
USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 20/2013 ze schůze Rady města Čelákovic 7. října 2013

Rada města Čelákovic: 

1. Pověřuje Místostarostu II. Ing. Bohumila Klicperu řízením dnešní schůze RM.

2. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 4.6 a 11.4.

3. Jmenuje PaedDr. Luboše Rýdla ověřovatelem usnesení.

4. Jmenuje p. Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu.

5. Schvaluje Zápis z RM č. 19 ze dne 26. 9. 2013

6. Konstatuje doručení 3 nabídek renomovaných a nezávislých externích advokátních kanceláří na uplatnění 
nároku na náhradu škody způsobenou městu ve věci zavádění a realizace jednotného vizuálního stylu města 
Čelákovic dle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu dle § 420 a násl. občanského zákoníku 
včetně návrhu případného podání žaloby, a to Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s.r.o., Praha 3, v ceně 50.000,-
Kč bez DPH, Advokátní kanceláří Nespala, Brandýs n. L., v ceně 50.000,- Kč bez DPH a advokátkou Mgr. M. B., 
Praha 4, v max. ceně 36.000,-Kč bez DPH.

7. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, dle směrnice MěÚ v tzv. režimu přímého zadání na službu, tj. na uplatnění nároku na náhradu škody 
způsobenou městu ve věci zavádění a realizace jednotného vizuálního stylu města Čelákovic dle obecných 
ustanovení o odpovědnosti za škodu dle § 420 a násl. občanského zákoníku včetně návrhu případného podání 
žaloby, jako pro Město nejvhodnější nabídku advokátky Mgr. M. B., Praha 4, v max. ceně 36.000,- Kč bez DPH.

8. Ukládá vedoucí odboru starosty zajistit mandátní smlouvu na službu, tj. na uplatnění nároku na náhradu škody 
způsobenou městu ve věci zavádění a realizace jednotného vizuálního stylu města Čelákovic dle obecných 
ustanovení o odpovědnosti za škodu dle § 420 a násl. občanského zákoníku včetně návrhu případného podání 
žaloby, s Mgr. M. B., Praha 4, v max. ceně 36.000,- Kč bez DPH.

9. Pověřuje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, místostarostu I uzavřením (podepsáním) mandátní smlouvy na službu, tj. na uplatnění nároku na 
náhradu škody způsobenou městu ve věci zavádění a realizace jednotného vizuálního stylu města Čelákovic dle 
obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu dle § 420 a násl. občanského zákoníku včetně návrhu případného 
podání žaloby, s advokátkou Mgr. M. B., Praha 4, v max. ceně 36.000,-Kč bez DPH.

10. Pověřuje tajemníka MěÚ, aby v rámci plnění přijatého usnesení ZM ze dne 24. 4. 2013 s příslušnými odbory 
MěÚ předložil advokátce Mgr. M. B., Praha 4, veškeré podkladové materiály uvedené v Zápisu č. 5/2012 KV ZM 
i přehled a celkovou vyfakturovanou částku veškerých vedlejších nákladů /i zmařených/ vynaložených 
v souvislosti se zaváděním a realizací jednotného vizuálního stylu města Čelákovic (Loga města) /např. vizitky, 
obálky, e-maily a e-podoby, barevná příloha Zpravodaje č. 1/2012/ včetně faktur, jejich průvodek a zjišťovacích 
protokolů v termínu nejpozději do 25. 10. 2013.

11. Revokuje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, všechna usnesení Rady města Čelákovic č. 17, a to konkrétní usnesení I, II/1, II/2, III/1.1 až 1.10, III/2 
ze dne 16. 9. 2013.
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12. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 19. 9. 2013 mezi Advokátní kanceláří 
Brož, Sedlatý s.r.o., Praha 3, a městem Čelákovice, ve smyslu čl. 6.5 Smlouvy, na ukončení této Smlouvy.

13. Konstatuje odstranění veškerých možných důsledků údajně neoprávněného svolání schůze Rady města 
16. 9. 2013, přijatými usneseními kolektivních orgánů města, a to na základě odpovědi z Odboru dozoru a 
kontroly veřejné správy MV ČR – dopis č. j.: MV-113335-2/ODK-2013 ze dne 23. 9. 2013, byť uvedená odpověď 
není právně závazná.

14. Bere na vědomí zápis č. 2 komise korekce dotace revitalizace náměstí ze dne 10. 9. 2013.

15. Bere na vědomí rezignaci Ing. Petra Studničky na funkci člena komise korekce dotace Revitalizace náměstí.

16. Ruší v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, na základě doporučení Komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadávací řízení veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby S_25/2013/MIST/Kl na přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou 
EPC Obnova zdrojové části kotelny K40 Rumunská/Hybešova, Čelákovice, a to z důvodu obdržení pouze jedné 
nabídky, plně v souladu se zadávací podmínkou bodu 13 zadávací dokumentace.

17. Ukládá vedoucí odboru rozvoje města zadávací řízení S_25/2013/MIST/Kl. zrušit a tento výsledek oznámit 
uchazečům, resp. zveřejnit na profilu zadavatele. 

18. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1205 0100 mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a společností 
Metrostav a.s., Praha 8, jako zhotovitelem, v rámci plnění veřejné zakázky „Cyklistická stezka přes Labe 
v Čelákovicích“. Celková cena díla dle tohoto Dodatku č. 4 činí 32.524.563,- Kč bez DPH.

19. Bere na vědomí Zápis č. 7 z jednání komise pro rozvoj města ze dne 1. 10. 2013.

20. Nesouhlasí s navrženými vnějšími úpravami stánku PNS, Masarykova ul. na p. č. 518 v k. ú. Čelákovice.

21. Pověřuje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, vedoucí odboru rozvoje města uplatněním námitky města Čelákovic v řízení vedeném odborem

výstavby MěÚ Čelákovice ve věci vnější úpravy stánku PNS ul. Masarykova na p. č. 518 v k. ú. Čelákovice, ve 

smyslu přijatého usnesení RM.

22. Souhlasí po projednání v komisi pro rozvoj města se záměrem na výstavbu gastronomické malovýrobny v 

lokalitě u ČS ul. Mochovská na p. č. 3301/82, p. č. 3301/85 a p. č. 3301/90, všechny v k. ú. Čelákovice. RM 

požaduje předložení dalšího stupně projektové dokumentace k vyjádření.

23. Nemá námitek po projednání v komisi pro rozvoj města k záměru provedení rekonstrukce domu č. p. 69 v ul. 

Sedláčkova v Čelákovicích a jeho přestavbě na kanceláře a bydlení. Pro své vyjádření však v dalším stupni 

projektové dokumentace požaduje předložení barevného řešení fasády v kontextu s okolní zástavbou a 

půdorysného řešení s vyznačením parkování v areálu objektu.

24. Souhlasí po projednání v komisi pro rozvoj města s navrhovaným architektonickým řešením a umístěním 

rodinného domu v ulici Kostelní na st. p. č. 170/1, p. č. 172/1 a st. p. č. 172/2, všech v k. ú. Čelákovice, dle 

předložené studie ze dne 10. 8. 2013. V případě změny barevného řešení fasády (ve studii navržena písková 

barva) RM požaduje předložení nového řešení k vyjádření.

25. Ukládá vedoucí odboru rozvoje města předložit na další jednání RM Dodatek ke Smlouvě o zajištění lodní 
dopravy uzavřené mezi SP Praha s. r. o., Praha 11, jako dodavatelem, a Městem Čelákovice jako objednatelem, 
kterým bude zajištěna přeprava osob přes Labe v Čelákovicích na období od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2013.

26. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek jako 
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pro město nejvhodnější nabídku uchazeče GESTAV s. r. o., Čelákovice, na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Zastávku BUS ul. Jiřinská, Čelákovice“ za nabídkovou cenu 756.328,- Kč 
bez DPH, a vyhrazuje si právo upravit termín plnění díla v návaznosti na případnou rekonstrukci vodovodního 
řadu v ulici Jiřinská.

27. Ukládá vedoucí odboru životního prostředí, aby vyzvala operátora GMS, aby předložil měření intenzity 
elektromagnetického pole v okolí stožáru GSM operátora v blízkosti obydlí a v prostorách MŠ Přístavní.

28. Ukládá komisi pro životní prostředí, aby podala stanovisko k následujícím akcím, a to v termínu do 30. 11. 
2013:

1) Smýcení dvou akátů v parku U Hájku, kdy dne 17. 7. 2013 bylo vydáno upozornění OŽP k vedení 

města i dr. Petříkovi na zjištěný havarijní stav dřevin; 

2) Smýcení suchých stromů ve městě (předáno komisi pro životní prostředí na jaře – 1. část, doplněno 

9. 9. 2013 – 2. část, dosud bez vyjádření);

3) Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní rezervace Káraný – Hrbáčkovy tůně 

(CZ0214007 – evropsky významná lokalita) – návrh plánu a péče o toto území; dosud v řízení od 

KUSK, předáno komisi pro životní prostředí dne 16. 8. 2013 k projednání (dosud bez vyjádření);

4) Návrh Osadního výboru Sedlčánky na zřízení Pump Tracku v prostoru labské nivy v Sedlčánkách 

(u přívozu – bývalý sad, nyní nivní louka), který město obdrželo dne12. 6. 2013;

5) Žádost p. M. o kácení z 30. 8. 2013. 

29. Bere na vědomí rezignaci Mgr. Marka Skalického na funkci člena komise pro životní prostředí.

30. Seznámila se se zápisem č. 26 komise pro životní prostředí ze dne 9. 9. 2013

31. Ruší v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, na základě doporučení hodnotící komise, v souladu s § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávací řízení veřejné zakázky na dodávku s názvem 
„Snížení prašnosti na území města Čelákovice – kropicí vůz“.

32. Ukládá vedoucí odboru životního prostředí připravit oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího 
řízení veřejné zakázky s názvem „Snížení prašnosti na území města Čelákovice – kropicí vůz“.

33. Ukládá vedoucí odboru životního prostředí připravit písemnou zprávu zadavatele k veřejné zakázce „Snížení 
prašnosti na území města Čelákovice – kropicí vůz“.

34. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, záměr města Čelákovic na zahájení nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Snížení prašnosti 
na území města Čelákovice – kropicí vůz“.

35. Ukládá odboru životního prostředí a společnosti ISES s.r.o., Praha 6, zajistit zpracování zadávací
dokumentace pro veřejnou zakázku „Snížení prašnosti na území města Čelákovice – kropicí vůz“.

36. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, žádost o prodloužení lhůty pro předložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace SFŽP, 
na dodávku veřejné zakázky s názvem „Snížení prašnosti na území města Čelákovice – kropicí vůz“.

37. Ukládá vedoucí odboru životní prostředí předložení Dodatku č. 1 ke Smlouvě 72/13, uzavřené mezi městem 
Čelákovice jako objednatelem a firmou ISES s.r.o., Praha 6, jako zhotovitelem.

38.  Revokuje usnesení RM č. 18/2013/10.3 ze dne 23. 9. 2013.

39. Bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí bezplatného ošetření lípy srdčité rostoucí na pozemku p. č.
4295 v k. ú. Čelákovice v rámci projektu Zdravé stromy pro zítřek.
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40. Souhlasí v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s úklidem větví, uhrazením případných nákladů na bezpečnostní vazbu (v případě, že bude pro strom 
navržena) a nákladů spojených se zajištěním bezpečnosti lípy srdčité rostoucí na pozemku p. č. 4295 v k. ú.
Čelákovice při ošetření, a to v nákladech do 10 tis. Kč bez DPH. 

41. Souhlasí s výměnou bytů mezi panem J. L., J. A. Komenského v č. p. 1646, Čelákovice, a paní F. Z., bytem 
Rumunská čp. 1447, Čelákovice.

42. Přiděluje byt č. 6 o velikosti 3+1, Prokopa Holého č. p. 1440, Čelákovice paní N. K., Čelákovice, dle 
seznamu.

43. Přiděluje byt č. 4 o velikosti 1+1, Prokopa Holého č. p. 1177, Čelákovice paní E. B., Čelákovice, dle 
seznamu. 

44. Přiděluje byt č. 7 o velikosti 2+1, Rumunská č. p. 1446, Čelákovice paní J. K. DiS, Čelákovice, dle seznamu. 

45. Přiděluje byt č. 4 o velikosti 2+1, V Prokopě č. p. 1347, Čelákovice paní E. S., Čelákovice, dle seznamu. 

46. Přiděluje byt č. 6 o velikosti 2+1, Topolová č. p. 618, Milovice panu I. K., Čelákovice, dle seznamu. 

47. Přiděluje byt č. 25 o velikosti 2+1, Armádní č. p. 501, Milovice paní Z. Z., Čelákovice, dle seznamu. 

48. Přiděluje byt č. 4 o velikosti 3+1, Topolová č. p. 616, Milovice manželům R. a V. V., Milovice, dle seznamu. 

49. Přiděluje byt č. 27 o velikosti 3+1, Armádní č. p. 501, Milovice paní I. R., Česká Lípa.

50. Bere na vědomí rezignaci Ing. Jaroslava Ryneše z bytové komise.

51. Bere na vědomí Průběžnou zprávu o realizaci projektu Terénní program Čelákovice (od 1. 1. 2013 do 
30. 6. 2013) Semiramis o. s., Nymburk.

52. Seznámila se se Zápisem č. 7 z jednání sociální komise ze dne 24. 9. 2013.

53. Bere na vědomí rezignaci paní MUDr. Melánie Skalické na funkci členky sociální komise. 

54. Bere na vědomí Zápis č. 9 z jednání komise „Redakční rada zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 
17. 9. 2013.

55. Revokuje své usnesení č. 19/2013/1.3 ze dne 26. 9. 2013.

56. Ukládá redakční radě Zpravodaje města Čelákovic ve spolupráci s odborem školství, informací a kultury
uvést stávající Zásady pro vydávání Zpravodaje města Čelákovic do souladu se zákonem 305/2013 Sb., kterým 
se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých 
dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v termínu do 25. 10. 2013.

57. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, dle návrhu změnu Přílohy č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu v Čelákovicích č. 
I/05/06 – Podpisové právo vyjmenovaných zaměstnanců a stanovení oprávněných úředních osob Městského 
úřadu v Čelákovicích. 

58. Schvaluje a vydává v souladu s § 101 odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Jednací řád Rady města Čelákovic č. I/2/2013, který zrušuje jednací řád I/4/2011.

59. Zavádí centralizované ukládání veškerých smluv u tajemníka MěÚ.

60. Pověřuje souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Ing. Josefa Pátka, který doposud zastupoval v projektu OPLZZ 2 Podporujme podnikatelky Polabí 
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partnera projektu město Čelákovice, aby byl členem poroty soutěže Nejlepší podnikatelka Středního Polabí, který 
by měl partnera, tedy město Čelákovice na Dnu podnikatelek dne 16. 10. 2013 prezentovat krátkým projevem.

61. Konstatuje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, že ze zahájeného předávání agend starosty a místostarosty I. vyplývá neúplnost předávané 
dokumentace a chybějící specifikace, zejména v plnění smluvních závazků Města, a to včetně konkrétních 
dotačních titulů. 

62. Ukládá vedoucím zaměstnancům Města/vedoucí odborů MěÚ, vedoucí strážník MěP, ředitelé PO/ zpracovat 
do 11. 10. 2013 formou podepsaného čestného prohlášení podrobnou analýzu agend s konkrétním uvedením 
problematických záležitostí, stavu jejich plnění i nutnosti následných kroků vedoucích k jejímu řešení resp. 
splnění, a to ze strany odborů, orgánu a organizací Města, které mají danou oblast v gesci.

63. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, služební cestu ředitelky Městské knihovny paní Soni Husárikové a pověřeného pracovníka-
kameramana TV BOBR, f. o., Brandýs n.L.–Stará Boleslav, do Velké Británie, za účelem předání Výroční ceny 
města za rok 2013 paní Věře Gissingové, rozené Diamantové.

64. Revokuje usnesení 14/2013/4.1.3 ze dne 12. 8. 2013.

65. Netrvá ve věci umístění rodinného domu a garáže na pozemku p. č. 1945/6 v Žižkově ulici, k. ú. Čelákovice 
na předložení zastavovací studie a nemá proti navrženému umístění námitek.

                                     
Zapsala: Kašpárková, dne 7. 10. 2013

Usnesení ověřil: PaedDr. Luboš Rýdlo

Milan Tichý

místostarosta města Čelákovic
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