvu č. 1,3,4,5,6,7,8,9,10 a 11/2013 o poskytnutí finančního příspěvku městu Čelákovice na 
vydání propagační tiskoviny „Procházka městem Čelákovice“.
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6.1.2. Schvaluje Smlouvu č. 2/2013 o poskytnutí finančního příspěvku městu Čelákovice na vydání propagační 
tiskoviny „Procházka městem Čelákovice“.

6.1.3. Bere na vědomí informaci o vydání propagační tiskoviny města „Procházka městem Čelákovice“.

6.3. Ukládá tajemníkovi zaslat odpovědi, Mgr. E., předložené na jednání RM konané dne 17. 6. 2013
předkladateli a zpracovateli návrhu. 

6.4.1. Bere na vědomí Zápis z jednání komise pro kulturu sport a cestovní ruch č. 3 ze dne 4. 6. 2013.

6.4.2. Doporučuje ZM přidělení dotace o.s. Naše Čelákovice ve výši 10.000,- Kč a to na celoroční činnost, tak 
jak je uvedeno v žádosti o dotaci, potvrzené předsedou sdružení.

6.5. Bere na vědomí Rozhodnutí o prominutí daně č.j. 10873/13/7000-51000-010198 vydané dne 29. 5. 2013 
Generálním finančním ředitelstvím, Základní škole Kostelní v Čelákovicích.

6.6.1. Schvaluje mimořádné odměny ředitelům městských subjektů: 
D. J. ředitelka MŠ Přístavní, H. V., Mgr., ředitelka ZUŠ, H. H. ředitelka MŠ J. A. Komenského, H. D. ředitelka MŠ 
Rumunská, P. A., PaedDr., ředitelka ZŠ J. A. Komenského, Z. A., Ing., ředitelka MDDM dle podkladového 
materiálu. 

6.6.2. Schvaluje mimořádnou odměnu D. E. Mgr. řediteli MěM dle podkladového materiálu.

6.6.3. Schvaluje mimořádnou odměnu S. H. ředitelce MěK dle podkladového materiálu.

6.6.4. Schvaluje mimořádnou odměnu T. S. Mgr. řediteli KD dle podkladového materiálu.

7.1.  Pověřuje místostarostu I. zapracováním připomínek občanů a města k návrhům jízdních řádů ČD, a.s.,
2013/2014 pro trať č. 231 a jejich odeslání na ROPID Praha do lhůty 15. 7. 2013.

7.2. Schvaluje revokaci usnesení RM č. 9/2013/1.3.2 z 10. 6. 2013, kterým se revokuje usnesení č. 8/2013/7.1. 
ze dne 13. 5. 2013, týkající se změny dopravního řešení v ulici J. A. Komenského, V Zátiší a Vančurova. RM 
souhlasí se zřízením jednosměrného provozu v této oblasti ve znění usnesení RM č. 8/2013/7.1. ze dne 13. 5. 
2013.

8.1. Bere na vědomí Zápis z jednání Bytové komise č. 6 ze dne 4. 6. 2013

8.2.1. Souhlasí s výměnou bytů mezi paní D. D., bytem, Rumunská, Čelákovice a paní F. Z, bytem Na Stráni, 
Čelákovice.

8.2.2. Schvaluje převod nájmu bytu Na Stráni, Čelákovice na R. S., Čelákovice.

8.2.3. Schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, Čelákovice na dobu určitou 
3 měsíce tj. do 30. 9. 2013 s manželi H. a A. N., Čelákovice, za předpokladu, že bude pravidelně platit nájem 
v plné výši a zároveň bude splácen dluh na nájemném. 
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8.2.4.1. Vypovídá nájem z bytu v Milovicích, manželům M. a V. K., z důvodu neplacení nájemného.

8.2.4.2. Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v Milovicích, ul. Lesní.

8.2.5. Schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy na byt, Milovice, na dobu určitou ½ roku tj. do 31. 12. 2013 
s manželi V. a Z. Š., Milovice.

8.2.6. Schvaluje vyřazení paní M. O. ze seznamu uchazečů o pronájem bytu, z důvodu odmítnutí přiděleného 
bytu. 

8.2.7. Revokuje své usnesení č. 8/2013/8.2.5. ze dne 13. května 2013, kterým přiděluje byt o velikosti 3+1, ul. 
Prokopa Holého, Čelákovice M. O., trvale bydliště Čelákovice, dle seznamu, protože pí. O. uvedený byt nepřijala. 

8.2.8. Přiděluje byt o velikosti 1+1, Armádní, Milovice paní K. R., Čelákovice, dle seznamu.

8.2.9. Přiděluje byt o velikosti 1+1, Armádní, Milovice paní J. M., Čelákovice, dle seznamu.

8.2.10. Přiděluje byt o velikosti 3+1, Topolová, Milovice, paní P. D. Roudnice nad Labem, dle seznamu. 

8.2.11. Přiděluje byt o velikosti 1+1, Prokopa Holého, Čelákovice, paní M. B., Čelákovice, dle seznamu. 

8.2.12. Přiděluje byt o velikosti 1+1, Prokopa Holého, Čelákovice, paní V. T., Čelákovice, dle seznamu. 

10.1. Schvaluje Vyjádření města č. 4/2013 k rozeslání doplněné žádosti o integrované povolení o vydání 5. 
Změny integrovaného povolení pro zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny“ společnosti TOS-MET slévárna, a.s., 
se sídlem v Čelákovicích.

10.2. Schvaluje Smlouvu o výpůjčce a bezplatném užívání sběrných nádob o objemu 1100 litrů na sběr papíru 
v počtu 31 kusů mezi městem Čelákovice, jako vypůjčitelem, a společností EKO-KOM, a.s., jako půjčitelem.

10.3. Bere na vědomí záznam z jednání členů komise pro Životní prostředí ze dne 10. 6. 2013.

10.4. Schvaluje Vyjádření města č. 5/2013 k oznámení záměru „ V 415 Čechy Střed- Chodov zdvojení vedení 
400 kV“.

Zapsala: Romana Liscová dne 18. 6. 2013

Usnesení ověřil: Miloš Sekyra

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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