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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 20/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 6. srpna 2014
Rada města Čelákovic:

826. Schvaluje předložený program jednání.

827. Jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.

828. Jmenuje Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem zápisu.

829. Schvaluje zápis RM č. 19 ze dne 14. 7. 2014.

830. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
záměr parcelace na p. č. 21/1, k ú. Záluží u Čelákovic a jejího půdorysného průběhu komunikací, kde šíře komunikací bude ve vnitřní části 
parcelace o velikosti min. 9,5 m a 8 m a v severní části bude proveden posun o 2 m od stávající vlastnické hranice – dle Katastrálního 
situačního výkresu č. 4 ze srpna 2013, po revizi z června 2014 s tím, že zaoblení bude prokázáno na základě rozhledových poměrů budoucí 
komunikace.

831. Schvaluje Dohodu č. 3633201402 o umožnění provedení stavby plynovodní přípojky v pozemku města parc. č. 244/1 - ostatní 
plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, a p. B. M., 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

832. Schvaluje Dohodu č. 2399201411 o umožnění provedení stavby vodovodních přípojek v pozemku města parc. č. 244/1 - ostatní 
plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, a p. B. M., 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

833. 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 mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem, a Tělovýchovnou jednotou Spartak Čelákovice, jako vypůjčitelem, 
na pozemky v areálu městského stadionu p. č. 1563/1 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 16800 m2 a p. č. 1563/12 –
ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 517 m2, na dobu určitou, za účelem provedení rekonstrukce povrchů sportovišť a 
jejich následnému užívání k provozování tělovýchovných, sportovních a rekreačních aktivit a nekomerčních činností s tímto provozováním 
souvisejících. 

834. 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 mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem, a Tělovýchovnou jednotou Spartak Čelákovice,
jako vypůjčitelem. 

835. Deklaruje SK UNION, že ve smlouvě o výpůjčce mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem, a TJ SPARTAK, jako vypůjčitelem, je 
v Čl. III, odst. C) ošetřena možnost bezplatného užívání předmětu výpůjčky, tj. části pozemku p. č. 1563/1 – ostatní plocha, sportoviště 
a rekreační plocha a části pozemku 1563/12 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, v areálu městského stadionu i ostatními 
sportovními subjekty v Čelákovicích, mezi něž patří SK UNION. Po provedení rekonstrukce bude uzavřen dodatek ke smlouvě, v němž bude 
další užívání specifikováno na základě harmonogramu.

836. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
verifikaci základních vstupních hodnot pro koncesní řízení s názvem „Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury města 
Čelákovic“ specifikovaných dopisem č. j. MUC/07413/2014-ORM/Za ze dne 22. 7. 2014.

837. Bere na vědomí dopis č. j. MUC/07413/2014-ORM/Za ze dne 22. 7. 2014 s upřesněním resp. doplněním základních vstupních hodnot 
koncesní dokumentace pro Výběr provozovatele VHI města Čelákovic.

838. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
Koncesní dokumentaci koncesního řízení „Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovice“.

839. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Příkazní smlouvu na veškerou činnost dotačního manažera projektu spojenou s přípravou žádostí, s návrhem úprav projektové 
dokumentace pro provádění stavby, s návrhem úprav zadávací dokumentace výběrového řízení na dodavatele stavby, dotačním řízením 
projektu a závěrečným vyhodnocením akce v rámci dotace z národních fondů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to programu 
„Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územními samosprávnými celky“, evidenční číslo programu 133 310 
dle podmínek příslušných Zásad MŠMT včetně jejich aktualizace, mezi městem Čelákovice, jako příkazcem, a společností ADE Solutions 
s.r.o., Praha 5 – Smíchov, jako příkazníkem, na projekt „Mateřská škola v areálu MDDM v Čelákovicích“.

840. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
Zadávací dokumentaci VZ_CEL_010_2014_28 „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Rumunská – Čelákovice“, a to po zapracování 
věcných připomínek odboru rozvoje města MěÚ Čelákovice dle podkladového materiálu.

841. Ukládá manažeru projektu firmě Olivius s. r. o. zajistit posouzení veškerých podkladů k zadávacímu řízení včetně Zadávací 
dokumentace VZ_CEL_010_2014_28 „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Rumunská – Čelákovice“ poskytovatelem dotace SFŽP 
ČR a výsledek posouzení prokazatelně předložit Radě města Čelákovice
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842. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
instalování 2 informačních panelů politické strany TOP 09 na pozemcích č. 3201/3 (náměstí) a č. 3230/6 (před nádražím) v Čelákovicích 
dle přijatých pravidel prezentace kandidujících volebních stran před volbami do Zastupitelstva města Čelákovic ve dnech 10. – 11. 10. 2014, 
nejdříve 20 dnů před prvním dnem konání voleb do 15. října 2014, za předpokladu, že budou dodržena všechna bezpečnostní opatření 
při jejich instalaci a provozu.

Zapsala: Lenka Pitková, dne 6. 8. 2014. 
Usnesení ověřil: Milan Tichý

                                                                                                          PhDr. Zdeňka Tichá
                                                                                                    starostka města Čelákovic
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