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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 16/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 9. června 2014

Rada města Čelákovic:

633. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod 11.3.

634. Jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.

635. Jmenuje Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu.

636. Schvaluje zápis z RM č. 15 ze dne 26. 5. 2014.

637. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, záměr na prodej nemovitostí: 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 
chválenými ZM v červnu 2003.

638. Ukládá vedoucímu hospodářského odboru zajistit zveřejnění schváleného záměru č. 16/2014/637.

639. Ruší v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce 
ul. Na Švihově v Čelákovicích – I. etapa“ uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 19. 5. 2014 pod 
evidenčním číslem zakázky 487960, v důsledku vzniku důvodů hodných zvláštního zřetele, pro které nelze na 
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, a to v souvislosti se soudním řízením vedeným 
u Okresního soudu Praha-východ, pod č. j. 6 C 69/2014. 

640. Ukládá vedoucí odboru rozvoje města zajistit oznámení o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné 
zakázky s názvem „Rekonstrukce ul. Na Švihově v Čelákovicích – I. etapa“ uveřejněné ve Věstníku veřejných 
zakázek dne 19. 5. 2014 pod evidenčním číslem zakázky 487960, v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v důsledku vzniku důvodů hodných 
zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, a to v souvislosti 
se soudním řízením vedeným u Okresního soudu Praha-východ, pod č. j. 6 C 69/2014. 

641. 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 2014/01/ORM/KK, č. zhotovitele 201429 ze dne 20. 03. 2014 mezi 
městem Čelákovice 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 dle 
Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1  1.186.000 Kč bez DPH (1.435.060 Kč včetně DPH).

642. 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 11, 
12 a 14 veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ podanou v rámci jednacích řízení bez 
uveřejnění III za nabídkovou cenu 185.559,32 Kč bez DPH (224.526,78 včetně DPH).

643. 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 07, 
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13 a 15 veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ podanou v rámci jednacích řízení bez 
uveřejnění IV za nabídkovou cenu –71.806,30 Kč bez DPH (–86.885,62 včetně DPH).

644. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), Dodatek 
č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 841/VACY/131/13 ze dne 29. 11. 2013 mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností STRABAG a.s., Praha 5, jako zhotovitelem, na provedení stavby „Rekonstrukce ul. 
Sokolovské v Čelákovicích“, v celkové ceně dle Smlouvy o dílo ve znění dodatků 12.978.797,20 Kč bez DPH 
(15.704.344,61 Kč včetně DPH).

645. Vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, uchazeče COM – TIP s. r. o., Praha 4, z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem„Obnova zdrojové části Kotelny K6 + obnova 
vnějšího teplovodu k BD v Čelákovicích“.

646. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a 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 DEREZA, společnost 
s ručením omezeným, Praha 6 – Liboc, na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané 
v otevřeném řízení s názvem „Obnova zdrojové části Kotelny K6 + obnova vnějšího teplovodu k BD 
v Čelákovicích“ za cenu 5.358.118 Kč bez DPH.   

647. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo č. objednatele 10-2014-12, č. zhotovitele De201483 mezi městem 
Čelákovice jako objednatelem a společností DEREZA, společnost s ručením omezeným, Praha 6 – Liboc, jako 
zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem 
„Obnova zdrojové části Kotelny K6 + obnova vnějšího teplovodu k BD v Čelákovicích“ za cenu 5.358.118 Kč 
bez DPH za předpokladu, že ve lhůtě pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebude 
žádným z uchazečů námitka podána.  

648. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, soupis dodatečných stavebních prací včetně odůvodnění nezbytnosti těchto 
dodatečných stavebních prací pro zahájení JŘBU s názvem „Rekonstrukce VO – Čelákovice, Záluží –
Dodatečné stavební práce“.

649. Ukládá vedoucí odboru rozvoje města zahájit JŘBU veřejné zakázky „Rekonstrukce VO – Čelákovice, 
Záluží – Dodatečné stavební práce“.

650. Bere na vědomí chybu ve výpočtu výkazu výměr, jako přílohy Smlouvy o dílo uzavřené mezi společností 
RYBÁŘ stavební s. r. o., Mělník, jako zhotovitelem, a městem Čelákovice jako objednatelem na realizaci díla 
„Rekonstrukce VO – Čelákovice, Záluží“ a ukládá vedoucí odboru rozvoje města opravit tuto chybu uzavřením 
Dodatku k této Smlouvě o dílo.

651. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, nabídku společnosti GESTAV, s. r. o., Čelákovice, na provedení propustků v rámci veřejné 
zakázky „Rampa od připojovací cesty lávky k cyklostezce na levém břehu Labe v Čelákovicích“, za nabídkovou 
cenu 75.137,60 Kč bez DPH (90.916,50 Kč včetně DPH).

652. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, upravené vyjádření města č. 3/2014 k dokumentaci ke sloučenému územnímu a stavebnímu 
řízení na stavbu „Mateřská škola v areálu MDDM v Čelákovicích“, která je umístěna na pozemku p. č. 731 
v k. ú. Čelákovice. 

653. Bere na vědomí informace o dokončené stavbě „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“.

654. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, záměr na prodej nemovitostí: st. p. č. -1373 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
74 m2 (včetně domu č. p. 1308) a p. č. 1380/5 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 98 m2, obojí 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ulice V Prokopě, za minimální cenu 1.300.000 Kč, za následujících 
podmínek.
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1. popis nabízeného objektu: 
Řadový rodinný dům č. p. 1308 je situovaný jako vnitřní na st. p. č. 1373. Dům má dvě nadzemní podlaží 
a částečné podsklepení. Část sklepa je přístupná z přízemí domu, zbylá část sklepa, která tvoří součást podélně 
průchozí chodby přes blok sousedních domů, není z domu 1308 přístupná. Dům je zděné konstrukce, střecha je 
plochá s oboustranným spádem, krytina je živičná lepenková, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného 
plechu, stropy jsou s rovným podhledem, okna jsou dřevěná špaletová, dveře jsou hladké plné, podlahy obytných 
místností jsou dřevěné prkenné, podlahy ostatních místností jsou z keramické dlažby, dřevěné prkenné 
a betonové, vytápění domu je ústřední se samostatným plynovým kotlem, příprava TUV pro dům zajištěna 
akumulačním zásobníkem propojeným s plynovým kotlem. Jsou provedeny vnitřní elektrické rozvody, rozvody 
studené a teplé vody, rozvody vnitřní kanalizace a nově rozvod plynu. Dům obsahuje dva byty 1+1 
s příslušenstvím.
Samostatnou přípojkou je dům napojený na veřejnou kanalizaci a rozvod plynu. Elektřina je napojená ze 
společného rozvodu pro blok domů (dům má vlastní elektroměr), studená voda je napojená ze společných 
rozvodů v suterénu domu. Pro měření spotřeby vody jsou osazené vodoměry. Dům byl uveden do trvalého 
užívání v roce 1948. Celkový stavebně technický stav domu je zhoršený, převážná část konstrukcí, rozvodů 
a vybavení jsou v původním stavu. Je předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav. Součástí objektu je 
zahrádka za domem. Objekt si lze prohlédnou po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí. Kalibovou, 
tel. 326 991 196. 
2. cena nabízeného bytu a způsob její úhrady: 
Minimální kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku zpracovaného J. K. (znalec pro odvětví ceny a 
odhady nemovitostí). V ceně je přihlédnuto k délce užívání objektu. Ocenění je k nahlédnutí v kanceláři Q-
BYTu nebo u místostarosty na MěÚ Čelákovice. Minimální kupní cena činí: 1 300 000 Kč. Kupní cena je 
splatná na účet města před podpisem kupní smlouvy. Nelze tedy na zaplacení kupní ceny ručit předmětnou 
nemovitostí, tj. zřídit zástavní právo k této nemovitosti pro zajištění úvěru k úhradě kupní ceny. Kupní smlouva 
bude podepsána do 1 měsíce po jejím schválení zastupitelstvem města, nedodržení tohoto termínu bude 
považováno za nedodržení podmínek prodeje. 
3. informace o způsobu prodeje: 
Záměr prodeje domů 1305 - 1345 byl schválen Zastupitelstvem města na zasedání ZM dne 25. 6. 2003. Byt bude 
prodáván tzv. obálkovou metodou, okruh zájemců není nijak omezen. Závazný a konečný termín pro předložení 
nabídek od případných zájemců je 25. července 2014 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. Nabídky se 
předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nápisem: „Koupě domu čp. 1308 v Čelákovicích“. V obálce 
bude uvedena jednoznačná výše nabídky v korunách a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná 
adresa, telefonní popř. jiné spojení). 
4. pravidla pro hodnocení nabídek: 
Vyhodnocení nabídek provede komise, jmenovaná starostkou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky předložené 
po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši nabídky v korunách a 
ty, kde nabídka bude nižší než je cena nemovitostí stanovená znaleckým posudkem, případně nebude respektovat 
podmínky zaplacení kupní ceny. Na základě předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o koupi. 
V případě předložení více shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, 
k dalšímu kolu soutěže stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nákupu z jakékoliv příčiny odstoupí 
nebo nesplní stanovené podmínky, budou nemovitosti nabídnuty dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně 
spekulativního vývoje.

655. Ukládá vedoucímu hospodářského odboru zajistit zveřejnění schváleného záměru č. 16/2014/654 na 
informační desce, v městském zpravodaji a dalšími vhodnými způsoby.

656. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů:
a) účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, 
    Přístavní 333, 
b) účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice,
    Rumunská 1477, 
c) účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského 414, Čelákovice,
d) účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, Čelákovice,
e) účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha, Vašátkova 343, 
Čelákovice,
f) účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, Havlíčkova 691, 
Čelákovice,
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g) účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Městská knihovna Čelákovice, Na Hrádku 1092, 
Čelákovice,

657. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů:
h) účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích, Na Hrádku 464, 
Čelákovice,

658. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů:
i) účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Kulturní dům, Sady 17. listopadu 1380, Čelákovice,
j) účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice, Čelakovského 1429, 
Čelákovice.

659. Neschvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 
1586, protože její účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a v souladu s § 19 odst. 3
vyhlášky 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, 
určuje lhůtu k odstranění zjištěných závad do konce účetního období 2014.

660. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů:
a) převod ZHV příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333 za rok 2013 ve výši 10.000 Kč 
do fondu odměn a 56.303,53 Kč do rezervního fondu,
b) převod ZHV příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477 za rok 2013 ve výši 
20.000 Kč do fondu odměn a 205.728,28 Kč do rezervního fondu,
c) převod ZHV příspěvkové organizace Mateřská škola J. A. Komenského 1586, Čelákovice za rok 2013 ve výši 
332.749,85 Kč do rezervního fondu,
d) převod ZHV příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, Čelákovice za rok 2013 ve 
výši 123.838,01 Kč do rezervního fondu,
e) převod ZHV příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha, Vašátkova 343, Čelákovice za rok 
2013 ve výši 30.000 Kč do fondu odměn a 174 464,66 Kč do rezervního fondu,
f) převod ZHV příspěvkové organizace Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, Havlíčkova 691, Čelákovice za 
rok 2013 ve výši 27.185,59 Kč do fondu odměn,
h) převod ZHV příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích, Na Hrádku 464, Čelákovice za rok 
2013 ve výši 537,17 Kč do rezervního fondu.

661. Doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Čelákovic, sestavenou k 31. 12. 2013, a převod výsledků 
hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 46.149.459,09 Kč na účet výsledků hospodaření minulých účetních 
období.

662. Doporučuje ZM vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Čelákovic za rok 2013, a to bez 
výhrad.

663. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, odpisový plán na rok 2014
Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333                ve výši   1.920,00 Kč
Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477 ve výši             28.164,00 Kč
Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586                ve výši 26.618,00 Kč
Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414                ve výši            116.546,00 Kč
Základní školy Čelákovice, Kostelní 457                ve výši          230.032,20 Kč
Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, Vašátkova ve výši             74.466,00 Kč
Městské knihovny Čelákovice, Na Hrádku 1092 ve výši 82.000,00 Kč
Městského muzea v Čelákovicích, Na Hrádku 464                ve výši              68.914,00 Kč
Kulturního domu Čelákovice, sady 17. Listopadu 1380 ve výši 81.710,75 Kč
Technických služeb Čelákovice, Čelakovského 1429  ve výši          1.425.151,68 Kč.
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664. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, s přijetím peněžního daru ve výši 10.000 Kč Základní škole J. A. Komenského, Čelákovice,
od firmy P. K., Čelákovice.

665. Doporučuje ZM schválit přidělení mimořádné dotace na rekonstrukci Městského stadionu v Čelákovicích 
pro TJ Spartak Čelákovice ve výši cca 5.500.000 Kč za podmínky, že dotace bude použita výhradně na 
uvedenou rekonstrukci a dojde ke zhodnocení majetku města. Podmínkou přidělení této dotace města je 
poskytnutí investiční dotace z Programu 133510 – „Podpora materiálně technické základny sportu“ v roce 2014.

666. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zvýšení nájemného u nově přidělovaných bytů v domě s pečovatelskou 
službou čp. 26 ul. Kostelní v Čelákovicích na částku 28,96 Kč/m2 měsíčně, tedy na úroveň shodnou s výší 
nájemného v domě s pečovatelskou službou čp. 462 ul. Na Hrádku. 

667. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, upravenou zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice“. 

668. Ukládá vedoucímu hospodářského odboru města zahájit zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce s názvem „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice “.

669. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, jako pro město nejvýhodnější na obnovu bytu č. 2 v č. p. 1177, ulice Prokopa Holého, 
Čelákovice, nabídku firmy Z. K., Stavební činnost, Čelákovice, za cenu 159.498 Kč včetně DPH.

670. Ukládá řediteli Q-Byt Čelákovice, spol. s r.o., zajistit obnovu bytu č. 2 v č. p. 1177, ulice Prokopa Holého,
Čelákovice, dle schválené nabídky.

671. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, jako pro město nejvýhodnější na obnovu bytu č. 2 v č. p. 1400, ulice Prokopa Holého, 
Čelákovice, nabídku firmy Z. K., Stavební činnost, Čelákovice, za cenu 176.058 Kč včetně DPH.

672. Ukládá řediteli Q-Byt Čelákovice, spol. s r. o., zajistit obnovu bytu č. 2 v č. p. 1400, ulice Prokopa Holého, 
Čelákovice, dle schválené nabídky.

673. Konstatuje, že jako optimální řešení pro příjezd do firmy Amirro s. r. o., Čelákovice, se jeví průjezd 
bývalým areálem Kovohutí.

674. Se seznámila se zápisem č. 5 komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 20. 5. 2014.

675. Schvaluje v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu v souladu s ustanovením § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, pravidla prezentace 
kandidujících volebních stran před volbami do Zastupitelstva města Čelákovic v roce 2014.

676. 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/05493/2014-OŠIK-125 mezi 
městem Čelákovice jako objednatelem a K. V., Brandýs n. L. – Stará Boleslav, jako autorem, na vytvoření 
profesionální fotografie nové lávky přes Labe v Čelákovicích pro propagaci.

677. 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/05494/2014-OŠIK-126 mezi 
městem Čelákovice jako objednatelem a K. V., Brandýs n. L. – Stará Boleslav, jako autorem, na vytvoření 
výstavy „nová lávka přes Labe v Čelákovicích“.

678. 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 19.000 Kč SK UNION Čelákovice 
na úhradu nákladů spojených s pořádáním „Turnaje o ministerský pohár“ dne 28. 6. 2014 na stadionu 
v ul. 28. října.
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679. Ukládá Městské policii a Technickým službám, Čelákovice, poskytnutí součinnosti s SK UNION 
Čelákovice při pořádání „Turnaje o ministerský pohár“ dne 28. 6. 2014 na stadionu v ul. 28. října.  

680. Projednala žádost společnosti Irish Music Pub, Janák&syn, s. r. o. o prodloužení doby trvání akcí 
Čelákovického kulturního léta Na Statku 2014 (14.6, 19. 7., 9. 8., 4. 10.) a vyslovila souhlas s ukončením 
hudební produkce na volném prostranství nejpozději ve 24.00 hodin a dne 30. 8. do 1.00 hod. dne 31. 8. 2014.   

681. Bere na vědomí rezignaci paní Jany Krejčí na funkci člena Komise pro sport ke dni 19. 5. 2014.

682. Souhlasí se zapojením Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, okres Praha-východ do realizace 
projektu Investování hrou, jako partnera společnosti EDIFICE construction&consulting, s. r. o, Praha 4, a ve 
smyslu § 32a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyslovuje souhlas s uzavřením partnerské smlouvy se společností 
EDIFICE construction&consulting, s.r.o., Praha 4, která žádá na realizaci projektu Investování hrou finanční 
podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

683. 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. 301 v DPS, ul. Kostelní, Čelákovice paní R. K., Čelákovice, dle 
seznamu.

684. 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. 208 v DPS, ul. Kostelní, Čelákovice panu P. K., 
Praha 10, dle seznamu.

685. Se seznámila s Posudkem o vlivech záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 
400 kV“. Záměr nebude mít negativní vliv na zdraví obyvatel Čelákovic – Záluží. Při jeho realizaci nedojde na 
pozemcích v k. ú. Záluží ke změnám trasy oproti stávajícímu stavu.

686. Se seznámila se zápisem č. 34 Komise pro životní prostředí ze dne 2. 6. 2014. 

687. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, upravenou zadávací dokumentaci veřejné podlimitní zakázky na služby spojené 
s výsadbami a údržbu veřejné zeleně s názvem „Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města 
Čelákovice“.

688. Ukládá vedoucí odboru životního prostředí města zahájit prostřednictvím ISES s. r. o., Praha 6, zadávací 
řízení veřejné podlimitní zakázky na služby spojené s výsadbami a údržbu veřejné zeleně s názvem „Revitalizace 
významné sídelní zeleně v intravilánu města Čelákovice“.

689. Jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, na návrh tajemníka MěÚ paní Radku Kőrnerovou, vedoucí Odboru občanských 
záležitostí Městského úřadu v Čelákovicích, s účinností od 10. června 2014.

690. Schvaluje na základě § 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, a §102 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 S., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
odebrání osobního příplatku vedoucí Pečovatelské služby v Čelákovicích Mgr. Václavě Snítilé, s účinností 
od 10. 6. 2014. 

691. Projednala podle § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, „Petici Radě města Čelákovice k zabránění vybudování 6ti metrové nové komunikace 
a nového vjezdu do areálu společnosti Amirro s. r. o. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona 
č. 85/1990 Sb., o právu petičním“.

Zapsaly: Ivana Kašpárková, Lenka Pitková, dne 9. 6. 2014. 
Usnesení ověřil: Milan Tichý

PhDr. Zdeňka Tichá
     starostka města Čelákovic
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