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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 27/2013 ze schůze Rady města Čelákovic dne 16. prosince 2013

Rada města Čelákovic:

294. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 4.11, 6.2, 6.3, 6.4, 9.3, 11.2 a 11.3.

295. Jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.

296. Jmenuje Ing. Bohumila Klicperu ověřovatelem zápisu.

297. Schvaluje zápis z RM č. 26/2013 ze dne 4. 12. 2013.

298. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku o výměře cca 150 m

2

z celkové výměry 2769 m
2

pozemku p. č. 886/18 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 10.000,- Kč/rok, za účelem umístění a provozování 
stánku rychlého občerstvení (dočasná stavba). 

299. Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr směny (prodeje vlastnictví Města Čelákovic) části o 
výměře cca 240 m

2
z celkové výměry 2288 m

2
pozemku p. č. 3891 – ostatní plocha, ostatní 

komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za pozemek p. č. 990/4 – vodní plocha, koryto 
vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 240 m

2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

300. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr na odkoupení části o výměře cca 4 m

2
z celkové výměry 

477 m2 pozemku p. č. 1979/6 – zahrada, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, městem Čelákovice za 
účelem vybudování komunikace v ul. Miroslava Maška, a to v předpokládané ceně 13.000,- Kč.

301. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě číslo TP12/10 mezi městem 
Čelákovice jako uživatelem a firmou VITA software, s. r. o., Praha 6, jako poskytovatelem, o 
poskytování technické podpory k agendovým informačním systémům Stavební úřad, Silniční úřad a 
jejich propojení se spisovou službou a geografickým informačním systémem MISYS, a to přímým 
zadáním zakázky za cenu obvyklou na základě zkušeností a informací o trhu.

302. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice jako 
pronajímatelem a Vyšší odbornou školou, střední zdravotnickou školou a základní školou MILLS, 
s.r.o., Čelákovice, jako nájemcem, na pozemek p. č. 4295 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 400 
m², pozemek st. p. č. -1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 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 cenu 73.300,- Kč ročně.

303. Bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 SB., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zprávu o rozboru hospodaření, který provedl auditor u 
organizační složky města Městský bazén, Sady 17. listopadu 1753, Čelákovice.

304. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předložený ceník vstupného do Městského bazénu Čelákovice 
s účinností od 1. 1. 2014.
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305. Pověřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místostarostu II zajištěním cenové nabídky proveditelnosti 
venkovního bazénu včetně navržení způsobu realizace, provozování a způsobu financování.

306. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. -1778 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 545 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice a manželi panem O. G. a paní V. G., Čelákovice (jako vlastníky id. ¼ -
SJM.), panem J. K., Čelákovice (jako vlastníkem id. ¼), panem J. N., Čelákovice (jako vlastníkem id. 
¼), a paní E. R., Čelákovice (jako vlastníkem id. ¼), jako nájemci, za cenu 9,-Kč/m²/rok.

307. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. -1779 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 578 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice a paní K. B., Čelákovice (jako vlastníkem id. ¼), manželi panem B. M. a 
paní I. M., Čelákovice (jako vlastníky id. ½ - SJM), a panem P. T., Čelákovice (jako vlastníkem id. ¼), 
jako nájemci, za cenu 9,-Kč/m²/rok.

308. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. -1780 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 691 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice s manželi panem P. J., Čelákovice, a paní J. J., Praha 5 (jako vlastníky
id. ¾ - SJM), paní M. Š., Čelákovice (jako vlastníkem id.1/32), panem J. Z., Čelákovice (jako 
vlastníkem id. 5/32), panem J. Z., Čelákovice (jako vlastníkem id. 1/32), a panem L. Z., Čelákovice 
(jako vlastníkem id. 1/32), jako nájemci, za cenu 9,-Kč/m²/rok.

309. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. -1781 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 516 m², a paní J. G., 
Horní Slivno, (jako vlastníkem id. 

1
/32), panem P. K., Čelákovice (jako vlastníkem id.¼), paní T. M., 

Čelákovice (jako vlastníkem id.¼), paní A. M., Čelákovice (jako vlastníkem id. 
7
/32 ), a manželi panem 

V. B. a paní L. B., Milovice, Mladá (jako vlastníky id. ¼ - SJM), jako nájemci, za cenu 9,-Kč/m²/rok.

310. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. -1785 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 519 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, a panem M. B., Trnava, Slovensko (jako vlastníkem id. ¼), manželi 
panem P. S. a paní M. S., Čelákovice (jako vlastníky id. ¼ - SJM), paní M. Š., Čelákovice (jako 
vlastníkem id. ¼), a paní O. Z., Čelákovice -Císařská Kuchyně (jako vlastníkem id. ¼), jako nájemci, 
za cenu 9,-Kč/m²/rok.

311. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. -1784 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 694 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, a manželi panem V. H. a paní J. H., Praha 7 – Holešovice (jako 
vlastníky id.¼ - SJM), panem J. S., Čelákovice (jako vlastníkem id. ⅛), paní M. S., Čelákovice (jako 
vlastníkem id.⅛), paní M. S., Čelákovice (jako vlastníkem id.¼), a paní H. S., Čelákovice (jako 
vlastníkem id.¼), jako nájemci, za cenu 9,-Kč/m²/rok.

312. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. -1783 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 518 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, a panem R. T., Čelákovice (jako vlastníkem id.¼), panem M. K., 
Čelákovice (jako vlastníkem id.3/16), paní J. D., Čelákovice (jako vlastníkem id. 3/16), paní H. M., 
Čelákovice (jako vlastníkem id. 6/16), jako nájemci, za cenu 9,-Kč/m²/rok.

313. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku st. p. č. -1782 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 569 m², v k. ú.
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Čelákovice a obci Čelákovice, a manželi panem P. B., Čelákovice, a paní R. J., Praha 9 - Vysočany 
(jako vlastníky id. 2/8 – SJM), paní E. K., Čelákovice (jako vlastníkem id. 2/8), panem J. Z., Lysá nad 
Labem (jako vlastníkem id. ¼), a paní M. R., Čelákovice (jako vlastníkem id. ¼), jako nájemci, za cenu 
9,-Kč/m²/rok.

314. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice jako 
pronajímatelem a panem M. F., Čelákovice, jako nájemcem, na pozemek st. p. č. -1426/7, o výměře 
19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

315. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem a manželi R. a J. H., Praha 8, jako nájemci, na pozemek st. p. č. -214/2, o výměře 15 
m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 50,-Kč/m²/rok.

316. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje domu č. p. 53 na st.p.č. -17 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 627 m

2
, a stavebního pozemku st.p.č. -17 – zastavěná plocha a nádvoří, o 

výměře 627 m
2
, oboje v k. ú. Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice, vzhledem k nezájmu o nabízenou 

nemovitost za cenu min. 1 600 000,- Kč. 

317. Ukládá vedoucímu hospodářského odboru ověřit u realitních kanceláří reálný zájem o nabízené 
nemovitosti – dům č. p. 53 na st.p.č. -17 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 627 m

2
, a stavební 

pozemek st.p.č. -17 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 627 m2, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic, 
obec Čelákovice. 

318. Ukládá řediteli TS Čelákovice odstranit z důvodu bezpečnosti chodců staré oplocení z vlnitého 
plechu podél chodníku v lokalitě V Prokopě - na jižní straně areálu TOS, které je v havarijním stavu.

319. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, úpravu č. 13 rozpočtu města Čelákovic 2013.

320. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, využití prostředků investičního fondu ZŠ Kostelní ve výši 132 437,- Kč 
na opravy dvou chladicích zařízeních ve školní kuchyni. 

321. Bere na vědomí Dopis vedení účetní jednotky o zjištěních z průběžného přezkoumávání 
hospodaření účetní jednotky Město Čelákovice za účetní období 1– 6/2013.

322. Bere na vědomí realizaci nápravných opatření z Dopisu vedení účetní jednotky o zjištěních 
z průběžného přezkoumávání hospodaření účetní jednotky Město Čelákovice za účetní období 1-
6/2013.

323. Nesouhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, s přijetím odpovědnosti za škodu způsobenou J. R., Praha 6, pádem na 
chodníku dne 15. 3. 2013 a nesouhlasí s jeho odškodněním z pojistky města.

324. Zrušuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ev. č. S 
36/2013/ORM/Za s názvem „Obnova povrchů chodeb – BD 1629 + 1645–1648, Čelákovice“.

325. Ukládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, vedoucí odboru rozvoje města zpracovat zadávací dokumentaci nové veřejné 
zakázky malého rozsahu „Obnova povrchů chodeb – BD 1629 + 1645–1648, Čelákovice“ a předložit 
tuto zadávací dokumentaci ke schválení na jednání Rady města. 

326. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, realizaci sklopných uzamykatelných zábran (typ 4221– provedení pozinkované –
výrobce Mevatec s. r. o.) proti vjezdu motorových vozidel při vjezdech na lávku pro pěší a cyklisty 
v Čelákovicích v rámci rozpočtu investiční akce „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“. 
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327. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s 
názvem „Injektáž nevyužívaných odboček kanalizace – Sokolovská.

328. Ukládá v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, vedoucí odboru rozvoje města zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu s názvem „Injektáž nevyužívaných odboček kanalizace – Sokolovská“.

329. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, zadání zpracování projektové dokumentace pro svedení splaškových vod z 
objektů v ulicích Miroslava Maška a Lidické, včetně inženýrské činnosti (vyjádření dotčených orgánů, 
zajištění stavebního povolení, vč. správního poplatku) panu J. V., Tišice – Kozly, za celkovou cenu 
25.000,- Kč. Zpracovatel projektové dokumentace není plátcem DPH, jde tedy o cenu konečnou.

330. 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, cenovou nabídku uchazeče SP Praha s. r. o., Praha 11, na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění přepravy osob přes Labe v Čelákovicích – přívoz“ za 
cenu 259 560,- Kč vč. DPH.

331. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Smlouvu o zajištění lodní dopravy mezi společností SP Praha s. r. o., Praha 11,
jako dodavatelem a městem Čelákovice jako objednatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Zajištění přepravy osob přes Labe v Čelákovicích – přívoz“ za cenu 259 560,- Kč vč. DPH.

332. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, cenovou nabídku uchazeče XEDOS s. r. o., Praha 2, na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Opravy bytu P. Holého 1177/4, Čelákovice“ za cenu 98 265,- Kč bez DPH, 
a to na základě vyhodnocení provedeného odpovědnou osobou této veřejné zakázky.

333. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo mezi společností XEDOS s. r. o., Praha 2, jako zhotovitelem, a 
městem Čelákovice jako objednatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Opravy 
bytu P. Holého 1177/4, Čelákovice“ za cenu 98 265,- Kč bez DPH.    

334. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje cenovou nabídku uchazeče TRANGO s. r. o., Praha 4, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čištění a ošetření fasády BD ul. Stankovského 1581, 
Čelákovice“ za cenu 115 880,- Kč bez DPH, a to na základě vyhodnocení provedeného odpovědnou 
osobou této veřejné zakázky, a na základě ověření ředitelem Q-Bytu spol. s r.o., Čelákovice, že se 
jedná o cenu obvyklou.

335. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo mezi společností TRANGO s. r. o., Praha 4, jako zhotovitelem, a 
městem Čelákovice jako objednatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čištění 
a ošetření fasády BD ul. Stankovského 1581, Čelákovice“ za cenu 115 880,- Kč bez DPH.    

336. Nemá námitek v souladu s § 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, po projednání v komisi pro rozvoj města k předloženému barevnému 
řešení fasády a řešení parkování v areálu objektu v rámci projektu rekonstrukce domu č. p. 69 v ul. 
Sedláčkova v Čelákovicích a jeho přestavby na kanceláře a bydlení. 

337. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako pro město nejvýhodnější nabídku na provedení 
stavebních prací souvisejících s odvodněním Městské knihovny nabídku firmy Stavby S+D s.r.o, 
Praha 4, v celkové ceně 156 538,- včetně DPH.

338. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Čelákovice jako objednatelem a 
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společností Stavby S+D s.r.o., Praha 4, jako zhotovitelem, na provedení zakázky „Odvodnění městské 
knihovny Čelákovice“, za cenu 156 538,- Kč včetně DPH.

339. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, provedení fyzické kontroly vodovodních a kanalizačních přípojek 
v rekonstruovaném úseku ul. Sokolovská na náklady města Čelákovic, maximálně do výše 26.000,-
Kč bez DPH.

340. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce použitého zásahového vozidla 
CAS 25 K“ ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014 a 
zavazuje se na základě schváleného rozpočtu města na rok 2014 (skupina 5, par. 5512, pol. 5171 –
opravy a údržba) spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů 
projektu.

341. Pověřuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, starostku města PhDr. Zdeňku Tichou podpisem žádosti o dotaci na projekt 
Rekonstrukce použitého zásahového vozidla CAS 25 K“ ze Středočeského Fondu podpory 
dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014.

342. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, na základě schváleného rozpočtu města na rok 2014 (skupina 5, par. 5512, pol. 
5171 – opravy a údržba) spolufinancování projektu ve výši 5% v případě získání dotace ze 
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014. 

343. Prodlužuje termín stanovený Komisi pro životní prostředí v usnesení 21/2013/122 ze dne 
21. 10. 2013, a to do konce ledna 2014.

344. Podporuje iniciativu Komise pro životní prostředí zorganizovat besedu na téma „Čistý vzduch ve 
městě – základ našeho zdraví“ v roce 2014.

345. Ukládá vedoucí odboru životního prostředí, a to na základě doporučení Komise pro životní 
prostředí k návrhu zpracovanému DI PČR na kácení a zásah do korun hodnotných a zdravých dřevin 
v ul. Husova, zajistit vyjádření ČIŽP, zda opatření požadovaná DI PČR jsou adekvátní a v souladu s 
vyhláškou MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, a se zákonem č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

346. Se seznámila se zápisem č. 29 z jednání Komise pro životní prostředí konaného dne 
9. 12. 2013.

347.  Bere na vědomí rezignaci Ing. Veroniky Jarolímové z členství v komisi pro životní prostředí.

348. Nedoporučuje ke zveřejnění článek „Světová zdravotnická organizace – IARC agentura pro 
výzkum rakoviny“ – na internetových stránkách města.

349. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, nákup telefonů Aligator A340 od firmy HealthInspect s. r. o., Praha 6, na základě 
nejvýhodnější cenové nabídky v celkové částce do 80.000,- Kč včetně DPH.

350. Ukládá komisi sociální předložit RM návrh pravidel pro zapůjčování telefonů Aligator.

351. Se seznámila se Zápisem č. 2/2013 z jednání Komise pro prošetření udělených pokut MěM 
v Čelákovicích konaného dne 28. 11. 2013.

352. Zrušuje v souladu s § 102 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Komisi pro kulturu, sport a cestovní ruch.

353. Zřizuje v souladu s § 102 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Komisi pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity.
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354. Zřizuje v souladu s § 102 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Komisi pro sport.

355. Jmenuje v souladu s § 102 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, Jaroslava Špačka předsedou Komise pro kulturu, cestovní ruch a 
ostatní spolkové aktivity.

356. Jmenuje v souladu s § 102 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, členy Komise pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity 
v tomto složení:  Michal Burda, Mgr. Jaroslav Hodyc, Soňa Husáriková, Petr Polnický, Ing. Marie 
Pospíchalová, Mgr. Tomáš Staněk a určuje Janu Pezlovou tajemnicí komise.

357. Jmenuje v souladu s § 102 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, PhDr. Václava Tichého předsedou Komise pro sport.

358. Jmenuje v souladu s § 102 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, členy Komise pro sport v tomto složení: Vlaďka Barešová, Vladimír 
Duník, Tomáš Holcman, Miroslav Kodera, Jana Krejčí, Michal Novotný, Veronika Pařezová, Martin 
Spilka a určuje Marii Vávrovou tajemnicí komise.

359. Bere na vědomí rezignaci PhDr. Zdeňky Tiché na funkci členky v komisi Redakční rada
Zpravodaje města Čelákovic.

360. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh na změnu dopravního značení v lokalitě „Pod Nádražím“ 
dle přiložené projektové dokumentace ve smyslu zavedení jednosměrného provozu v ulici Havlíčkova 
ve směru od ulice J. Zeyera k ulici Palackého a provedení příslušných úprav dopravního značení 
v oblasti. Současně schvaluje provedení doporučeného doplnění chybějícího vodorovného dopravního 
značení v ulici Palackého a J. Zeyera, instalaci gumových zpomalovacích prahů v ul. Havlíčkova, H. 
Kvapilové a Sv. Čecha při výjezdu do ul. J. Zeyera, včetně instalace zpomalovacího polštáře, 
ohebných dopravních sloupků Balisety a úpravy stávající zeleně na křižovatce ul. J. Zeyera s ul. Sv. 
Čecha. 

361. Se seznámila se Zápisem č. 12 z jednání Komise bytové konaného dne 2. 12. 2013.

362. Projednala v souladu s ustanovením § 16 odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, petici nájemníků bytů v ul. Armádní čp. 501, Milovice.

363. Se seznámila se Zápisem č. 25 z jednání Komise bezpečnostní konaného dne 28. 11. 2013.

364. Jmenuje v souladu s § 102 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, PhDr. Miloslava Rychetského členem bezpečnostní komise.

365. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o zabezpečení úkolů 
ochrany obyvatelstva, uzavřené dne 31. 7. 2006.

366. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, cenu vodného pro rok 2014 ve výši 40,55 Kč/m

3
bez DPH 

(k této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši), která byla stanovena na základě cenové kalkulace 
předložené provozovatelem Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., Mladá Boleslav. 

367. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, cenu stočného pro rok 2014 ve výši 30,53 Kč/m

3
bez DPH

(k této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši), která byla stanovena na základě cenové kalkulace 
předložené provozovatelem Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., Mladá Boleslav.

368. Schvaluje Plán ročního využití kropicího vozu.
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369. Ukládá tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím příslušného vedoucího odboru zajistil posouzení 
žádosti o prominutí a zastavení penalizace společnosti Bonita Group Service s.r.o., Tišnov, advokátní 
kanceláří.

370. Stahuje bod 10.6 z programu dnešní schůze.

371. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odměnu pro ředitele Technických služeb Čelákovice, 
ve výši dle podkladu. 

372. Opravuje usnesení 9/2013/6.4.1, a to tak, že ruší jeho poslední větu: „Bylo zrušeno zveřejňování 
neotištěných příspěvků na webu města.“

Zapsala: Pitková, Kašpárková, dne 16. 12. 2013 

Usnesení ověřil: Milan Tichý

PhDr. Zdeňka Tichá
starostka města Čelákovic
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