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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 1/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 6. ledna 2014

Rada města Čelákovic:

  1. Schvaluje stažení bodu 11.1 z programu.

  2. Schvaluje předložený program jednání – bez bodu 11.1.

  3. Jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.

  4. Jmenuje Mgr. Františka Bodláka ověřovatelem zápisu.

  5. Se seznámila se zprávou auditora o rozboru hospodaření u organizační složky města
Pečovatelská služba Čelákovice, zadaného bývalým vedením města.

  6. Se seznámila se zprávou auditora o rozboru hospodaření u organizační složky města Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů Čelákovice, zadaného bývalým vedením města.

  7. Ukládá vedoucímu hospodářského odboru předložit na příští jednání RM přehled povinností
vyplývajících pro město (pro sbor dobrovolných hasičů) ze zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském 
záchranném sboru ČR a předpisů souvisejících, zejména v souvislosti s uplatněním úhrady nákladů 
zásahu.

  8. Souhlasí v souladu s usnesením ZM č. 25/2013/30, aby Advokátní kancelář Brož, Sedlatý, s. r. o., 
Praha 3, po neúspěšném pokusu o smírné řešení formou předžalobní upomínky přistoupila 
k navrženému uplatnění nároku na náhradu škody vůči společnosti ML Compet, a. s., Praha 1, soudní 
cestou.

  9. Bere na vědomí tajemníkem předložené plnění usnesení.

10. Schvaluje zápis RM č. 27/2013 ze dne 16. 12. 2013 a RM č. 28/2013 ze dne 20. 12. 2013.

11. Ruší usnesení RM č. 6/2013/4.2.1 a 6/2013/4.2.2 ze dne 8. 4. 2013.

12. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Vnitřní předpis Města Čelákovic č. I/1/2014 – Postup 
k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách, který 
ruší Směrnici č. I/1/2012 Města Čelákovic k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 
10. 05. 2012.

13. Konstatuje průběžné plnění usnesení č. 8/2012/4.1.2 ze dne 25. 4. 2012 prostřednictvím činnosti 
městské policie při vymáhání dodržování dopravního značení cyklostezky. 

14. Se seznámila se zápisem č. 12/2013 z jednání Komise Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic ze dne 12. 12. 2013.

15. Se seznámila se zápisem č. 3/2013 z jednání Komise pro prošetření udělených pokut Městskému 

muzeu v Čelákovicích ze dne 16. 12. 2013.  

16. Schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce městské knihovny dle podkladového materiálu. 



Usnesení Rady města

2

17. Doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení ZM  23/2013/6 ze dne 26. 6. 2013.

18. Odkládá plnění usnesení RM č. 25/2013/244 do 20. ledna 2014.

19. Ukládá Komisi pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity, aby do příštího jednání RM 
připravila doporučení ve věci návrhů na atributy udělení čestného občanství.

20. Revokuje své usnesení č. 26/2013/290 ze dne 4. 12. 2013.

21. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodloužení Nájemní smlouvy pro manžele J. a O. H., 
na byt č. 13 v domě č. p. 502, ul. Armádní, Milovice, do 30. 6. 2014, za předpokladu, že dojde 
k pravidelnému placení nájmu v plné výši a zároveň bude splácen i dluh na nájemném.

22. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 13 ke smlouvě č. VP 22 ze dne 1. 1. 2001,
uzavřené mezi Městem Čelákovice, jako odběratelem, a firmou Pražské vodovody a kanalizace, a. s., 
Praha 1, jako dodavatelem, kterým se stanovuje nákupní cena vody s účinností od 1. 1. 2014 na 
10,07 Kč/m3 bez DPH.

23. Nejmenuje pana Ing. J. K. za člena Komise Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic.

24. Nejmenuje pana Ing. J. K. za člena Komise pro životní prostředí.

Zapsaly: Lenka Pitková, Ivana Kašpárková, dne 6. 1. 2014

Usnesení ověřil: Milan Tichý

PhDr. Zdeňka Tichá
starostka města Čelákovic
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