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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 11/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. dubna 2014

Rada města Čelákovic:

440. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod 11.2.

441. Jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.

442. Jmenuje PaedDr. Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu.

443. Schvaluje zápis z RM č. 7 ze dne 21. 3. 2014, zápis z RM č. 8 ze dne 31. 3. 2014, zápis 
z RM č. 9 ze dne 3. 4. 2014 a zápis z RM č. 10 ze dne 9. 4. 2014. 

444. Souhlasí se záměrem prodeje strojního zařízení kotelny v domě č. p. 1171, Čelákovice.

445. Ukládá řediteli společností Q-BYT Čelákovice spol. s r.o., zaktualizovat znalecký 
posudek na cenu strojního zařízení kotelny v č. p. 1171.

446. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje st. p. č. -1409 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 74 m2 (včetně domu č. p. 1341) a p. č. 1413/8 – ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 84 m2, obojí v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem, v souladu s pravidly schválenými ZM v červnu 2003.

447. Ukládá řediteli firmy Q-BYT Čelákovice spol. s r.o., zajistit znalecký posudek na cenu 
pozemků st. p. č. -1409 (včetně staveb a příslušenství) a p. č. 1413/8, obou v k. ú. Čelákovice 
a obec Čelákovice, v termínu do 15. 5. 2014.

448. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr směny, resp. prodeje pozemku 
p. č. 1692/238 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 710 m2, v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, odděleného geometrickým plánem č. 2352-13/2014 pro k. ú. Čelákovice 
z pozemku p. č. 1692/120 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o celkové výměře 1588 m2, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, z vlastnictví Města Čelákovic, za pozemky p. č. 1681/6 
– ostatní plocha/zeleň, o výměře 299 m2 a p. č. 1681/7 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 411 
m2, obojí v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

449. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemků st. p. č. -1425/7, 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², st. p. č. -1426/12, zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 19 m², st. p. č. -1426/13, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², 
st. p. č. -1426/15, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², st. p. č. -1426/17, zastavěná 
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plocha a nádvoří, o výměře 19 m², st. p. č. -1426/23, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 
m², st. p. č. -4084, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², st. p. č. -4085, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 21 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 
60,-Kč/m²/rok.

450. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 3633201403 mezi městem 
Čelákovice jako vlastníkem pozemků a pí Z. O., Čelákovice, jako stavebníkem, o umožnění 
provedení stavby plynovodní přípojky v pozemcích města – p. č. 3180 - ostatní plocha/ostatní 
komunikace a p. č. 3178/1 – ostatní plocha/silnice, obou v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

451. Podporuje záměr vybudovat kogenerační jednotku v kotelně K 8.

452. Bere na vědomí změny ve výpočtu výše příslušenství k dluhům z nájemného a záloh na 
služby spojené s bydlením, které se řídí novým občanským zákoníkem.

453. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pozměněnou a doplněnou zadávací 
dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Obnova zdrojové části 
kotelny K6 + obnova vnějšího teplovodu k BD v Čelákovicích“. 

454. Ukládá vedoucí odboru rozvoje města zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce s názvem „Obnova zdrojové části kotelny K6 + obnova vnějšího teplovodu 
k BD v Čelákovicích“.

455. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vzorovou Dohodu o provedení stavby 
vodovodní přípojky mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a vlastníky domů 
č. p. 1305 až 1314 ul. V Prokopě, Čelákovice. 

456. Pověřuje odbor rozvoje města, aby do Dohody o provedení stavby vodovodní přípojky 
mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a vlastníky domů č. p. 1305 až 1314 ul. 
V Prokopě, Čelákovice, doplnil příslušné údaje nutné pro uzavření dohody, tj. identifikační 
údaje vlastníků přípojky, konkrétní parcelní čísla a všechny další proměnné údaje uvedené ve 
vzorové dohodě. 

457. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vzorovou Dohodu o provedení stavby 
vodovodní přípojky mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a vlastníky domů 
č. p. 1315 až 1324 ul. V Prokopě, Čelákovice. 

458. Pověřuje odbor rozvoje města, aby do Dohody o provedení stavby vodovodní přípojky 
mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a vlastníky domů č. p. 1315 až 1324 ul. 
V Prokopě, Čelákovice, doplnil příslušné údaje nutné pro uzavření dohody, tj. identifikační 
údaje vlastníků přípojky, konkrétní parcelní čísla a všechny další proměnné údaje uvedené ve 
vzorové dohodě. 

459. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vzorovou Dohodu o provedení stavby 
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vodovodní přípojky mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a vlastníky domů 
č. p. 1325 až 1334 ul. V Prokopě, Čelákovice. 

460. Pověřuje odbor rozvoje města, aby do Dohody o provedení stavby vodovodní přípojky 
mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a vlastníky domů č. p. 1325 až 1334 ul. 
V Prokopě, Čelákovice, doplnil příslušné údaje nutné pro uzavření dohody, tj. identifikační 
údaje vlastníků přípojky, konkrétní parcelní čísla a všechny další proměnné údaje uvedené ve 
vzorové dohodě. 

461. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vzorovou Dohodu o provedení stavby 
vodovodní přípojky mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a vlastníky domů 
č. p. 1335 až 1344 ul. V Prokopě, Čelákovice. 

462. Pověřuje odbor rozvoje města, aby do Dohody o provedení stavby vodovodní přípojky 
mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a vlastníky domů č. p. 1335 až 1344 ul. 
V Prokopě, Čelákovice, doplnil příslušné údaje nutné pro uzavření dohody, tj. identifikační 
údaje vlastníků přípojky, konkrétní parcelní čísla a všechny další proměnné údaje uvedené ve 
vzorové dohodě. 

463. Se seznámila se zápisem č. 3 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 8. 4. 2014.

464. Požaduje po projednání v komisi pro rozvoj města, aby vlastník pozemku p. č. 518 –
ostatní plocha, manipulační plocha, v k. ú. Čelákovice použil pro nátěr oplocení pozemku
proti nádraží světle šedý nátěr. 

465. Vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení hodnoticí komise 
uchazeče Nekolný s. r. o., Nehvizdy, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rampa od připojovací cesty lávky k cyklostezce 
na levém břehu Labe v Čelákovicích“ z důvodu nesplnění kvalifikace požadované pro plnění 
veřejné zakázky.

466. Vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě doporučení hodnoticí komise 
uchazeče RYBÁŘ stavební s. r. o., Mělník, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rampa od připojovací cesty lávky 
k cyklostezce na levém břehu Labe v Čelákovicích“ z důvodu nesplnění požadavků 
zadavatele stanovených v zadávací dokumentaci.

467. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ustanoveními vnitřního předpisu č. I/6/2014, 
postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných 
zakázkách, ze dne 21. 03. 2014, na základě doporučení hodnoticí komise jako pro město 
nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Rampa od připojovací cesty lávky k cyklostezce na levém břehu Labe v Čelákovicích“, 
nabídku uchazeče GESTAV, s. r. o., Čelákovice, za nabídkovou cenu 1.078.182,80 Kč bez 
DPH (1.304.601,00 Kč včetně DPH).
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468. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností 
GESTAV, s. r. o., Čelákovice, jako zhotovitelem, na provedení stavby „Rampa od připojovací 
cesty lávky k cyklostezce na levém břehu Labe v Čelákovicích“ v celkové ceně 
1.078.182,80 Kč bez DPH (1.304.601,00 Kč včetně DPH).

469. 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/6/2014, postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem 
o veřejných zakázkách, ze dne 21. 03. 2014, Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako 
odběratelem a společností Equica, a. s., Praha 9 – Vysočany, jako dodavatelem, na zpracování 
a podání žádosti o dotaci, zpracování povinných příloh a administraci projektu v rámci výzvy 
č. 22 – IOP (Prioritní osa 2. – Zavádění ICT v územní veřejné správě), v celkové ceně 
185.000,- Kč bez DPH.

470. Schvaluje souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 22 – IOP 
a pověřuje Bc. V. M., obchodního ředitele, na základě plné moci ze dne 
19. 3. 2013 společnosti Equica, a. s., Praha 9 – Vysočany, podáním žádosti o dotaci včetně 
povinných příloh, Výzvy č. 22 – IOP na Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
nejpozději do 15. 6. 2014.

471. Se seznámila se zápisem č. 4 Sociální komise ze dne 2. 4. 2014.

472. Ukládá řediteli Městského muzea, v návaznosti na usnesení RM č. 3/2014/136, aby 
předložil RM do 30. 6. 2014 vyhodnocení nápravy dosažené v evidenci sbírek.

473. Souhlasí s konáním Pouťových oslav 16. 8. 2014 na městském pozemku p. č. 146 v k. ú. 
Čelákovice – park Na Hrádku. 

474. Ukládá řediteli Technických služeb, Čelákovice a veliteli Městské policie zajistit 
součinnost s pořadateli Pouťových oslav dne 16. 8. 2014.

475. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o výpůjčce mezi 
městem Čelákovice jako půjčitelem a fi GASTIS s. r. o., Čelákovice, jako vypůjčitelem na 
výpůjčku části pozemku p. č. 3201/1 v k. ú. Čelákovice, za účelem umístění dvou mobilních 
stanů dne 8. 5. 2014.

476. Se seznámila se zápisem č. 4 z jednání Komise bytové ze dne 8. 4. 2014.

477. Jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za členy Komise bytové p. Miroslava 
Leypold Igla a Mgr. Martina Hrubčíka, MBA.

478. Dává v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výpověď z nájmu bytu č. 21 v domě č. p. 501 
v Milovicích, Armádní ulici, panu P. S., Milovice, z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady 
za plnění poskytovaná s užíváním bytu v částce převyšující trojnásobek měsíční výše těchto 
plateb.
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479. Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu č. 21 v domě 
č. p. 501 v Milovicích, Armádní ulici, panu P. S., Milovice.

480. Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt č. 11 o velikosti 1+1, Prokopa 
Holého, č. p. 1444, Čelákovice paní K. Ch., Čelákovice, dle seznamu.

481. Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt č. 7 o velikosti 3+1, Prokopa 
Holého, č. p. 1400, Čelákovice panu D. B., Čelákovice, dle seznamu.

482. Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt č. 8 o velikosti 3+1, Topolová, 
č. p. 616, Milovice paní L. Č., Milovice, dle seznamu.

483. Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) a § 149b odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt č. 1 v DPS, 
ul. Na Hrádku č. p. 462, Čelákovice panu P. Z. M., Čelákovice, dle seznamu.

484. Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) a § 149b odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt č. 206 v DPS, 
ul. Kostelní č. p. 26, Čelákovice paní M. H., Čelákovice, dle seznamu.

485. Schvaluje v souladu se Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
vyřazení žádosti o byt J. G., Horní Slivno,
vyřazení žádosti o byt M. S., Čelákovice,
vyřazení žádosti o byt J. N., Čelákovice.

486. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové nájemní smlouvy na 
byt č. 2 v domě č. p. 1176, Čelákovice, ul. Prokopa Holého, na dobu určitou 6 měsíců, tj. do 
31. 10. 2014 s manželi D. a J. K., Čelákovice, za předpokladu, že nájemci zaplatí 
pronajímateli jistotu dle Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic, čl. VII. odst. 5.

487. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové nájemní smlouvy na 
byt č. 3 v domě č. p. 1648, Čelákovice, ul. J. A. Komenského, na dobu určitou 6 měsíců, tj. do
31. 10. 2014 s paní H. N., Čelákovice, za předpokladu, že bude uhrazen poplatek z prodlení 
ve výši 8 951,- Kč nejpozději do 30. 4. 2014 a za předpokladu, že nájemce zaplatí 
pronajímateli jistotu dle Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic, čl. VII. odst. 5.

488. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové nájemní smlouvy na 
byt č. 7 v domě č. p. 1646, Čelákovice, ul. J. A. Komenského, na dobu určitou 6 měsíců, tj. do 
31. 10. 2014 s paní M. K., Čelákovice, za předpokladu, že bude uhrazen poplatek z prodlení 
ve výši 611,- Kč nejpozději do 30. 4. 2014 a za předpokladu, že nájemce zaplatí pronajímateli 
jistotu dle Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic, čl. VII. odst. 5.

489. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové nájemní smlouvy na 
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byt č. 6 v domě č. p. 1174, Čelákovice, ul. Prokopa Holého, na dobu určitou 6 měsíců, tj. do 
31. 10. 2014 s manželi V. a J. G., Čelákovice, za předpokladu, že bude uhrazen poplatek 
z prodlení ve výši 416,- Kč nejpozději do 30. 4. 2014 a za předpokladu, že nájemce zaplatí 
pronajímateli jistotu dle Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic, čl. VII. odst. 5.

490. Bere na vědomí seznam uchazečů o nájem obecního bytu na rok 2014.

491. Se seznámila se zápisem č. 28 z jednání Komise bezpečnostní ze dne 3. 4. 2014.

492. Doporučuje ZM schválit přijetí finančních prostředků ze Státního fondu životního 
prostředí na akci „ Snížení prašnosti na území města Čelákovic“ – IS SFŽP 13161882 ve výši 
3.147.427,70 Kč z OPŽP, prioritní osy 2 přidělených městu Čelákovice Rozhodnutím 
o poskytnutí dotace.

493. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů č. OS201420000446 evidenční číslo 60/0041 mezi městem Čelákovice 
a společností EKO-KOM a. s., Praha 4.

494. Vnímá zájem občanů Čelákovic o kvalitu ovzduší ve městě a ve shodě s nimi 
deklaruje, že se odpovědně bude tímto citlivým tématem zabývat. 

495. Bude poskytovat občanům Čelákovic objektivní a ověřené informace týkající se stavu 
ovzduší ve městě, a to ve spolupráci s odborníky v této oblasti.

496. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Vyjádření města č.2/2014  k oznámení 
o zahájení řízení a rozeslání žádosti k vyjádření ve věci vydání 4. změny integrovaného 
povolení společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., Čelákovice, ve věci ukončení 
provozu zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických 
a chemických postupů v areálu Divize Kovohutě Čelákovice.

497. Bere na vědomí rezignaci pí. Jitky Sedmihradské na členství v Komisi pro životní 
prostředí a na členství v Komisi pro rozvoj města. 

498. Konstatuje, že jí nepřísluší provádět dohled nad správními řízeními vedenými 
stavebním úřadem, ale vyzývá manžele B. k účasti na jednáních svolávaných Odborem 
výstavby – Stavebním úřadem, ve věci povolování staveb u hranic se sousedním pozemkem 
buď osobně, nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce. Úřadem oprávněným řešit 
námitky proti postupu stavebního úřadu v Čelákovicích je Krajský úřad Středočeského kraje, 
odbor regionálního rozvoje.

Zapsaly: Lenka Pitková, Ivana Kašpárková, dne 14. 4. 2014. 
Usnesení ověřil: Milan Tichý

PhDr. Zdeňka Tichá
      starostka města Čelákovic
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