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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 25/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne15. září 2014
Rada města Čelákovic:

952. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod 4.10.

953. Jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.

954. Jmenuje Ing. Bohumila Klicperu ověřovatelem zápisu.

955. Schvaluje zápis RM č. 23/2014 ze dne 1. 9. 2014 a RM č. 24/2014 ze dne 5. 9. 2014.

956. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a po projednání v komisi pro rozvoj města, se záměrem na stavbu parkovacího 
přístřešku na pozemku p. č. 1665/28 v k. ú. Čelákovice. 

957. 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 pro ocenění nákladů souvisejících se změnou 
skladby konstrukce komunikace a náklady související s demontáží teplovodního kanálu  včetně odůvodnění 
nezbytnosti těchto dodatečných stavebních prací pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) s názvem 
„Oprava vodovodu a kanalizace ul. Komenského – Dodatečné stavební práce“.

958. Ukládá tajemníkovi MěÚ prostřednictvím odboru rozvoje města zahájit JŘBU veřejné zakázky s názvem 
„Oprava vodovodu a kanalizace ul. Komenského – Dodatečné stavební práce“.

959. Schvaluje souhlasné stanovisko města uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na akci „Propojení ulice 
Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“, reg. č. projektu CZ 1.15/1.1.00/85.01978 ROP 
Střední Čechy, aniž by byla garantována výše dotace.

960. Doporučuje ZM ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace na akci „Propojení ulice Stankovského se 
silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“, reg. č. projektu CZ 1.15/1.1.00/85.01978 ROP Střední Čechy, aniž 
by byla garantována výše dotace.

961. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, dílčí fakturaci ve výši 60.000 Kč bez DPH za plnění díla ve fázi „Doplňující průzkumy 
a rozbory“ na základě Smlouvy o dílo č. objednatele 2013/05/ORM/KK, č. zhotovitele 1/2014 ze dne 
20. 12. 2013 mezi městem Čelákovicemi jako objednatelem a Ing. arch. J. F., Ústí nad Labem, jako 
zhotovitelem, na zpracování Územního plánu Čelákovic.

962. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, vícepráce v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Osvětlení lávky 
a připojovacích cest“ pouze v rozsahu uznaném technickým dozorem stavby ve výši 24.780 Kč bez DPH, a to za 
výrobu a odzkoušení zkušebních vzorků, přídružnou stavební výrobu a montáž a zvýšení pracnosti nákladů na 
výrobu konstrukčních prvků osvětlovacích těles.

963. Ukládá tajemníkovi MěÚ prostřednictvím odboru rozvoje města zpracovat dodatek ke smlouvě ve smyslu 
usnesení RM č. 25/2014/962.

964. Se seznámila se zápisem č. 6 Komise pro rozvoj města ze dne 9. 9. 2014.

965. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Příkazní smlouvu č. N2014-018 mezi městem Čelákovice jako příkazcem 
a společností PPE.CZ s.r.o., Ostrava – Moravská Ostrava jako příkazníkem, na zajištění činností zadavatele dle 
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§ 151 zákona č. 137/206 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky 
„akci „Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“ za cenu 22.900 Kč bez 
DPH.

966. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ_CEL_10_2014_29 „Výkon činnosti TDS 
a BOZP – Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – Čelákovice“ předložené manažerem projektu firmou 
OLIVIUS s. r. o, Sokolov, a to po zapracování věcných připomínek odboru rozvoje města MěÚ Čelákovice dle 
podkladového materiálu.  

967. Ukládá manažeru projektu firmě OLIVIUS s. r. o, Sokolov, zapracovat věcné připomínky odboru rozvoje 
města k zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ_CEL_10_2014_29 „Výkon činnosti TDS a BOZP – Snížení 
energetické náročnosti budovy MŠ – Čelákovice“.   

968. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, záměr pachtu části pozemku p. č. 2443/2 – ostatní plocha/ manipulační plocha, 
o výměře cca 6000 m², z celkové výměry 9600 m², vše v obci Káraný a k. ú. Káraný, za účelem užití pro potřeby 
zemědělské výroby na dobu neurčitou, za minimální cenu 2.000 Kč/rok.

969. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájemní smlouvu na pronájem pozemku st. p. č. -196/1 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 30 m², a části pozemku p. č. 886/10 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 
44 m², z celkové plochy 11929 m², obou v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, k rekreačním účelům, za 
minimální cenu 50 Kč/m²/rok.

970. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, záměr na pronájem pozemku st. p. č. -451/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
763 m², st. p. č. -451/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 38 m², a pozemku p. č. 452 – zahrada, o výměře 
628 m², vše k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za minimální cenu 245.400 Kč/rok; cena je uvedena bez DPH. 

971. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2219201408 o umožnění provedení stavby rozšíření vjezdu na pozemku
města p. č. 3149 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem 
Čelákovice jako vlastníkem pozemku a pí P. P. K., Čelákovice, jako stavebníkem.

972. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 3633201406 o umožnění provedení stavby plynovodní přípojky 
v pozemku města p. č. 3149 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice mezi 
městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a pí P. P. K., Čelákovice, jako stavebníkem.

973. Bere na vědomí rozbor hospodaření města Čelákovic za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014. 

974. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Smlouvu o kontrolní činnosti, jejímž předmětem je ověření účetní závěrky města za 
rok 2014, mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností ATLAS AUDIT s. r. o., Čelákovice, za cenu 
23.000 Kč bez DPH.

975. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, odepsání pohledávky za inzerci v ZMČ ve výši

432,00 Kč z neuhrazené fa č. 20120058 vystavené M. K., Čelákovice,
432,00 Kč z neuhrazené fa č. 20120138 vystavené M. K., Čelákovice,
432,00 Kč z neuhrazené fa č. 20120223 vystavené M. K., Čelákovice,
432,00 Kč z neuhrazené fa č. 20120342 vystavené M. K., Čelákovice,
792,00 Kč z neuhrazené fa č. 20120441 vystavené M. K., Čelákovice,
240,00 Kč z neuhrazené fa. č. 20120084 vystavené L. P., Zápy,
1.210,00 Kč z neuhrazené fa. č. 20120353 vystavené s. r. o.  Okouzlující žena, Čelákovice,
806,00 Kč z neuhrazené fa č. 20120458 vystavené A. Z., Praha 8, 564,00 Kč z neuhrazené fa č. 20120531
vystavené A. Z., Praha 8, 545,00 Kč z neuhrazené fa č. 20120524 vystavené Z. H., Semice, 545,00 Kč 
z neuhrazené fa č. 20120593 vystavené Z. H., Semice,
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545,00 Kč z neuhrazené fa č. 20120648 vystavené Z. H., Semice,
545,00 Kč z neuhrazené fa č. 20120702 vystavené Z. H., Semice,
545,00 Kč z neuhrazené fa č. 20120787 vystavené Z. H., Semice,
545,00 Kč z neuhrazené fa č. 20120864 vystavené Z. H., Semice,
706,00 Kč z neuhrazené fa č. 20120665 vystavené V. K., Březí, 288,00 Kč z neuhrazené fa č. 20120675
vystavené R. K., Dřísy, z důvodů neefektivnosti vymáhání.

976. Bere na vědomí sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR o ukončení akce ev. č. 3174201900 TI 37, 
Čelákovice „Nedaniny“, že město Čelákovice nemusí dokládat splnění podmínky zkolaudování 37 rodinných 
domů v lokalitě Nedaniny do 28. 8. 2014 a v případě jejího nesplnění nemusí plnit následnou podmínku vracení 
poměrné části dotace. 

977. Se seznámila se zápisem č. 7 Komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 19. 8. 2014.

978. 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/08906/2014-OŠIK-197 mezi 
městem Čelákovice jako objednatelem a Ing. J. S., Šestajovice, jako autorem, na vytvoření profesionálních 
fotografií pro propagaci z akce Slavnostní večer s koncertem.

979. Se seznámila se zápisem č. 4 Komise pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity ze dne 
8. 9. 2014.

980. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu PaedDr. A. P. dle předloženého návrhu, 
v souvislosti s oceněním jejích pracovních zásluh u příležitosti životního jubilea. 

981. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, podání žádosti o poskytnutí účelové dotace ze Středočeského Fondu hejtmana 
a zmírnění následků živelných katastrof v rámci „Podpory hejtmana“ na pořízení biblioboxu pro Městskou 
knihovnu Čelákovice, příspěvkovou organizaci.

982. Ukládá ředitelce Městské knihovny Čelákovice podat žádost o poskytnutí účelové dotace ze Středočeského 
Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof v rámci „Podpory hejtmana“ na pořízení biblioboxu pro 
Městskou knihovnu Čelákovice, nejdéle do 25. 9. 2014.

983. Garantuje vyčlenění finančních prostředků odpovídající spolufinancování projektu účelové dotace ze 
Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof v rámci „Podpory hejtmana“ na pořízení 
biblioboxu pro Městskou knihovnu Čelákovice v maximální výši 115 tis. Kč.

984. Povoluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, instalování informačního panelu volební strany ANO 2011 na náměstí 5. května 
v Čelákovicích dle přijatých pravidel prezentace kandidujících volebních stran před volbami do Zastupitelstva 
města Čelákovic a Parlamentu ČR – Senátu ve dnech 10. – 11. 10. 2014, za předpokladu, že budou dodržena 
všechna bezpečnostní opatření při jejich instalaci a provozu.  

985. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s konáním předvolebních akcí volební strany ANO 2011 na pozemcích města dne 4. října 
2014 (8.00 – 13.00 hodin, náměstí 5. května) a dne 1. října 2014 (5.00 – 12.00 hodin, před budovou nádraží ČD).

986. Souhlasí s výpůjčkou panelů po ukončení výstavy „Továrník Volman a Čelákovice“ z Městského muzea do 
Volmanovy vily. 

987. Revokuje své usnesení č. 19/2014/813 ze dne 14. července 2014 z důvodu nezájmu uchazečky o byt. 

988. Schvaluje vyřazení žádosti o byt paní H. M., Mělník.

989. 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. 501, Milovice, 
Armádní ulice, s paní M. V., Milovice. Třípokojový byt z roku 1997 nebyl zatím rekonstruován a smlouva je 
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uzavírána se stávajícím nájemcem, který je v tíživé bytové a sociální situaci. Proto smluvní nájemné za m2

podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením rady města ze dne 18. 8. 2011. 

990. 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. 13 v domě č. p. 502, Milovice, 
Armádní ulice, s manžely O. a J. H., Milovice, na dobu určitou do 31. 12. 2015. Třípokojový byt z roku 1997 
nebyl zatím rekonstruován a smlouva je uzavírána se stávajícím nájemcem, který je v tíživé bytové a sociální 
situaci. Proto smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením rady města 
ze dne 18. 8. 2011. 

991. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, prominutí jistoty na byt č. 6, v domě č. p. 1581, ul. Stankovského, Čelákovice, paní S.
R., Čelákovice.  

992. Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě doporučení bytové komise, přednostní přidělení bytu paní P.
B., Čelákovice.  

993. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 6 o velikosti 
2+1 o výměře 63,97 m² v čp. 1445/12, Prokopa Holého, Čelákovice v k. ú. Čelákovice, kterým dojde ke změně 
nájemce a ke vzniku společného nájmu bytu s pí E. M. a p. M. M. a M. M. a zároveň ukládá správci bytového 
fondu Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., uzavřít dodatek v termínu do 30. 9. 2014.  

994. 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. 24 o velikosti 2+1, Armádní čp. 501, Milovice, panu O. V., 
Milovice. Dvoupokojový byt z roku 1997 nebyl zatím rekonstruován a je doporučen k přidělení žadateli, který je 
v tíživé bytové situaci. Proto smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu 
s usnesením rady města ze dne 18. 8. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a 
jiných povinností vyplývajících z nájmu bytu bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku 
měsíčního nájmu předem.

995. 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. 32 o velikosti 3+1, Lesní čp. 621, Milovice, manželům M. a M. H.,
Lysá nad Labem. Třípokojový byt z roku 1997 nebyl zatím rekonstruován a je doporučen k přidělení rodině 
s pěti dětmi, rodina je v tíživé bytové situaci. Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude 
stanoveno v souladu s usnesením rady města ze dne 18. 8. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci 
z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících z nájmu bytu bude ze strany nájemce složena jistina ve výši 
trojnásobku měsíčního nájmu předem. 

996. 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. 1 o velikosti 3+1, Průběžná čp. 606, Milovice, A. K., Lysá nad 
Labem. Třípokojový byt z roku 1997 nebyl zatím rekonstruován a je doporučen k přidělení rodině s dvěma 
dětmi, rodina je v tíživé bytové situaci. Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno 
v souladu s usnesením rady města ze dne 18. 8. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu 
nájemného a jiných povinností vyplývajících z nájmu bytu bude ze strany nájemce složena jistina ve výši 
trojnásobku měsíčního nájmu předem. 

997. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Dohodu o narovnání mezi městem Čelákovice a JUDr. M. S., Ph.D., Čelákovice, 
vypracovanou AK JUDr. Luhana, o náhradě škody ve výši 1.409 Kč.

998. Projednala v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, „Petici za návrat lavičky v lokalitě V Prokopě“.

999. Ukládá řediteli TS Čelákovice zajistit umístění lavičky na původní místo v severní části sídliště V Prokopě 
v termínu do 30. 9. 2014.
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1000. Jmenuje na návrh tajemníka MěÚ v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písmeno g) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Ing. Karla Hanuše, vedoucím Odboru rozvoje 
města Městského úřadu v Čelákovicích, s účinností od 1. listopadu 2014.

1001. Schvaluje pozdržení usnesení 17/2014/703 a požaduje po nájemci čestné prohlášení, kterým by potvrdil 
skutečnost, že v období letních prázdnin v pronajímaných prostorách neprobíhala žádná výuka a škola byla 
zavřená a bez příjmu, a to včetně vysvětlení nájemce ve věci nájmu za prázdninové měsíce na příštím jednání 
RM.  

Zapsaly: Lenka Pitková, Mgr. Ivana Kašpárková, dne 15. 9. 2014. 
Usnesení ověřil: Milan Tichý

                                                                                                          PhDr. Zdeňka Tichá
                                                                                                    starostka města Čelákovic
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