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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 14/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 12. května 2014

Rada města Čelákovic:

561. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 4.4, 6.5 a 8.5.

562. Jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.

563. Jmenuje PaedDr. Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu.

564. Schvaluje zápis z RM č. 12 ze dne 28. 4. 2014 a zápis z RM č. 13 ze dne 6. 5. 2014.

565. Bere na vědomí plnění usnesení přednesené tajemníkem MěÚ k datu 12. 5. 2014.

566. Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pronájem 1 parkovacího místa v parkovacím 
zálivu v ul. Masarykova za účelem zbudování letní předzahrádky před budovou cukrárny. RM 
konstatuje, že předmětný parkovací záliv je součástí silnice II/245, která je ve vlastnictví 
Středočeského kraje.

567. Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje p. č. 1671/14 – trvalý travní 
porost, o výměře 500 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

568. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě, mezi Městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků, 
a firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník 
pozemků zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování 
kabelového vedení kNN – Stavbu distribuční soustavy na pozemcích p. č. 1692/123 – ostatní 
plocha/jiná plocha, o výměře 243 m², p. č. 1692/17 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 345 
m², p. č. 1692/18 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 332 m², všechny v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, ve vlastnictví vlastníka pozemků, za úhradu 12.000,- Kč + DPH.

569. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr výpůjčky části pozemku p. č. 1563/1 –
ostatní plocha / sportoviště a rekreační plocha, o výměře cca 16800 m2, z celkové výměry 
27644 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za účelem provedení rekonstrukce povrchů 
sportovišť a jejich následnému užívání na dobu určitou minimálně 10 let.

570. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 3633201401 o umožnění provedení 
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stavby plynovodní přípojky v pozemcích města – parc. č. 1666/5 – vodní plocha/tok 
přirozený, p. č. 1665/1 - orná, p. č. 1758/49 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 1758/50 
– ostatní plocha/manipulační plocha a p. č. 3111/2 - ostatní plocha/ostatní komunikace, vše 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

571. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 3. 2011, mezi městem 
Čelákovicemi jako objednatelem a podnikatelem Ing. T. R., Hradec Králové, jako 
zhotovitelem, na zpracování projektové dokumentace „PD – stavba ul. Tovární 
v Čelákovicích“.

572. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nabídku společnosti STRABAG., a. s., 
Praha 5, na provedení dodatečných stavebních prací dle ZL 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09 a 10 
veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“, podanou v rámci jednacího 
řízení bez uveřejnění za nabídkovou cenu 530.063,59 Kč bez DPH (641.376,94 včetně DPH).

573. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, se změnou znění článku III smlouvy o dílo mezi 
městem Čelákovice jako objednatelem a společností METROSTAV, a. s., Praha 8, jako 
zhotovitelem, na zhotovení úpravy okolí kašny na náměstí 5. května v Čelákovicích v celkové 
ceně 155.381,- Kč včetně DPH.

574. Ukládá řediteli Technických služeb Čelákovice zajistit pro možnost nájezdu z ulice 
Křižíkovy na novou lávku přes Labe, zhotovení živičného povrchu na provizorní komunikaci
v délce 60 m k napojení na panelovou vozovku, s připojením na obě cesty s živičným 
povrchem, vedoucí od lávky, a celý povrch panelové komunikace včetně připojení na 
vozovku v ulici Křižíkově.

575. Doporučuje ZM navýšit příspěvek do rozpočtu Technických služeb Čelákovice 
o 300.000,- na realizaci provizorní komunikace od ulice Křižíkovy k nové lávce přes Labe.

576. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč 
Klubu železničních cestovatelů, o. s. Praha 9 – Koloděje, na provoz Polabského motoráčku 
v sezóně 2014. 

577. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádný finanční příspěvek ve 
výši 5.000,- Sdružení houbařů Čelákovice na pořádání výstavy hub. 

578. Souhlasí s otištěním redakčně upraveného textu Reakce na článek Rady města Čelákovic 
„Volám stále…“ (ze ZMČ č. 3/2014 str. 5) ve Zpravodaji města Čelákovic, v souladu s § 10, 
odst. 1 a 2 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku 
(tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

579. Souhlasí s otištěním redakčně upraveného článku „K usnesení Krajského ředitelství 
policie Středočeského kraje o vyšetřování v městském muzeu Čelákovice“ ve Zpravodaji 
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města Čelákovic, v souladu s § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při 
vydávání periodického tisku (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

580. Souhlasí s grafickou úpravou kotelny K40 – Rumunská, Čelákovice, na základě návrhu 
P, Ch., P. P. a M. U., a uděluje povolení k variantě realizace volného vyjádření zúčastněných 
výtvarníků, přičemž grafická úprava nesmí obsahovat rasistický podtext, náboženský podtext 
a vulgární výrazy, a souhlasí s úhradou za použitý materiál (barvy) do výše 5.000,- Kč.

581. Souhlasí s vyvěšením Ukrajinské vlajky ve středu 21. 5. 2014, jako výraz symbolické 
podpory těch, kteří usilují o celistvost Ukrajiny a reformy, jež jí zajistí transparentní 
ekonomické a politické prostředí.

582. Souhlasí jako vlastník místních komunikací s prodloužením výjimky na povolení 
výjimečného užití silnice Stankovského a Tovární v obci Čelákovice za účelem provozu 
manipulačních vozíků v průmyslovém areálu TOS v Čelákovicích.

583. 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. 15 o velikosti 1+1, č. p. 1581, 
ul. Stankovského, Čelákovice, I. B., Praha, dle seznamu.

584. 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. 1, v domě č. p. 1445, Čelákovice, na dobu určitou 3 měsíce, tj. do 31. 8. 2014, s panem 
P. P., Čelákovice, za předpokladu, že budou uhrazeny exekuční náklady a právnické služby 
nejpozději do 30. 6. 2014 a za předpokladu, že nájemce zaplatí pronajímateli jistotu dle Zásad 
pronajímání bytu v majetku města Čelákovic, čl. VII. odst. 5.

585. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o umístění měřicího zařízení na 
měření emisí mezi městem Čelákovice a manželi K. a L. S., Čelákovice.

586. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o umístění nalezených a opuštěných 
psů mezi městem Čelákovice jako předávajícím a Velas, a. s., Lysá nad Labem, jako 
provozovatelem útulku, ve variantě č. 1.

587. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, konání preventivní zdravotní akce “Ano 2011 
a Evropský den boje proti melanomu“- bezplatné vyšetření kožních znamének v profesionální 
pojízdné ordinaci (melanobusu), která se bude konat dne 14. května 2014 v době od 14.00 do 
18.00 hod. v parkovacím zálivu v dolní části náměstí 5. května.

Zapsal: Lenka Pitková, dne 12. 5. 2014. 
Usnesení ověřil: Milan Tichý

                                                                              PhDr. Zdeňka Tichá
                                                                                       starostka města Čelákovic
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