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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 25/2013 ze schůze Rady města Čelákovic 25. listopadu 2013

Rada města Čelákovic:

233. Schvaluje předložený program jednání. 

234. Jmenuje PhDr. Zdeňku Tichou ověřovatelkou usnesení.

235. Jmenuje PaedDr. Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu.

236. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, záměr pronájmu parcel č. 4295 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 400 m², část 
pozemku o výměře cca 78 m2 ze st. p. č. -1 – zastavěná plocha a nádvoří, z celkové výměry 568 m², 
pozemek st. p. č. -2 – zastavěná plocha a nádvoří / zbořeniště, o výměře 152 m² a pozemek p. č. 3 -
zahrada, o výměře 103 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za účelem vstupu a 
provozování zahrady soukromé mateřské školy, školní družiny I. stupně základní školy a vstupu žáků 
I. stupně základní školy, za minimální cenu 54 000,-Kč/rok.

237. 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 právní služby ze dne 17. 12. 2004, mezi 
JUDr. M. N. jako advokátem a městem Čelákovice jako klientem, na právní služby v souvislosti 
s převodem finančních prostředků (dotace) na akci Cyklistická stezka přes Labe z r. 2013 do r. 2014.

238. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější na plnění veřejné zakázky „Územní plán Čelákovic 
– zpracovatel Územního plánu“ nabídku Ing. arch. J. F., Ústí nad Labem v celkové ceně 1.996.520,00 
Kč včetně DPH.

239. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a Ing. arch. J. F., 
jako zhotovitelem pro zpracování Územního plánu Čelákovic v celkové ceně 1.573.020,00 Kč včetně 
DPH.

240. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a Ing. arch. J. F., 
jako zhotovitelem pro zpracování vyhodnocení vlivů Územního plánu Čelákovic na udržitelný rozvoj 
území v celkové ceně 423.500,00 Kč včetně DPH.

241. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k podání žádost o dotaci – Výzva Realizace úspor energie 
v Operačním programu Životní prostředí u objektu MŠ Rumunská s předpokládanými celkovými 
náklady 13 014 117,60 Kč včetně DPH variantu c): způsobilé náklady – 10.350.000,-- Kč včetně DPH, 
vlastní podíl – 6.053.967,60 Kč (73 bodů – předpoklad dotace 6.960.150,-- Kč).

242. Žádá pracovní skupinu jmenovanou pro posuzování udělení a odejmutí čestného občanství 
města Čelákovic o posouzení návrhu zastupitelů Miroslava L. Igla, Tomáše Janáka, RNDr. Petra 
Petříka, PhD., Ing. Aleše Rikla, Jaroslava Špačka a Milana Tichého na udělení čestného občanství 
sestrám Evě Haymanové a Věře Gissingové (obě rozené Diamantová). 

243. Ukládá vedoucí odboru školství, informací a kultury zavést Knihu čestného občanství města 
Čelákovic s údaji dle Statutu čestného občanství města Čelákovic.



Usnesení Rady města

2

244. Ukládá vedoucí odboru školství, informací a kultury zadat zhotovení pamětních listin a stříbrných 
medailí s otiskem pečetidla rychtářského práva města Čelákovic (dt. rokem 1631). 

245. Schvaluje pořízení 1 ks herní sestavy Universal 200 (U-209) v ceně ve výši 78 700,-Kč bez DPH 
(včetně montáže) od firmy Bonita Group Service s. r. o., Tišnov, a její umístění na dětském hřišti v ul. 
Spojovací.

246. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče KOBIT spol. 
s r. o., Praha 6, na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Snížení prašnosti na území města 
Čelákovice“, a to dodávky 1 ks kropicího vozu pro TS Čelákovice za cenu 2 990 000,- Kč bez DPH.

247. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Kupní smlouvy na dodávku 1 ks kropicího vozu mezi 
městem Čelákovice jako objednatelem a společností KOBIT spol. s r.o., Praha 6 jako zhotovitelem na 
plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Snížení prašnosti na území města Čelákovice“ za cenu 2 
990 000,- Kč bez DPH za předpokladu, že ve lhůtě pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky nebude žádným z uchazečů námitka podána.  

Zapsala: Pitková, dne 25. 11. 2013 

Usnesení ověřila: PhDr. Zdeňka Tichá

Milan Tichý
místostarosta města Čelákovic
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