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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 25/2013 konané dne 25. listopadu 2013

Přítomni: p. Milan Tichý, Ing. Bohumil Klicpera, PhDr. Zdeňka Tichá, PaedDr. Luboš Rýdlo, p. Tomáš 

Janák, Mgr. František Bodlák

Omluveni:

Hosté:

Program jednání:

1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění 

1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

2. Majetkoprávní záležitosti

3. Finance, rozpočty, dotace

4. Investice – záměry a vyjádření města

6. Školství, kultura a sport

10. Životní prostředí – VaK – Odpadové hospodářství

Jednání se uskutečnilo od 17.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo 

ukončeno ve 19.35 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 25. 11. 2013
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění 

233. RM schválila předložený program jednání.

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

1.2 Jmenování PhDr. Zdeňky Tiché ověřovatelkou usnesení a PaedDr. Luboše Rýdla

ověřovatelem zápisu.

234. Jmenování PhDr. Zdeňky Tiché ověřovatelkou usnesení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržela se 1 – Tichá.

235. Jmenování PaedDr. Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Rýdlo.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Záměr pronájmu pozemku č. 4295 – ZŠ MILLS, s.r.o.
Z důvodů uzavřených dvou smluv a dvou dodatků, za účelem shodného předmětu nájmu, bylo 
doporučeno ukončit tyto smlouvy včetně dodatků k 31. 12. 2013 a nahradit je jednou novou nájemní 
smlouvou, která je nahradí v plném rozsahu. 

236. RM schvaluje 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 – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3.1 Dodatek ke smlouvě na právní služby
Na základě usnesení RM ze dne 21. 10. 2013 č. 21/2013/99 a následujících je předložen Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o poskytování právní služby s JUDr. N. na pomoc při řešení převodu dotačních prostředků 
poskytnutých SFDI na Cyklistickou stezku přes Labe z roku 2013 do roku 2014.

237. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právní služby ze dne 17. 12. 2004 – viz 
usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA
4.1 Výsledky jednacího řízení bez uveřejnění „Územní plán Čelákovic – zpracovatel Územního 

plánu“
Dne 23. 09. 2013 bylo zahájeno jednací řízení bez uveřejnění na plnění veřejné zakázky „Územní plán 

Čelákovic – zpracovatel Územního plánu“ (dále jen „JŘBU“). Dne 13. 11. 2013 proběhlo zasedání 

hodnotící komise k posouzení a hodnocení nabídek s těmito výsledky:

1. Ing. arch. J. F., Kojetice, 400 02 Ústí nad Labem

2. Sdružení fyzických osob Ing. arch. M. D., Ing. arch. I. G., Ing. arch. L. G., Ing. arch. P.

G.

3. Ing. arch. J. S. a Ing. arch. E. S., Hrabinská 737 01 Český Těšín

Radě města byly předloženy ke schválení též návrhy smluv o dílo, a to konkrétně:

Návrh smlouvy o dílo na zpracování Územního plánu Čelákovic;

Návrh smlouvy o dílo na zpracování vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu 

Čelákovic na udržitelný rozvoj území.
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238. RM schvaluje jako pro město nejvhodnější na plnění veřejné zakázky „Územní plán Čelákovic –
zpracovatel Územního plánu“ nabídku Ing. arch. J. F., Ústí nad Labem – viz usnesení.

239. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a Ing. arch. J. F., jako 
zhotovitelem pro zpracování Územního plánu Čelákovic – viz usnesení.

240. RM schvaluje 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 
– viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2 – Klicpera, Rýdlo.
Společné hlasování pro usnesení 238, 239, 240.

4.2 Zateplení objektu MŠ Rumunská – Operační program Životní prostředí 
Místostarosta II předložil Radě města Čelákovice, v souvislosti s vyhlášením Výzvy Realizace úspor 
energie, k projednání 3 varianty žádostí o dotaci u objektu MŠ Rumunská. 
Společnost OLIVIUS s.r.o. Sokolov na základě uzavřené mandátní smlouvy s městem připravila 

Kumulativní rozpočet Zateplení objektu MŠ Rumunská 1447 ve třech variantách. Každá varianta je 

bodově ohodnocena, přičemž s narůstajícím počtem bodů vzrůstá i šance na úspěch při žádosti o 

dotaci, ale současně se také snižuje podíl dotace a zvyšuje se tak vlastní podíl žadatele. 

241. RM schvaluje k podání žádosti o dotaci – Výzva Realizace úspor energie v Operačním programu 
Životní prostředí u objektu MŠ Rumunská ve variantě c) tj. se 73 body – viz usnesení.

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

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
6.1 Návrh na udělení čestného občanství
RM byl předložen Návrh na udělení čestného občanství sestrám Evě Haymanové a Věře Gissingové, 
obě rozené Diamantová.

242. RM žádá pracovní skupinu jmenovanou pro posuzování udělení a odejmutí čestného občanství 
města Čelákovic o posouzení návrhu – viz usnesení.

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

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

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Společné hlasování pro usnesení 238, 239, 240.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
10.1 Doplnění herního mobiliáře na dětském hřišti v ulici Spojovací
Odbor životního prostředí obdržela 4 nabídky firmy Bonita Group Service s.r.o., Tišnov, na vhodnou 
sestavu k doplnění herního mobiliáře na dětském hřišti v ulici Spojovací. Jako nejvýhodnější se jeví 
herní sestava Universal 200 označená jako U-209.
Pro lepší orientaci v nabídce herních prvků z hlediska nabídnuté ceny byly předloženy cenové nabídky 
TR Antoš s.r.o. z Turnova a firmy Hřiště s.r.o. z Brna na podobnou herní sestavu.

245. RM schvaluje pořízení 1 ks herní sestavy Universal 200 (U-209) – viz usnesení

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se – Janák.
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10.2 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky- VZ „ Snížení prašnosti na území 
města Čelákovice“- kropicí vůz pro TS
Hodnotící komise provedla hodnocení nabídek a sestavila pořadí těchto nabídek na základě 

hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena bez DPH. Hodnoticí komise vyhodnotila jako pro město 

nejvhodnější nabídku uchazeče KOBIT spol. s r.o., Praha 6, za nabídkovou cenu 2 990 000,- Kč bez 

DPH. RM byl předložen návrh na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na plnění výše uvedené 

veřejné zakázky. Kupní smlouvu smí zadavatel uzavřít až po skončení lhůty pro podání námitek proti 

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

246. RM schvaluje 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“ – viz 
usnesení.

247. RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy na dodávku 1 ks kropicího vozu – viz usnesení.

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

Zápis ověřil: PaedDr. Luboš Rýdlo

Milan Tichý

  místostarosta I
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