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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 12/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 28. dubna 2014

Rada města Čelákovic:

499. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 2.6 a 3.5, s vyjmutím bodu 
10.1.

500. Jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.

501. Jmenuje Mgr. Františka Bodláka ověřovatelem zápisu.

502. Schvaluje zápis z RM č. 11 ze dne 14. 4. 2014.

503. Doporučuje ZM nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, na koupi stavby chaty č.ev. 59 na pozemku města - st.p.č. -269 –
zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 350.000,- Kč, na 
základě nabídky ve smyslu § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

504. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr odprodeje pozemku pod stavbou 
technického vybavení st.p.č. -3917/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2, v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu určenou znaleckým posudkem. 

505. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu prostor o výměře 210 m2, 
sloužících podnikání, v suterénu č. p. 1650 na části st.p.č. -3917/4 – skladové plochy, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, pro účely výstavní a prodejní, vchod z ul. Rybářská, za 
minimální nájemné ve výši 156.000,- Kč/rok. Zájemci mohou projevit svůj zájem písemně, 
dopisem uloženým v zalepené obálce s nápisem „Pronájem č. p. 1650“, doručeným na 
podatelnu MěÚ do 22. 5. 2014 do 10.00 hod.

506. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr směny resp. záměr prodeje části 
pozemků z vlastnictví města Čelákovic, a to: části pozemku p. č. 1334/1 – zahrada, o výměře 
cca 50 m2, části pozemku p. č. 1339/1 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře cca 86 m2, části 
pozemku p. č. 1339/6 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře cca 232 m2, části pozemku p. č. 
1333/43 - ostatní plocha / jiná plocha, o výměře cca 175 m2 a části pozemku p. č. 1333/45 –
zahrada, o výměře cca 12 m2, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice  =  tj. celkem cca 555 
m2 za část pozemku p.č. 1339/5 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře cca 75 m2, celý 
pozemek p.č. 1339/7 - ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 120 m2 a část p.č. 1333/69 –
ostatní plocha / jiná plocha, o výměře cca 102 m2, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice –
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tj. celkem cca 297 m2. Rozdíl ve výměrách směnovaných parcel bude uhrazen dle znaleckého 
posudku na tržní cenu, minimálně však za cenu 1.800,- Kč/m2.

507. Předběžně souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1758/28 v k.ú. Čelákovice z majetku státu 
firmě AMIRRO, s. r. o., Čelákovice a požaduje předložit do příští RM upřesňující informace.

508. Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 
rozpisu rozpočtu města 2014, provedené k 31. 3. 2014.

509. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přijetím účelově neurčeného daru ve 
výši 10.000,- Kč Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477 od společnosti NET4GAS, s. r. 
o., Praha 4 – Nusle. 

510. Netrvá v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, na vydání rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, 
kterým by bylo uloženo společnosti TOS – MET slévárna a. s., Čelákovice, zaplatit dlužné 
poplatky za ukládání odpadů za rok 2013, neboť poplatky již byly uhrazeny. 

511. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu č. 4, rozpočtu města Čelákovic 2014. 

512. Ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, řediteli Městského muzea v Čelákovicích, aby do 
CSÚIS poskytl informaci o schválení účetní závěrky Městského muzea v Čelákovicích za rok 
2012 v negativním vyjádření.

513. Schvaluje v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče TZB 
Kladno s. r. o., Kladno-Švermov, na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
zadávané v otevřeném řízení s názvem „Obnova zdrojové části kotelny K40 v Čelákovicích“ 
za cenu 4.264.436,- Kč bez DPH a termínem plnění 25 kalendářních dní.  

514. Schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a společností 
TZB Kladno s. r. o., Kladno-Švermov, jako zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem „Obnova zdrojové části 
kotelny K40 v Čelákovicích“ za cenu 4.264.436,- Kč bez DPH a termínem plnění 25 
kalendářních dní za předpokladu, že ve lhůtě pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky nebude žádným z uchazečů námitka podána.  

515. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce ul. Na Švihově v Čelákovicích – I. etapa“. 

516. Ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vedoucí odboru rozvoje města zahájit zadávací řízení 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce ul. Na Švihově 
v Čelákovicích – I. etapa“.

517. Revokuje své usnesení č. 8/2014/407 ze dne 31. března 2014.
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518. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, Příkazní smlouvu mezi městem Čelákovice jako 
příkazcem a společností K+T Consulting s. r. o., Praha 1, jako příkazníkem, na zajištění 
vypracování žádosti o podporu v rámci 85. výzvy ROP Střední Čechy oblast podpory 1.1 
„Regionální dopravní infrastruktura – místní komunikace“ na stavbu „V Prokopě, propojení 
ulice Stankovského se silnicí II/245, Čelákovice“, dále na poskytnutí poradenské podpory při 
podpisu smlouvy s implementačním orgánem a dále na vypracování závěrečného 
vyhodnocení akce v celkové ceně 85.000,- Kč bez DPH.

519. Vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, na základě doporučení hodnotící komise uchazeče ALWIL Trade, 
spol. s r.o., Praha 10, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na dodávku s názvem „Dodávka notebooků a stolních PC včetně monitorů pro MěÚ 
Čelákovice“ z důvodu nesplnění požadavků, stanovených v zadávací dokumentaci.

520. Vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, na základě doporučení hodnotící komise uchazeče NEPA 
Čelákovice spol. s r.o. Čelákovice, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na dodávku s názvem „Dodávka notebooků a stolních PC včetně monitorů 
pro MěÚ Čelákovice“ z důvodu nesplnění požadavků, stanovených v zadávací dokumentaci.

521. Vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, na základě doporučení hodnotící komise uchazeče Kenast s.r.o., 
Pečky, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku 
s názvem „Dodávka notebooků a stolních PC včetně monitorů pro MěÚ Čelákovice“ 
z důvodu nesplnění požadavků, stanovených v zadávací dokumentaci.

522. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve 
znění pozdějších předpisů, a s ustanoveními vnitřního předpisu č. I/6/2014, Kupní smlouvu 
mezi městem Čelákovice jako kupujícím a společností DP Com Tel s.r.o., Poděbrady, jako 
prodávajícím, na dodávku 23 ks PC sestav a 2 ks notebooků, v celkové ceně 358.018,- bez 
DPH.

523. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 841/VACY/131/13 ze dne 
29. 11. 2013 mezi městem Čelákovicemi jako objednatelem a společností STRABAG a. s., 
Praha 5 – Smíchov, jako zhotovitelem, na provedení stavby „Rekonstrukce ul. Sokolovské 
v Čelákovicích“, v celkové ceně dle smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku 
12.334.980,60 Kč bez DPH (15.054.374,66 Kč včetně DPH).

524. Projednala podle §16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, „Petici za zachování stávajícího vedení PS v Čelákovicích“.

525. Se seznámila se zápisem č. 3 z jednání Komise pro kulturu, cestovní ruch a ostatní 
spolkové aktivity ze dne 14. 4. 2014.

526. Se seznámila se zápisem č. 2 Komise pro sport ze dne 15. 4. 2014.
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527. Schvaluje souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o nájmu sloupu veřejného 
osvětlení za účelem umístění reklamy mezi Městem Čelákovice jako pronajímatelem a firmou 
CORE Court s. r. o., Praha 6 – Dejvice, jako nájemcem.

528. Schvaluje se souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, finanční příspěvek pořadatelům 
kulturní akce „ČelArt 2014“ ve výši 15.000 Kč. 

529. Souhlasí v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s užitím znaku města Čelákovic při 
propagaci soutěže „Mistrovství ČR ve fitness 2014“.

530. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve 
znění pozdějších předpisů, předání 11 kusů pohárů řediteli soutěže „Mistrovství ČR ve fitness 
2014“ na ocenění vítězů jednotlivých kategorií. 

531. Se seznámila se zápisem č. 4 Komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ ze 
dne 17. 4. 2014.

532. Se seznámila s výsledky zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2014/2015.

533. Schvaluje Vyjádření města k Žádosti MV ČR, odboru dozoru a kontroly veřejné správy 
č. j.: MV-49466-2/ODK-2014. 

534. Se seznámila se zápisem č. 32 Komise pro životní prostředí ze dne 10. 4. 2014.

535. Pověřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve 
znění pozdějších předpisů, tajemníka MěÚ v součinnosti s příslušnými vedoucími odborů, 
přípravou komplexních podkladů pro zasedání zastupitelstva města na řešení odstranění 
shodných názvů ulic v obci v termínu do 30. 11. 2014.

Zapsaly: Lenka Pitková, Ivana Kašpárková, dne 28. 4. 2014. 
Usnesení ověřil: Milan Tichý

               

                                                                    PhDr. Zdeňka Tichá
                                                                           starostka města Čelákovic
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