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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 5/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 3. března 2014

Rada města Čelákovic:

232. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 6.7, 6.8, 6.9 a 10.2.

233. Jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.

234. Jmenuje Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu.

235. Revokuje usnesení RM č. 11/2013/4.4.6 ze dne 8. 7. 2013.

236. Ukládá vedoucí odboru rozvoje města MěÚ zpracovat zadávací dokumentaci pro 
zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Západní kolumbární zeď –
hřbitov Čelákovice.“

237. Bere na vědomí plnění usnesení předložené tajemníkem MěÚ.

238. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2399201402 mezi Městem 
Čelákovice jako vlastníkem pozemků a pí D. H., Čelákovice, jako stavebníkem, o umožnění 
provedení stavby vodovodní a kanalizační přípojky v pozemcích města – p. č. 2145/9 – orná a 
p. č. 3099/2 – ostatní plocha / ostatní komunikace, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

239. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2219201402 mezi Městem 
Čelákovice jako vlastníkem pozemků a pí D. H., Čelákovice, jako stavebníkem, o umožnění 
provedení stavby vjezdu na pozemku města – p. č. 3099/2 – ostatní plocha / ostatní 
komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

240. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o výpůjčce a provozování 
farmářských trhů mezi městem Čelákovice jako půjčitelem a p. M. H., Lysá nad Labem, jako 
vypůjčitelem a provozovatelem trhů.

241. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pronájem prostoru sloužících k 
podnikání v části C objektu č. p. 109, na st. p. č. 662, ul. Sedláčkova, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, označované v dokumentaci objektu čísly 116, 117 a 118 (přičemž prostor č. 118 –
sociální zařízení společné, užívané z jedné poloviny), o celkové výměře 32,35m², jako užívání 
pobočky firmy a za účelem schůzek s klienty firmy Jan Havelka, spol. s. r. o., Říčany.
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242. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pronájem nebytového prostoru 
v suterénu č. p. 1650 na pozemku st. p. č. -3917/4 – skladové plochy pro účely výstavní a 
prodejní, k. ú, Čelákovice a obci Čelákovice, o výměře 210m², za nájemné ve výši 231 000,-
Kč/rok, p. J. K., Čelákovice.

243. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 
1/2005, uzavřené dne 23. 2. 2005 mezi Městem Čelákovice jako půjčitelem a 4. MŠ 
Čelákovice jako vypůjčitelem o ukončení této výpůjční smlouvy, která byla uzavřena na 
zapůjčení Televize Otava + stolek pod televizi.

244. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemků pod garážemi: st. p. č. 
-1427/20 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, st. p. č. -1427/22 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 18 m2, st. p. č. -1427/23 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, 
st. p. č. -1427/36 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, st. p. č. -1435/58 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, st. p. č. -1435/63 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
20 m2, st. p. č. -1435/64 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, st. p. č. -1435/74 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, a st. p. č. -1435/75 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 18 m2, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 1.050,- Kč/m2.

245. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr darování části pozemku z vlastnictví 
města Čelákovic, z p. č. 3129/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře cca 8 m2, 
z celkové výměry 1204 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za podmínky darování 
potřebných částí pozemků městu v souvislosti s akcí „Revitalizace Ve Skále“, a to částí: st. p. 
č. -282 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 4 m2, z celkové výměry 161 m2, a st. p. č. 
-281 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 4 m2, z celkové výměry 153 m2, vše v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice

246. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2399201403 mezi městem 
Čelákovice jako vlastníkem pozemků a manželi Ing. V. K. a PaedDr. M. K., Čelákovice, jako 
stavebníky, o umožnění provedení stavby kanalizační přípojky v pozemku města – p. č. 3082 
– ostatní plocha / ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

247. Určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, přípustný objem prostředků na platy na rok 2014 příspěvkové 
organizaci
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414            ve výši 120.000,- Kč 
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457 ve výši   30.000,- Kč 
Zákl. umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, Vašátkova 343 

ve výši 280.000,- Kč 
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, Havlíčkova 691

ve výši 900.000,- Kč 
Městská knihovna Čelákovice, Na Hrádku 1092                 ve výši         1.980.000,- Kč 

Městské muzeum v Čelákovicích, Na Hrádku 464                ve výši        2.680.000,- Kč
z toho muzejní činnost                                2.200.000,- Kč
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z toho archeologická činnost                         480.000,- Kč
Kulturní dům Čelákovice, Sady 17. listopadu č. p. 1380 ve výši          1.400.000,- Kč
Technické služby Čelákovice, Čelakovského 1429             ve výši       10.790.000,- Kč.

248. Stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, následující minimální hodnotu ukazatele vlastních 
příjmů na rok 2014: 
Městskému domu dětí a mládeže Čelákovice:
příjem za stálé táborové pobyty                                            ve výši      600.000,- Kč, 
Městské knihovně Čelákovice:
příjem za poskytované služby                                            ve výši      120.000,- Kč,
Kulturnímu domu Čelákovice:
příjmy z pronájmu                                                       ve výši  1.000.000,- Kč,
Technickým službám Čelákovice:
příjmy z činnosti TS                                            ve výši   1.500.000,- Kč.

249. Doporučuje zastupitelstvu města pozastavit přípravu prohlášení městské památkové 
zóny nejstaršího historického jádra v Čelákovicích z důvodu přípravy dostavby nové budovy 
ZŠ Kostelní.

250. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními vnitřního předpisu č. 
I/1/2014 - postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o 
veřejných zakázkách, a na základě doporučení hodnotící komise jako pro město nejvhodnější 
nabídku na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava 
kanalizační stoky včetně zaslepení nevyužívaných odboček – Sokolovská“, nabídku uchazeče 
ZEPRIS s.r.o., Praha 4, za nabídkovou cenu 1.086.250,- Kč bez DPH (tj. 1.314.362,50 Kč 
včetně DPH).

251. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), Smlouvu o dílo č. 2014/01/ORM/KK mezi městem Čelákovicemi jako 
objednatelem a společností ZEPRIS s.r.o., Praha 4, jako zhotovitelem, na provedení stavby 
„Oprava kanalizační stoky včetně zaslepení nevyužívaných odboček – Sokolovská“, 
v celkové ceně 1.086.250,- Kč bez DPH (tj. 1.314.362,50 Kč včetně DPH). 

252. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a s ustanoveními vnitřního předpisu č. I/1/2014 
- postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných 
zakázkách, zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka notebooků 
a stolních PC včetně monitorů pro MěÚ Čelákovice.“

253. Ukládá tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím příslušného odboru zajistil zahájení 
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka notebooků a stolních PC 
včetně monitorů pro MěÚ Čelákovice.“

254. Se seznámila se zápisem č. 2 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne
25. 2. 2014.

255. Požaduje k návrhu ÚP Mochova vyjádření Komise proti PPE Mochov v termínu do 14. 
3. 2014.
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256. Jmenuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ing. arch. Jiřího Dandu členem Komise pro rozvoj 
města.  

257. Schvaluje v souladu s ustanovením § 59 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do 
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, navržené zásady prezentace politických stran, politických hnutí a jejich 
koalic před volbami do Evropského parlamentu v roce 2014. 

258. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s konáním tradičních řemeslných trhů Ve 
Skále pořádaných VD Labyrint, s. r. o. Čelákovice v termínech: 12. 4., 1. 6., 27. 9., a 29. 11. 
2014. 

259. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s konáním velikonočních trhů s doprovodným 
programem „Velikonoce Ve Skále“, pořádaných spolkem Domeček Ve Skále dne 12. 4. 2014.

260. Se seznámila se zápisem č. 2 z jednání Komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 18. 2. 2014.

261. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o vytvoření a dalším šíření díla č.: 
MUC/02113/2014-OŠIK-29 mezi městem Čelákovice jako objednatelem a J. N., Čelákovice, 
jako autorem, na vytvoření velikonočních a jarních ilustrací pro propagaci.

262. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení Komise 
„Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ úpravu harmonogramu vydání Zpravodaje 
města Čelákovic roku 2014, a to tak, že v letních měsících červenec a srpen 2014 vyjde jen 
jednou, tj. v roce 2014 vyjde Zpravodaj města Čelákovic celkem jedenáctkrát.

263. Jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, paní Jarmilu Omelkovou členkou 
Komise „ Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“.

264. Bere na vědomí rezignaci Ing. Václava Špačka na člena Komise „ Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“.

265. Odvolává v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pí Barboru Jungerovou z funkce členky 
Komise „ Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ a zároveň pí Barboru Jungerovou 
jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedkyní Komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“.

266. Ukládá řediteli muzea nejpozději do 30. 6. 2014 předložit zprávu, v jakém stavu se 
nachází zpracování uvedených záchranných archeologických výzkumů (pohřebiště Zeleneč, 
pohřebiště Čelákovice, Zámek Jirny, Lázně Toušeň, Stará Boleslav, Hrad Škvorec, 
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Čelákovice – Kostelní ul., Čelákovice – Nedaniny) a sdělit, jakým způsobem a kým jmenovitě 
bude dokončení zpracování zjištěno.

267. Se seznámila s podkladovým materiálem č. 6.9.

268. Projednala v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. g), zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Petici občanů bydlících v ulici Prokopa 
Holého na změnu umístění autobusových zastávek v této ulici na základě schváleného 
dopravně inženýrského opatření pro I. etapu rekonstrukce ulice Sokolovské a konstatuje, že 
toto dopravně inženýrské řešení bylo řádně schváleno zástupci dotčených organizací a orgánů, 
zejména ČSAD Střední Čechy, ROPID Praha a Policie ČR. 

269. Schvaluje, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve 

znění pozdějších předpisů, návrh na dočasnou změnu dopravního značení po dobu trvání 

uzavírky ulice Sokolovské v ulicích Na Švihově, B. Smetany a Krátká dle předloženého 

návrhu na dopravní opatření pro zvýšení počtu dočasných parkovacích míst ve smyslu 

zavedení jednosměrného provozu v ulici Na Švihově, ve směru od ulice Stankovského k ulici 

Rumunské, včetně umístění dopravních značek zákazu zastavení proti směru provozu, dále 

zavedení jednosměrného provozu v ulici B. Smetany, ve směru od ulice Rumunské k ulici 

Stankovského, včetně umístění dopravních značek zákazu zastavení proti směru provozu a 

umístění dopravních značek zákazu zastavení v ulici Krátké v úseku od Prokopa Holého po B. 

Smetany na straně proti ordinaci dětského lékaře, dále ve vymístění nákladní dopravy z ulice 

Prokopa Holého a provedení příslušných úprav dopravního značení v oblasti.

270. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převod nájmu bytu č. 13, v domě č. p. 
1444, Čelákovice, ul. Prokopa Holého na M. H., Čelákovice.

271. Se seznámila s podkladovým materiálem Koncesní řízení – Výběr provozovatele VHI 
města Čelákovice – Možné formy koncesního řízení pro jednání RM zpracovaný společností 
Mott MacDonald CZ spol. s r. o., Praha 1. 

272. Se seznámila s důvodovou zprávou podkladového materiálu Koncesní řízení – Výběr 
provozovatele VHI města Čelákovice – Možné formy koncesního řízení pro jednání RM 
zpracovanou odborem rozvoje města MěÚ. 

273. Ukládá vedoucí odboru rozvoje města MěÚ zajistit veřejnou zakázku malého rozsahu na 
službu – zpracování Koncesního projektu dle Vnitřního předpisu I/1/2014 Města Čelákovice. 

274. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, zadat posouzení mandátní smlouvy na organizaci zadávacího 
řízení (koncesního řízení) na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve 
vlastnictví města Čelákovic, uzavřené mezi společností Mott MacDonald CZ spol. s r. o., 
Praha 1, jako mandatářem, a městem Čelákovice jako mandantem AK Brož, Sedlatý, s.r.o., 
Praha 3, v rozsahu do 5 hodin ve standardních sazbách advokáta - koncipienta/hodina 
uvedených v nabídkách AK.
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275. Ukládá předsedovi Komise pro životní prostředí, aby RM informoval o programu 
besedy „Čistý vzduch ve městě – základ našeho zdraví“, která je svolána na pondělí 31. 3. 
2014, o pozvaných hostech a moderátorovi besedy, a to v termínu do 14. 3. 2014.

276. Schvaluje upravený Zápis z RM č. 4/2014 ze dne 17. 2. 2014.
Zapsaly: Iveta Kolářová, Ivana Kašpárková, dne 3. 3. 2014 

Usnesení ověřil: Milan Tichý

PhDr. Zdeňka Tichá
starostka města Čelákovic
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