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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 26/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 29. září 2014
Rada města Čelákovic:

1002. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 2.5, 7.1, 8.8 a 10.3.

1003. Jmenuje Ing. Bohumila Klicperu ověřovatelem usnesení.

1004. Jmenuje Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem zápisu.

1005. Schvaluje zápis RM č. 25/2014 ze dne 15. 9. 2014.

1006. Bere na vědomí zprávu o plnění usnesení přednesenou tajemníkem MěÚ.

1007. Schvaluje na žádost předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Grygarové úpravu Zápisu ze schůze Rady 
města Čelákovic č. 17/2014, konané dne 23. června 2014 k bodu 6.1 následovně: Z první věty pod nadpisem se 
vypouští formulace „za účasti předsedkyně kontrolního výboru Mgr. Grygarové“, takže věta po úpravě bude 
znít: „Pod vedením paní starostky byla dopracována konečná verze Zásad na úrovni vedení města.“

1008. Přijímá na základě smlouvy mezi městem Čelákovice a o. s. Přátelé vyšehořovické tvrze, Jesenice, 
umělecky zpracovaný exponát vytvořený v rámci akce „Dřevosochání 2014“, která se uskutečnila ve dnech 3. –
6. září 2014.

1009. 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 o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání na 
pozemku st. p. č. -3917/4 - skladové plochy pro účely výstavní a prodejní, o výměře 210 m², mezi městem 
Čelákovice jako pronajímatelem a společností PATU, spol. s r.o., Úvaly, jako nájemcem, za cenu 
156.500 Kč/rok, s účinností od 1. 10. 2014.

1010. Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pronájem jednoho parkovacího místa v parkovacím zálivu v ul. 
Masarykova za účelem zřízení letní předzahrádky před budovou cukrárny, na základě záporného stanoviska KŘ 
Policie Středočeského kraje DI z důvodu bezpečnosti všech účastníků silničního provozu v bezprostřední 
blízkosti velmi frekventované krajské silnice II/2454.

1011. Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pronájem chodníku před budovou cukrárny v ul. Masarykova za účelem 
zřízení letní předzahrádky před budovou cukrárny z důvodu nedostatečné šířky chodníku, který by při záboru 
letní předzahrádkou neposkytoval potřebný prostor pro pohyb chodců.

1012. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pronájem prostor sloužících k podnikání v části D objektu č. p. 109 na st.
p. č. -662, ul. Sedláčkova, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, označované v dokumentaci objektu čísly 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 a 132, o celkové výměře 112,2 m², za účelem provozování moderní restaurace 
se specializací na zdravou kuchyni firmy Mateřská škola EKOLANDIA s. r. o., Brandýs nad Labem, za nájemné 
ve výši 1.450 Kč/m²/rok.

1013. Se seznámila se zněním předložené Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických 
výzkumů (uzavřené podle § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a podle 
§ 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) mezi Českou republikou – Akademií věd České republiky 
a Městským muzeem v Čelákovicích, potvrzené ke dni 17. 9. 2014 předsedou Akademie věd České republiky 
prof. Ing. J. D., DrSc., dr. h. c.
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1014. Požaduje zúžení oprávnění k provádění archeologických výzkumů v navrhované Dohodě o rozsahu 
a podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi Českou republikou – Akademií věd České republiky 
a Městským muzeem v Čelákovicích pouze na územní obvody okresů Praha-východ a Nymburk.

1015. 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 č. 0933200626 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem pozemku pod garáží st. p. č. -1426/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, a vlastníkem garáže p. D. K., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 60 Kč/m²/rok.

1016. Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpisu rozpočtu města 
2014, provedené k 31. 8. 2014.

1017. 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 finančního daru výši 5.000 Kč Mateřské škole Čelákovice, 
Rumunská 1477, od Mgr. M. B., Čelákovice, na podporu předškolní výchovy a vzdělávání dětí.

1018. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu č. 9 rozpočtu města Čelákovic 2014.

1019. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, cenu společnosti ATLAS AUDIT s. r. o., Čelákovice, za provedení prověrky 
hospodaření a ověření účetní závěrky za rok 2014 u příspěvkové organizace
Mateřská škola Přístavní ve výši 25.000 Kč bez DPH
Mateřská škola J. A. Komenského ve výši 30.000 Kč bez DPH
Městské muzeum ve výši 25.000 Kč bez DPH.

1020. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s převodem 130.000 Kč z rezervního fondu Základní umělecké školy 
Jana Zacha školy do jejího investičního fondu.

1021. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s použitím prostředků investičního fondu Základní školy Kostelní na 
nákup nové kopírky ve výši 44.891 Kč.

1022. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a po projednání v komisi pro rozvoj města, se záměrem na umístění stavby na 
pozemcích p. č. 1939/1 a p. č. 1938/1, obou v k. ú. Čelákovice, a doporučuje předložit studii objektu k vyjádření 
komisi pro rozvoj města před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

1023. Nesouhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a po projednání v komisi pro rozvoj města, s předloženým záměrem 
vybudování venkovního schodiště k domu č. p. 1643 na pozemku st. p. č. -4113 v k. ú. Čelákovice, zasahujícího 
na pozemek p. č. 4309 v k. ú. Čelákovice v majetku města Čelákovic.

1024. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a po projednání v komisi pro rozvoj města, se záměrem změny užívání bytové 
jednotky č. 2055/2 na pozemku st. p. č. -680/1 v k. ú Čelákovice v objektu č. p. 2055, náměstí 5. května, 
Čelákovice, na pediatrickou ordinaci, a s příslušnými stavebními úpravami.

1025. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a po projednání v komisi pro rozvoj města, se záměrem změny umístění stavby č. 
p. 305 v ulici Sokolovské na pozemcích st. p. č. -1163 a p. č. 1164, obou v k. ú. Čelákovice. Rada města trvá 
v souladu s prováděcími vyhláškami zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a správním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, na zajištění likvidace dešťových vod z nově umístěného objektu na 
pozemcích žadatele.
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1026. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a po projednání v komisi pro rozvoj města, s navrhovaným stavebním záměrem –
provedení stavebních úprav stávajícího rodinného domu v ulici Svatopluka Čecha 1187/18 na pozemku st. p. č. -
971 v k. ú. Čelákovice ve smyslu nástavby rodinného domu.

1027. Ukládá po projednání v komisi pro rozvoj města tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím odboru rozvoje 
města předal požadavek na rozšíření vjezdu k objektu na parcele st. p. č. -702/4 v k. ú. Čelákovice zpracovateli 
projektové dokumentace k investiční akci „komunikace J. A. Komenského“ k posouzení, případně zapracování.

1028. Doporučuje po projednání v komisi pro rozvoj města umístění biblioboxu u stěny knihovny vedle zídky u 
vstupu do knihovny.

1029. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a po projednání v komisi pro rozvoj města, s dodatečným povolením stavby 
oplocení pozemků p. č. 2145/15 a p. č. 2144/2 v k. ú. Čelákovice v ulici Žižkova.

1030. Ukládá tajemníkovi MěÚ prostřednictvím odboru rozvoje města předkládat rozpracovanosti výkresů ke 
zpracování nového Územního plánu Čelákovic k připomínkování komisi pro rozvoj města.

1031. 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 
„Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“.

1032. Ukládá společnosti PPE.CZ s. r. o., Ostrava – Moravská Ostrava, jako příkazníkovi, zahájit zadávací 
řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí 
ulice V Prokopě“.

1033. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, s poskytnutím dat v rozsahu zadávací dokumentace urbanistické soutěže o návrh 
„Územní plán Čelákovic – ideový návrh“ vyjma Základní báze geografických dat, Základní mapy a katastrální 
mapy, Českému vysokému učení technickému, fakultě architektury, Praha 6, pro výukové účely, a to na základě 
čestného prohlášení o tom, že předaná data nebudou poskytnuta v jakékoli formě žádné třetí straně a nebudou 
použita k reklamním ani prezentačním účelům, ani za účelem obchodního užití a jeho aplikací nebo modifikací 
k vytvoření jiného kartografického díla, a požaduje uzavření smlouvy v této věci.

1034. Revokuje na základě změny občanského zákoníku své usnesení č. 5/2013/4.4.5. ze dne 20. března 2013.

1035. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Darovací smlouvu mezi společností Tichý & Kolářová, s. r. o., Praha 3, jako dárcem,
a městem Čelákovice jako obdarovaným o poskytnutí daru na úpravu okolí kašny ve výši 50.000 Kč.

1036. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce VZ_CEL_10_2014_30 
„Dostavba komunikací v Čelákovicích – část Sedlčánky“.

1037. Ukládá tajemníkovi MěÚ prostřednictvím odboru rozvoje města zahájit zadávací řízení veřejné zakázky 
na stavební práce VZ_CEL_10_2014_30 „Dostavba komunikací v Čelákovicích – část Sedlčánky“.

1038. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, na základě vyjádření autorizovaného inženýra pro pozemní stavby, soupis 
dodatečných stavebních prací včetně odůvodnění nezbytnosti těchto dodatečných stavebních prací pro zahájení 
JŘBU s názvem „Rekonstrukce BD ul. P. Holého 1203, Čelákovice – Dodatečné stavební práce“.

1039. Ukládá tajemníkovi MěÚ prostřednictvím odboru rozvoje města zahájit JŘBU veřejné zakázky 
„Rekonstrukce BD ul. P. Holého 1203, Čelákovice – Dodatečné stavební práce“.
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1040. Vylučuje na základě vyřazení nabídky uchazeče komisí pro otevírání obálek s nabídkami a v souladu 
s ustanovením § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
uchazeče Time Vox s. r. o., Praha 4, IČ: 272 04 111, z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Předtisková úprava a tisk Zpravodaje města 
Čelákovic“.

1041. Bere na vědomí žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení realizace stavby „Oprava kanalizace 
a výměny vodovodu v ulici J. A. Komenského, Čelákovice“ o 16 kalendářních dní oproti termínu dokončení ve 
Smlouvě o dílo č. 10-2014-16/A ze dne 12. 6. 2014, z důvodů v žádosti uvedených, a řešení tohoto stavu v rámci 
dodatku ke Smlouvě.

1042. Se seznámila s předloženou studií nárožního domu v Sedláčkově ulici na pozemcích p. č. 664/1, p. č. 665, 
st. p. č. -664/2, p. č. 3147 a p. č. 3226/3, všech v k. ú. Čelákovice, a souhlasí s architektonickým řešením 
objektu.

1043. 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 2014/02/OH/JT ze dne 11. 06. 2014 mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností OTISTAV s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, na provedení stavby „Stavební úpravy 
objektu MŠ Rumunská 1477, Čelákovice“, v celkové ceně dle smlouvy o dílo ve znění dodatku 609.502,15 Kč 
bez DPH (737.497,60 Kč včetně DPH).

1044. Se seznámila se zápisem č. 7 Sociální komise ze dne 4. 9. 2014.

1045. Bere na vědomí Průběžnou zprávu o realizaci projektu Terénní program Čelákovice – Semiramis, o. s., 
Nymburk, od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014.

1046. Deklaruje, že plánované aktivity projektu Rodinného centra ROUTA, o. s., z dotačního programu 
„Rodina a ochrana práv dětí“ MPSV na rok 2015 jsou součástí Strategického plánu rozvoje města Čelákovic do 
roku 2030 a navazují na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Středočeského kraje na období 2013/2014, 
že služby Rodinného centra ROUTA, o. s., jsou pro rodiny a také odborné služby pro náhradní rodiny občany 
Čelákovic hojně využívány a že vzhledem ke specifickému obsahu aktivit rodinného centra je jeho úloha ve 
městě v současné době nezastupitelná.

1047. Se seznámila se zápisem č. 8 Komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“, ze dne 16. 9. 2014.

1048. Se seznámila s příspěvkem „Zpráva z bytové komise“ podepsaném a zaslaném pí Hanou Machálkovou, 
předsedkyní komise, redakci Zpravodaje města Čelákovic, a nesouhlasí s jeho zveřejněním ve Zpravodaji města 
Čelákovic, vzhledem k tomu, že informace v příspěvku jsou určeny radě města, jíž je komise poradním orgánem.

1049. Souhlasí s konáním předvolební prezentace Ing. R. Š. dne 4. října 2014 (13.00 – 15.00 hodin) na náměstí 
5. května před volbami do Senátu ČR ve dnech 10. a 11. října 2014 a s konáním předvolební prezentace volební 
koalice Strany zelených a Pirátů dne 4. října 2014 (8.00 – 13.00 hodin) na náměstí 5. května před volbami do 
Zastupitelstva města Čelákovic ve dnech 10. a 11. října 2014.

1050. Uděluje v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, souhlas p. J. Ž., Brandýs nad Labem, s užitím znaku města v propagačních materiálech 
k dokumentárnímu filmu s názvem „Srdce, ve kterém bydlím“, věnovaném rodině Eduarda a Františka 
Petiškových.

1051. Schvaluje a vydává na základě ustanovení § 27 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Nařízení města N 1/2014 - doplnění Nařízení 
N 2/2013 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací na území města Čelákovic, s účinností od 
1. 11. 2014.

1052. Se seznámila se zápisem č. 9 z jednání Komise bytové ze dne 2. 9. 2014.

1053. Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody, byt č. 1 o velikosti 2+1, Prokopa Holého, 
č. p. 1400, Čelákovice, paní Bc. A. Š., Praha 1.
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1054. Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody, byt č. 2 o velikosti 2+1, Prokopa Holého, 
č. p. 1400, Čelákovice, panu J. M., Náchod.

1055. Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody, byt č. 5 o velikosti 2+kk, Prokopa Holého, 
č. p. 1203, Čelákovice, pí M. H., Nový Jičín.

1056. Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody, byt č. 6 o velikosti 2+kk, Prokopa Holého, 
č. p. 1203, Čelákovice, p. A. K., Čelákovice.

1057. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, se zásadami pro přidělování obecních bytů opakovaně záměr na pronájem bytu č. 2 
v domě č. p. 1177 na st. p. č. -1310 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého 1177. Jedná 
se o byt č. 2 o velikosti 1+1 o celkové ploše 53,63 m2, sestávající z 1. pokoje 21,38 m2, kuchyň 16,15 m2, předsíň 
5,4 m2, koupelna a WC 4,05 m2, spíž 0,9 m2, sklep 5,75 m2. Byt je situovaný v prvním nadzemním podlaží jedno 
vchodového dvoupodlažního domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou. Dům je vybudován v r. 1939. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny v domě. Byt je kompletně zrekonstruován a připraven
k nastěhování. Výše nájemného je minimálně 5.363 Kč měsíčně (100 Kč/m² měsíčně) a je předmětem nabídky. 
V ceně nájemného nejsou započteny úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Byt si lze prohlédnou po tel. 
domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí. K., tel. 326 991 196. Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle 
výše nabídnutého nájemného. Okruh zájemců není nijak omezen. Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné 
obálce označené nadpisem: Pronájem bytu č. 2, Prokopa Holého čp. 1177, Čelákovice. V obálce bude uvedena 
jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále závazek zájemce, že na účet města složí 
jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu s ustanovením § 2254 a násl. občanského zákoníku a 
zásadami pro pronajímání bytů v majetku města Čelákovic a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná 
adresa, telefonní popř. jiné spojení). Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je 
20. říjen 2014 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě 
zjevně spekulativního vývoje řízení.

1058. 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. 20 v domě č. p. 621, Milovice, 
ul. Lesní, s pí A. G., Milovice, za předpokladu, že bude uhrazen dluh a poplatek z prodlení nejpozději do konce 
roku 2014.

1059. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, provedení dodatečných stavebních prací ve výši 81.900 Kč bez DPH a dále schvaluje 
neprovedené práce ve výši 22.684,32 Kč bez DPH na stavbě „Rekonstrukce sportovního hřiště V Prokopě“.

1060. Ukládá vedoucí odboru životního prostředí zajistit dodatek ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce 
sportovního hřiště V Prokopě“ ve smyslu usnesení RM č. 26/2014/1059.

1061. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek jako pro město 
nejvhodnější nabídku uchazeče MP Company s. r. o., Pardubice, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na 
dodávky s názvem „Dodávka a montáž cvičebního systému pro workout training” za nabídkovou cenu
292.500 Kč bez DPH (353.925 Kč vč. DPH).

1062. 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. 06_2014_04 uzavřenou mezi Městem Čelákovice jako 
objednatelem a uchazečem MP Company s. r. o., Pardubice, jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka a montáž cvičebního systému pro workout training“ za cenu 
292.500 Kč bez DPH (353.925 Kč vč. DPH).

1063. Se seznámila s podnětem p. Miroslava Leypold-Igla ve věci žádosti o změnu Integrovaného povolení (IP) 
podniku TOS-MET slévárna, a. s.
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1064. Projednala v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Petici za odstranění „herního plácku pro dospělé“ a oplocení 
s osvětlením aktuálního dětského hřiště, která byla na MěÚ Čelákovice doručena dne 12. 9. 2014.

1065. Konstatuje, že všechna hřiště, která provozuje město Čelákovice na svých katastrálních územích, jsou 
provozována v souladu s předpisy platnými pro provoz takových zařízení v České republice. Odpovědnými 
pracovníky města jsou kontroly prováděny denně a ze strany státních orgánů mohou být provedeny kdykoliv. 
Vzhledem k četnosti kontrol prováděných našimi pracovníky musíme konstatovat, že tvrzení, obsažená v petici
neodpovídají skutečnosti. Rovněž zástupci Krajské hygienické služby se nikdy při kontrolách prováděných na 
tomto hřišti nevyjádřili ve smyslu, že by hřiště bylo nevyhovující pro malé děti.

Zapsala: Mgr. Ivana Kašpárková, dne 29. 9. 2014.

Usnesení ověřil: Ing. Bohumil Klicpera

PhDr. Zdeňka Tichá 
starostka města Čelákovic
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