
 

 

USNESENÍ RADY MĚSTA 

Usnesení č. 14/2013 ze schůze Rady města Čelákovic 12. srpna 2013 

Rada města Čelákovic:  

1. 1. Schvaluje předložený program jednání doplněný o body 11.2. a 11.3. 
 
 
1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení. 
 
 
1.2.2. Jmenuje Bohumila Klicperu ověřovatelem zápisu. 
 
 
1.3. Schvaluje opravu písařské chyby v usnesení č. RM 11/2013/8.5.1. ze dne 8. 7. 2013, kterým se správně 
mělo revokovat usnesení 10/2013/8.2.4.1. místo uvedeného 10/2013/6.5.1. ze dne 17. 6. 2013. 
 
Podklad číslo:                              Plnění usnesení 
Datum konání rady města:           12. 08. 2013 
Název podkladu 
 
1.4. Revitalizace náměstí – korekce dotace - ROP 
Rada města Čelákovice v souladu s § 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů   
 
1.4.1.  konstatuje  
neplnění usnesení RM 4.4.4. a 4.4.5. přijatých RM dne 22. 07. 2013 ve věci Revitalizace Náměstí 5. Května 
– Rozhodnutí o uplatnění korekce. 
 
1.4.2.  konstatuje, 
že na udělení finanční korekce ve výši 1.586.468,- Kč za chybně provedené výběrové řízení /viz. Rozhodnutí 
o uplatnění finanční korekce výdajů na veřejnou zakázku Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích ze dne 
17. 7. 2013 ROP SČ/ nesou svým jednáním vinu i kolektivní orgány města a tudíž je na místě uplatňovat nárok 
na náhradu škody způsobenou městu i vůči nim dle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu dle § 420 
a násl. občanského zákoníku. 
 
1.4.3. zřizuje 
speciální Komisi korekce dotace Revitalizace náměstí pro uplatnění nároku na náhradu škody způsobenou 
městu dle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu dle § 420 a násl. občanského zákoníku. 
 
1.4.4. jmenuje 
členy Komise korekce dotace Revitalizace náměstí, a to Ing. Bohumila Klicperu, PaedDr. Luboše Rýdla,  
Mgr. Lenku Grygarovou, PhDr. Zdeňku Tichou, Ing. Petra Studničku, pí. Jarmilu Volfovou a p. Jana Barana.  
 
1.4.5. jmenuje 
předsedou Komise korekce dotace Revitalizace náměstí Ing. Bohumila Klicperu. 
 
1.4.6. jmenuje 
tajemnicí Komise korekce dotace Revitalizace náměstí Mgr. Ivanu Kašpárkovou.  
 
1.4.7. doporučuje 
ZM, přestože uplatňování nároku na náhradu škody způsobenou městu s případným podáním žaloby spadá do 
tzv. zbytkových pravomocí RM ve smyslu § 102 odst. (3) zákona o obcích, aby o uplatňování nároku na náhradu 
škody způsobenou městu včetně případného podání žaloby rozhodovalo ZM, a to na základě vyhrazení dle § 84 
odst. (4) zákona o obcích. 
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1.4.8. pověřuje 
Komisi korekce dotace Revitalizace náměstí dalším plněním usnesení RM č. 4.4.4 a 4.4.5 ze dne 22. 07. 2013. 
 
1.4.9. pověřuje 
Komisi korekce dotace Revitalizace náměstí, aby zajistila externí právní kanceláří uplatnění nároku na náhradu 
škody způsobenou městu dle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu dle § 420 a násl. občanského 
zákoníku včetně návrhu případného podání žaloby.  
 
1.4.10. ukládá tajemníkovi MěÚ svolat nejpozději do konce týdne schůzku zástupců právní kanceláře Kubík 
a partners se členy Komise korekce dotace Revitalizace náměstí. 
 
Citovaná usnesení přijatá RM dne 22. 7. 2013: 
4.4.4 RM ukládá tajemníkovi MěÚ a vedoucí odboru starosty zajistit na základě všech relevantních zjištění, a to 
Řídícího orgánu Regionálního operačního programu Střední Čechy, jeho externí advokátní kanceláří Sdružení 
protected Legal DS i Auditního orgánu MF ČR, ohledně prokazatelného pochybení zadavatele v zadávacím 
řízení veřejné zakázky Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích Zprávu o právním postupu na řešení 
z tohoto důvodu vzniklé škody městu dle zákona o obcích u externí advokátní kanceláře s termínem nejpozději 
do 31. 8. 2013 a o plnění tohoto usnesení pravidelně informoval na každém jednání RM.  
4.4.5 RM ukládá tajemníkovi MěÚ a vedoucí odboru starosty připravit pro nejbližší jednání ZM příslušný 
podkladový materiál s návrhy na usnesení, důvodovou zprávou, Zprávou o právním postupu včetně všech 
relevantních dokumentů v záležitosti prokazatelného pochybení zadavatele v zadávacím řízení veřejné zakázky 
Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích. 
 
 
1.5. Schvaluje zápis z minulé schůze č. 13/2013 ze dne 7. 8. 2013  
 
 
2.2.1. Schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1425/16 
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníkem garáže P. H., 
Čelákovice za cenu 60,- Kč/m²/rok. 
 
 
2.2.2. Schvaluje záměr pronájmu pozemku pod chatou – st. p. č. 344, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
37m², pro k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, část pozemku č. 920, jiná plocha, ostatní plocha, o výměře 21m²  
a část lesního pozemku č. 431/3 o výměře 70 m², za cenu 50,- Kč/m²/rok. 
 
 
2.4.1. V souladu s ustanovením čl. III, odst. 2., odstupuje od Smlouvy o nájmu a provozování trhů mezi Městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem, a Ing. P. N., Praha 12, jako nájemcem, na pronájem části plochy náměstí 
5. května p. č. 3201/1 o výměře 1000m² za účelem konání pátečních trhů z důvodu prodlení se zaplacením výše 
nájemného po dobu delší než 14 dnů.  
 
 
2.4.2 V souladu s ustanovením čl. III, odst. 2., odstupuje od Smlouvy o nájmu a provozování farmářských trhů 
mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a Ing. P. N., Praha 12, jako nájemcem, na pronájem části plochy 
náměstí 5. května p. č. 3201/1 o výměře 1000m² za účelem konání sobotních farmářských trhů, z důvodu 
prodlení se zaplacením výše nájemného po dobu delší než 14 dnů.  
 
 
3.1. Schvaluje navýšení příspěvku pro Technické služby Čelákovice o částku 262 000,- Kč pro rok 2013, 
na úhradu nákladů, za opravu zametacího stroje CC 2000. 
 
 
3.2. Schvaluje úpravu č. 7 rozpočtu města 2013. 
 
 
4.1.1.  Se seznámila se Zápisem z jednání komise pro rozvoj města č. 6 ze dne 16. 7. 2013. 
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4.1.2.  Po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek k architektonické studii rekonstrukce vstupů 
do BD U Kapličky 1632 – 1633.  
 
 
4.1.3. Pro své rozhodnutí ve věci umístění  rodinného domu a garáže na pozemku p.č. 1945/6 v Žižkově ulici, 
k.ú. Čelákovice požaduje předložit zastavovací studii pro území ohraničené ulicemi Žižkova, Zahradní 
a Pod Přerovskou cestou pro umístění staveb na území, které je v územním plánu určené jako rozvojové. 
 
 
4.1.4. Po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek k záměru výstavby modlitebny Církve bratrské 
v ulici Palackého na p.č. 480 a 479/1 podle studie vypracované ing. arch. L. L. a jeho architektonickým ateliérem 
v květnu letošního roku. 
 
 
4.2. Pověřuje odbor rozvoje města k úhradě služeb poradenské činnosti a kvalifikovaného posudku ohledně 
volby typu svítidel, která budou instalována do zábradlí lávky přes Labe (stavba „Cyklistická stezka přes Labe 
v Čelákovicích“) v rozsahu 31,5 hod za cenu 17 152 Kč včetně DPH. 
 
 
6.1. Se seznámila se Zápisem z jednání komise Redakční rada zpravodaje Města Čelákovic č. 7 ze dne 
16. 7. 2013 
 
 
6.2.1.1. Schvaluje rozpočtové opatření, kterým se navyšuje kapitola rozpočtu města na rok 2013 č. 3399, 
pol. 5222 o 3 000,- Kč, převedením z kapitoly č. 3319, pol. 5169.  
 
 
6.2.1.2 Schvaluje finanční příspěvek občanskému sdružení Sdružení včelařů Čelákovice ve výši 7.000 Kč 
s určením dle předložené žádosti.  
 
 
6.2.2.1. Schvaluje rozpočtové opatření, kterým se navyšuje kapitola rozpočtu města na rok 2013 č. 3399, 
pol. 5222 o 5 000,- Kč, převedením z kapitoly č. 3319, pol. 5169.  
 
 
6.2.2.2. Schvaluje finanční příspěvek občanskému sdružení Sdružení houbařů Čelákovice ve výši 5.000 Kč 
s určením dle předložené žádosti.   
 
 
6.2.3 Schvaluje finanční příspěvek, TJ Spartak Čelákovice na pořádání 51. ročníku závodu „Velká cena v běhu 
hodinovém“,  ve výši 7 000,-Kč.  
 
 
6.2.4. Schvaluje finanční příspěvek TJ Spartak Čelákovice na pořádání akce „Nohejbalový víkend 
v Čelákovicích“, ve výši 13 000,-Kč.  
 
 
6.2.5.1. Schvaluje rozpočtové opatření, kterým se navyšuje kapitola rozpočtu města na rok 2013 č. 3419, 
pol. 5222 o 5 000,- Kč, převedením z kapitoly č. 3319, pol. 5169.  
 
 
6.2.5.2. Schvaluje finanční příspěvek M. K., U Kapličky, Čelákovice na podporu přípravy a účasti v soutěži  INBA  
EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2013 (naturální kulturistika a fitness) ve výši  5 000,- Kč.   
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6.3. Schvaluje mimořádnou odměnu H. H. ředitelce MŠ J. A. Komenského, dle předloženého návrhu, 
v souvislosti s oceněním jejích pracovních zásluh při dovršení 50 let věku.  
 
 
6.4. Souhlasí s užitím znaku města Čelákovic na informačním plakátu firmy UNISOFT – P. B., Bílé Poličany  
„Kam za kulturou a sportem?“. 
 
 
6.5. Stanovuje plochy na městských objektech určené pro případnou grafickou úpravu, které budou poskytnuty 
žadatelům, P. Ch. a P. P.:  
- Komínová tělesa městských kotelen  
- Stěny městských kotelen      
Zároveň RM požaduje, aby jí před začátkem realizace díla na konkrétní ploše, byl návrh předložen ke schválení. 
U schválených návrhů RM projedná případný podíl města na nákladech spojených s realizací díla. 
 
 
6.6.1. Se seznámila s Rozhodnutím Ministerstva kultury ve věci udělení pokuty Městskému muzeu 
v Čelákovicích č.j. MK 34581/2013 OLP. 
 
 
6.6.2. Se seznámila s vyjádřením ředitele Městského muzea č.j. 2105/2013. 
 
 
6.6.3. Schvaluje poskytnutí mimořádné zálohy ve výši 50 000,- Kč Městskému muzeu v Čelákovicích na rok 
2013.  
 
 
8.1. Bere na vědomí Zápis z jednání Bytové komise č. 7 ze dne 2. 7. 2013 
 
 
8.2.1. Schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy na byt, ul. Průběžná, Milovice, na dobu určitou 3 měsíce 
tj. do 31. 10. 2013 s manželi I. a M. Č. 
 
 
8.2.2. Vypovídá nájem z bytu v Milovicích, ul. Armádní, L. C., z důvodu neplacení nájemného. 
Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v Milovicích, ul. Armádní.  
 
 
8.2.3. Schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy na byt, ul. Armádní, Milovice, na dobu určitou 3 měsíce 
tj. do 31. 10. 2013 s paní V. C. 
 
 
8.2.4. Schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy na byt, ul. Komenského, Čelákovice, s paní M. K.  
 
 
8.2.5. Schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy na byt, ul. Armádní, Milovice, s panem P. C. 
 
 
8.2.6. Schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy na byt, ul. Průběžná, Milovice, s paní I. P. 
 
 
8.2.7. Vypovídá nájem z bytu, ul. Průběžná, Milovice, manželům I. a R. M., z důvodu neplacení nájemného. 
Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu v Milovicích, ul. Průběžná.  
 
 
8.2.8. Schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy na byt, ul. Průběžná, Milovice, s panem P. K. 
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8.2.9. Schvaluje vyřazení manželů J. a E. K. ze seznamu uchazečů o pronájem bytu z důvodu odmítnutí 
přiděleného bytu.  
8.3.1. Schvaluje rozhodnutí dát výpověď z nájmu bytu v Milovicích, Armádní ulice, panu M. H. a paní M. H., 
z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu v částce překračující 
trojnásobek měsíční výše těchto plateb. 
 
 
8.3.2. Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu a případně vyklizení bytu, Armádní 
ulice, v Milovicích. 
 
 
8.4.2. Přiděluje byt velikosti 1+1, Prokopa Holého, Čelákovice, paní K. M., dle seznamu. 
 
 
8.4.3. Přiděluje byt o velikosti 3+1, Na Stráni, Čelákovice, panu G. N., dle seznamu. 
 
 
8.4.4. Přiděluje byt o velikosti 3+1, Prokopa Holého, Čelákovice, manželům K. a J. M., dle seznamu. 
 
 
8.4.5. Přiděluje byt o velikosti 2+1, Armádní, Milovice, panu P. Š., dle seznamu. 
 
 
8.4.6. Přiděluje byt o velikosti 3+1, Armádní, Milovice, panu M. K., dle seznamu. 
 
 
8.4.7. Přiděluje byt o velikosti 2+1, Průběžná, Milovice, manželům L. a T. K., dle seznamu. 
 
 
8.4.8. Revokuje své usnesení č. 10/2013/8.2.10. ze dne 17. června 2013, kterým přiděluje o velikosti 3+1, 
ul. Topolová, Milovice, P. D., trvale bytem Roudnice nad Labem, dle seznamu, protože pí. D. uvedený byt 
nepřijala. 
 
 
8.4.9. Schvaluje vyřazení paní P. D. ze seznamu uchazečů o pronájem bytu z důvodu odmítnutí přiděleného 
bytu.  
 
 
8.4.10. Přiděluje byt o velkosti 2+1, Armádní, Milovice, paní M. Č., za podmínky, že odevzdá městu byt 
o velikosti 1+1, ul. Armádní, Milovice. 
 
 
8.5.1. Přiděluje byt o velikosti 3+1 v ul. Prokopa Holého v Čelákovicích, M. J. za nabídnutou cenu 8 600,-Kč, 
měsíčně. 
 
 
8.5.2. Přiděluje byt o velikosti 2+1 v ul. Stankovského v Čelákovicích, Z. L. za nabídnutou cenu 8 000,-Kč, 
měsíčně. 
 
 
9.1. Se seznámila se Zápisem z jednání Bezpečnostní komise č. 22 ze dne 21. 6. 2013 
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9.2. Se seznámila se Zprávou o bezpečnosti a o činnosti MP Čelákovice za I. pololetí roku 2013, předloženou 
místostarostou.   
 
10.1. Souhlasí s převodem všech dosud městem pořízených herních prvků, instalovaných v zahradách MŠ, 
do evidence majetku každé konkrétní mateřské školky. Rada města současně ukládá vedoucímu hospodářského 
odboru zajistit převod herních prvků a souvisejícího mobiliáře do evidence jednotlivých mateřských škol před 
provedením ročních inventur 2013. 
 
 
10.2. Bere na vědomí úpravu sazebníku odměn poskytovaných městu Čelákovice autorizovanou obalovou 
společností EKO-KOM a.s.  
 
 
 
11.1. Bere na vědomí zprávu tajemníka o regulaci výherních hracích přístrojů na území města a souhlasí 
se zachováním současného znění vyhlášky E 2/201 Města Čelákovic o stanovení míst, na kterých mohou být 
provozovány VHP. 
 
 
 
11.2.1. Zrušuje  komisi Poradní sbor občanů.    
 
 
11.2.2. Zrušuje  komisi „Místní agenda 21“.     
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová dne 13. 8. 2013  

 

Usnesení ověřil: Miloš Sekyra  

Josef Pátek 

starosta města Čelákovice 


