
Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 28/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 13. října 2014
Rada města Čelákovic:

1076. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod 6.3 a 11.1.

1077. Jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.

1078. Jmenuje Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu.

1079. Schvaluje zápis RM č. 26/2014 ze dne 29. 9. 2014 a RM č. 27/2014 ze dne 2. 10. 2014.

1080. Potvrzuje své usnesení č. 17/2014/703 ze dne 23. června 2014. 

1081. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 431/3 – lesní pozemek, o výměře 48 m², v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice, za minimální cenu 720 Kč/rok.

1082. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, záměr pronájmu st. p. č. -1782 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 569 m², v obci Čelákovice 
a k. ú. Čelákovice, na dobu neurčitou, za minimální nájemné ve výši 5.120 Kč/rok.

1083. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, záměr směny, resp. prodeje pozemků ze strany města Čelákovic, a to: p. č. 1339/10 (= díl i) – ostatní 
plocha, jiná plocha, o výměře 233 m2, odděleného z pozemku p. č. 1339/6 – ostatní plocha, jiná plocha, pozemku 
p. č. 1339/10 (= díl a) – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 174 m2, odděleného z pozemku p. č. 1333/43 – ostatní plocha, 
jiná plocha, pozemku p. č. 1339/10 (= díl b) – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 12 m2, odděleného z pozemku 
p. č. 1333/45 – zahrada, pozemku p. č. 1339/10 (= díl f) – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 48 m2, odděleného 
z pozemku p. č. 1334/1 – zahrada, pozemku p. č. 1339/8 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 54 m2, odděleného 
z pozemku p. č. 1339/1 – ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p. č. 1339/9 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 32 m2, 
odděleného z pozemku p. č. 1339/1 – ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Pozemky byly 
odděleny geometrickým plánem č. 2373-182/2014 pro k. ú. Čelákovice. Rozdíl ve výměrách směnovaných parcel bude 
uhrazen dle znaleckého posudku na tržní cenu, minimálně však za cenu 1.800 Kč/m2.

1084. Požaduje, aby stavebník, Společnost CORE Court, s. r. o., Praha 6, měl mimo jiné před zahájením řízení pro stavební 
povolení uzavřenou s městem Čelákovice smlouvu o právu stavby.

1085. Nařizuje v souladu s ustanovením §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, všem organizacím zřízeným městem Čelákovice provést inventarizaci majetku a závazků za účetní období 2014 
podle § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Ředitelé jednotlivých organizací určí inventarizační komise a upřesní předmět inventarizace v návaznosti na majetek 
a závazky o nichž příslušná organizace účtuje.
Výsledky inventarizace – inventurní soupisy a inventarizační zpráva – budou předány zřizovateli do 20. února 2015.

1086.  Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 
1. Smlouvu o kontrolní činnosti na provedení prověrky účetnictví a sestavení účetní závěrky za účetní období 2014 
příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, v celkové hodnotě 25.000 Kč bez DPH,
2. Smlouvu o kontrolní činnosti na provedení prověrky účetnictví a sestavení účetní závěrky za účetní období 2014 
příspěvkové organizace Mateřská škola J. A. Komenského 1586 v celkové hodnotě 30.000 Kč bez DPH, 
3. Smlouvu o kontrolní činnosti na provedení prověrky účetnictví a sestavení účetní závěrky za účetní období 2014 
příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích v celkové hodnotě 25.000 Kč bez DPH,
se společností ATLAS AUDIT s. r. o., Čelákovice.

1087. 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 
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pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče Calamarus s. r. o., Praha 9, na plnění podlimitní veřejné 
zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Předtisková úprava a tisk Zpravodaje města 
Čelákovic“ při tisku 5 800 ks za cenu při počtu stran:

Počet stran Cena bez DPH
16 13 200
18 15 600
20 20 860
22 22 980
24 24 380
26 28 510
28 31 910
30 33 640
32 34 740
34 38 160
36 39 260
38 40 050
40 40 450

1088. 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. 10-2014-27 mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností Calamarus 
s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním 
řízení s názvem „Předtisková úprava a tisk Zpravodaje města Čelákovic“ za ceny uvedené v usnesení Rady města 
č. 28/2014/1087 za předpokladu, že ve lhůtě pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebude 
žádným z uchazečů námitka podána.  

1089. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nabídku 
společnosti VACHL s. r. o., Starý Kolín, na provedení dodatečných stavebních prací „Rekonstrukce BD 1203 ul. P. Holého, 
Čelákovice “, podanou v rámci jednacích řízení bez uveřejnění za nabídkovou cenu 308.561,98 Kč bez DPH (354.846,28 Kč 
vč. DPH).

1090. 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 Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o dílo ze dne 28. 8. 2014 mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností VACHL s. r. o., Starý Kolín, 
jako zhotovitelem, na provedení dodatečných stavebních prací při realizaci „Rekonstrukce BD 1203 ul. P. Holého, 
Čelákovice“ v celkové ceně díla 4.622.928,98 Kč bez DPH (5.316.368,28 Kč vč. DPH).

1091. 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 J. Ž. – RIAFILM, Praha 4, na výrobu dokumentárního filmu s názvem „Srdce, ve 
kterém bydlím“ věnovaném rodině a dílu Eduarda Petišky ve výši 10.000 Kč.   

1092. 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/10311/2014-OŠIK-230 mezi městem Čelákovice 
jako objednatelem a Ing. J. S., Šestajovice, jako autorem, na vytvoření profesionálních fotografií zastupitelů zvolených 
v říjnových volbách 2014.

1093. 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. 3 o velikosti 3+1, ul. Prokopa Holého č. p. 1269, Čelákovice, paní M. Z., Janovice. Třípokojový 
byt je přidělen pí Z., neboť se nachází 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. 

1094. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 06_2014_03 a č. zhotovitele 2182014 ze dne 8. 9. 2014, 
uzavřené mezi městem Čelákovice jako objednatelem a M. H. – Sportservis ZANAP, Praha 9, jako zhotovitelem na 
neprovedené práce a dodatečné práce zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce sportovního hřiště 
V Prokopě“ za cenu 59.215,68 Kč bez DPH. 
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1095. Projednala předložené podklady oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti k vyjádření společnosti TOS-MET 
slévárna, a. s., o vydání změny integrovaného povolení pro zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny“ a souhlasí s Vyjádřením
města č. 4/2014.

1096.  Se seznámila se zápisem č. 35 Komise pro životní prostředí ze dne 8. 9. 2014. 

1097. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Darovací smlouvu mezi RNDr. Petrem Petříkem, Čelákovice, jako dárcem a městem Čelákovice jako 
obdarovaným na poskytnutí daru sochy od autora J. Š. Š. S názvem „Kamenný mužíček“; hodnota daru ve výši 8.000 Kč.

Zapsaly: Lenka Pitková, Ivana Kašpárková, dne 13. 10. 2014 
Usnesení ověřil: Milan Tichý

                                                                                                                                                                        PhDr. Zdeňka Tichá
                                                                                                                                                               starostka města Čelákovic
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