
USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 9/2013 ze schůze Rady města Čelákovic 10. června 2013

Rada města Čelákovic: 

1. 1. Schvaluje předložený program jednání.

1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu.

1.3.1. Revokuje své Usnesení č. 6/2013 ze schůze Rady města Čelákovic 8. dubna 2013 bod 4.5. , ve kterém 

schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „PD - Rekonstrukce VO - Čelákovice - Záluží" 

a uložila vedoucí ORM zahájit zadávací řízení tak, že po zpracování a předání PD pro provádění stavby dle 

vyhlášky č. 230/2012 Sb. ORM MěÚ ČEL zadávací řízení VZ nezahájí, projekt bude uložen do zásobníku 

investičních akcí a realizace proběhne po stavbě splaškové kanalizace v Záluží.

1.3.2. Revokuje své Usnesení č. 8/2013 ze schůze Rady města Čelákovic 13. května 2013 bod 7.1. , ve kterém 

souhlasila se zřízením jednosměrného provozu v ulicích J. A. Komenského, V Zátiší a Vančurova dle grafické 

přílohy s termínem zveřejnění úpravy provozu: červen 2013, s termínem realizace dopravního značení: červenec 

- srpen 2013 a s termínem zahájení jednosměrného provozu: srpen 2013 tak, že termín zahájení realizace

dopravního značení a tím i termín zahájení jednosměrného provozu posouvá až po realizací jednak rekonstrukce 

ulice Sokolovská a jednak po celkové rekonstrukce ulice Komenského, tj. včetně výměny vodovodu i opravy 

splaškové kanalizace v této ulici a po projednání v Bezpečnostní komisi.

1.3.3. Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM

1.4. Schvaluje zápis z minulé schůze RM č. 8/2013 ze dne 13. 5. 2013.

2.1. Schvaluje záměr pronájmu pozemku pod garáží – st. p. č. 1425/16, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 20m², pro k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, za cenu 60,- Kč/m²/rok.

2.2. Doporučuje ZM, aby konstatovalo zánik práva věcného břemene pro Katastrální úřad pro Středočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Praha-východ o zániku práva podle § 40 odst. 2 písm. „b“ a odst. 4 vyhl.č. 26/2007 Sb. 
v platném znění. K zániku práva došlo na základě ustanovení právního předpisu podle § 151p občanského 
zákoníku v platném znění, že věcné břemeno, zapsané na LV 10001 pro k.ú. Záluží u Čelákovic ve prospěch p.č. 
25/20, již neslouží k účelům, ke kterým bylo zřízeno, aby mohl být dán zápis v katastru nemovitostí do souladu se 
skutečností.

2.3.1. Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6016037/VB/1, mezi 
Městem Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného břemene, a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí Budoucímu oprávněnému 
z věcného břemene věcné břemeno práva umístění, zřízení a provozování Stavby kabelového vedení kVN na 
pozemku ve vlastnictví budoucího povinného p.č. 4309 – ostatní plocha / zeleň, v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za cenu 12.000,- Kč + DPH.
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2.3.2. Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-6005671/1, mezi 
Městem Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného břemene, a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí Budoucímu oprávněnému 
z věcného břemene věcné břemeno práva umístění, zřízení a provozování Stavby kabelového vedení NN a kNN 
na pozemku ve vlastnictví budoucího povinného p.č. 241/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, v k.ú. Záluží 
u Čelákovic a obci Čelákovice, za cenu 12.000,- Kč + DPH.

2.3.3. Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6014390/VB/1, mezi 
Městem Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného břemene, a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí Budoucímu oprávněnému 
z věcného břemene věcné břemeno práva umístění, zřízení a provozování Stavby kabelového vedení kNN na 
pozemku ve vlastnictví budoucího povinného p.č. 1692/122 – ostatní plocha / ostatní komunikace, v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 12.000,- Kč + DPH.

2.4. Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice, jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene, a Ing. E. H., jako budoucí povinnou z věcného břemene, uzavíranou 
za účelem vybudování vodovodního přivaděče DN 110 pro městskou část Záluží. Budoucí povinná z věcného 
břemene zřídí budoucímu oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno práva vedení, oprav a údržby 
vodovodního řadu přes pozemky budoucí povinné: p.č. 958/1 – orná půda, p.č. 3539/8 – orná půda a p.č. 
3913/25 – orná půda, všechny v k.ú. Čelákovice a obci Ćelákovice, za úplatu 60,- Kč/m

2
.

4.1.1. Bere na vědomí Zápis z jednání komise pro rozvoj města č. 4 ze dne 21. 5. 2013.

4.1.2.  Na základě žádosti komise pro rozvoj města pověřuje vedoucí odboru rozvoje města prověřením stavu 

projednání ochranného pásma kulturních památek kostela Nanebevzetí P. Marie, děkanství a tvrze.

4.1.3. Po projednání v komisi pro rozvoj města  a po dohodě s investorem a vlastníkem RD požaduje 

předložení přepracovaného návrhu úpravy RD č.p. 466 v ul. Na Hrádku ve variantách se zákresem do fotografie. 

4.1.4. Po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek k oddělení šesti parcel z pozemku p.č. 21 v k.ú. 

Záluží podél komunikace v ul. Mstětická.  

4.1.5. Po projednání v komisi pro rozvoj města konstatuje, že předložené řešení nového  RD v Kostelní ulici na 

pozemcích p.č. 170/1, 172/1, 172/2 v k.ú. Čelákovice neodpovídá zastavěností ani svým charakterem danému 

území a jeho měřítku (členění fasády do ulice). RM ke svému vyjádření požaduje předložit takové řešení, které 

bude evokovat drobnější měřítko zástavby této ulice. 

4.1.6. Po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek k předloženému řešení přestavby RD v ul. 

Kostelní č.p. 885, které spočívá v celkové rekonstrukci objektu a výstavbě nových vjezdových vrat ke 

zpřístupnění dvorku. 

4.7. Ukládá vedoucí ORM zopakovat poptávku na veřejnou zakázku “Projektová dokumentace – veřejné 

osvětlení oblast u Kovohutí“ a zajistit pro tuto akci minimálně 3 nabídky.

4.9. Souhlasí s upraveným zadáním výběrového řízení „Dodání diskového pole a páskové zálohovací knihovny 
pro MěÚ Čelákovice“ odpovědnou osobou. 
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4.10.1. Rozhodla, na základě hodnocení poroty urbanistické soutěže o návrh „Územní plán Čelákovic – ideový 

návrh“, o výběru nejvhodnějších návrhů, v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím pořadí:

1. místo Návrh č. 5 účastnice soutěže Ing. arch. J. F., Ústí nad Labem;

2. místo Návrh č. 8 účastníků soutěže Ing. arch. M. D., Praha 3, Ing. arch. I. G., Praha 2, Ing. arch. L. G., 

Praha 4 a Ing. arch. P. G., Olomouc;

3. místo Návrh č. 7 účastníka soutěže Ing. arch. J. S., Český Těšín.

Všichni výše uvedení ocenění účastníci soutěže budou v souladu se Soutěžními podmínkami urbanistické 

soutěže o návrh „Územní plán Čelákovic – ideový návrh“ vyzváni k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění, na 

základě kterého bude vybrán zhotovitel Územního plánu Čelákovic.

4.10.2.  Bere na vědomí Protokol o hodnocení soutěžních návrhů soutěže o návrh „Územní plán Čelákovic –

ideový návrh“ ze dne 30. 05. 2013.

4.12. Schvaluje vybraný typ svítidla dle dané technické specifikace, dle přílohy příslušného podkladu pro jednání 

RM a jeho zapracování do projektu veřejného osvětlení na stavbu „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“, 

kterou zpracovává společnost Pontex, spol. s. r. o.. 

5.1. Bere na vědomí Zápis z jednání Sociální komise č. 4 ze dne 14. 5. 2013

5.2. Schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární příspěvky, ve výši 
5.000,- Kč Nemocnici Měšice, Centru integrované onkologické péče, o. s..

5.3. Schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární příspěvky, ve výši 
2.000,- Kč Rané péči Diakonie Stodůlky.

6.1. Bere na vědomí Zápis z jednání komise Redakční rada zpravodaje Města Čelákovic č. 5 ze dne 16. 5. 2013

6.2. Bere na vědomí výsledky zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2013/2014.

6.3.1. Souhlasí s konáním Čelákovické muzejní noci na městském pozemku p.č. 146 v k.ú. Čelákovice - park Na 
Hrádku.

6.3.2. Ukládá řediteli TS města, veliteli Městské policie a starostovi SDH Čelákovice zajistit v součinnosti
s pořadateli konání Čelákovické muzejní noci. 

6.4.1. Konstatuje, že Čelákovický zpravodaj není dostatečně objektivní a vyvážený, nepřináší dostatek 
alternativních názorů od veřejnosti a komunálních politiků, je využíván k propagaci jedné politické skupiny a jejich 
představitelů. Množství článků p. Josefa Pátka je za hranou přijatelnosti a jsou využívány k jednostranné 
polemice a většina těchto titulních článků se zveřejňuje v ČZ bez vědomí redakční rady. 

6.4.2. Požaduje, aby Čelákovický zpravodaj plnil kvalitně hlavní účel svého vydávání, tj. poskytoval občanům 
pravdivé a nezkreslené informace o městě i srozumitelný obraz o rozhodování radnice, o diskusích v kolektivních 
orgánech města, ale i alternativách pro různá závažná rozhodnutí v řízení a rozvoji města a pravidlem vydávání 
ČZ musí být objektivita a vyváženost při plnění základní funkce tohoto komunikačního nástroje města.
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6.4.3. Odvolává členy - členky Redakční Rady Čelákovického zpravodaje – komise Rady města Čelákovice, a to 
pana Petra Studničku, pana Vladimíra Švestku, paní Miroslavu Šimonovou a paní Jarmilu Volfovou.

6.4.4. Stanovuje počet členů Redakční Rady Čelákovického zpravodaje – komise Rady města Čelákovice na 7.

6.4.5. Jmenuje členem Redakční Rady Čelákovického zpravodaje – komise Rady města Čelákovice pana 
Martina Reimonta a paní Evu Zahrádkovou s účinností od data zvolení.

6.5. Trvá na zachování nájemního vztahu k sportovní hale Vikomt, který na základě Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor ze dne 30. 9. 2011, užívá SOŠ Čelákovice a SOU TOS Čelákovice, s.r.o., z důvodu podpory školní 
tělesné výchovy a mimoškolních aktivit.

6.6. Schvaluje finanční příspěvek pořadatelům kulturní akce „Festival kašparů 2013“ ve výši 5 000,- Kč. 

6.7.1. Schvaluje navýšení příspěvku Městského muzea pro rok 2013 o 27. 000 Kč, za účelem realizace 2. vydání 
propagační tiskoviny města „ Čelákovice – Omalovánky“.     

6.7.2. Schvaluje změnu č. 4 rozpočtu města Čelákovic na rok 2013

8.1.1. Revokuje své usnesení č. 8/2013/8.3.1. ze dne 13. května 2013.

8.1.2. Schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy pro manželé J. a O. H. na byt v domě, ul. Armádní, Milovice, do 
30. 9. 2013, za předpokladu, že dojde k pravidelnému placení nájmu v plné výši a zároveň bude splácen i dluh na 
nájemném.

10.1. Bere na vědomí, že množství papíru sebraného ve školách na území města Čelákovic, bude vykazováno
ve výkazech EKO-KOM, a.s., v rámci systému města.

10.4.1. Bere na vědomí Zápis z jednání komise pro Životní prostředí č. 25 ze dne 20. 5. 2013

10.4.2. Vítá aktivity v rámci environmentální výchovy a vzdělávání dospělých i mládeže a pověřuje komisi
pro Životní prostředí odborným dohledem při jejich přípravě.

10.4.7. Na základě zákona o ochraně ovzduší RM ukládá vedoucí OŽP informovat se o regulačním řádu
na krajské úrovni.

10.5. Jmenuje p. Miroslava Leypold Igla za člena komise pro Životní prostředí.

11.1. Schvaluje výpověď Smlouvy o dílo č. SDsz/08/11 uzavřené mezi Městem Čelákovice, jako objednatelem, 
a firmou VERA, s.r.o., Praha 6, jako zhotovitelem.
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11.2.1. Bere na vědomí rezignaci Jany Slovákové na předsedkyni komise pro zavedení Místní agendy 21.

Zapsala: Romana Liscová dne 11. 6. 2013

Usnesení ověřil: Miloš Sekyra

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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