
Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 29/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 30. října 2014
Rada města Čelákovic:

1098. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod 6.1, 6.2 a 8.1.

1099. Jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.

1100. Jmenuje PaedDr. Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu.

1101. Schvaluje zápis RM č. 28/2014 ze dne 13. 10. 2014.

1102. Bere na vědomí plnění usnesení RM ke dni 30. 10. 2014 předneseného tajemníkem MěÚ.

1103. Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpisu rozpočtu města 2014,
provedené k 30. 9. 2014.

1104. 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. 11 rozpočtu města Čelákovic 2014. 

1105. Souhlasí s odprodejem kropicího vozu ŠKODA 706 RTH registrační značky PH 87- 49 z majetku Technických služeb 
Čelákovice, za cenu 5.900,- Kč, přičemž náklady spojené s převodem vozidla bude hradit nový majitel vozidla.

1106. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 2014/02/ORM/KK, č. zhotovitele RO/2014/1005, ze dne 9. 4. 2014,
mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností RYBÁŘ stavební s. r. o., Mělník, jako zhotovitelem, na provedení 
stavby „Osvětlení lávky připojovacích cest“, v celkové ceně dle smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku 759.666,17 Kč bez 
DPH (919.196,06 Kč včetně DPH).

1107. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě ze dne 30. 12. 2013, mezi městem Čelákovice, jako mandantem, a společností 
Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., Praha 1, jako mandatářem, na zajištění činností zadavatele v rámci koncesního řízení 
„Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovice“.

1108.  Se seznámila se zápisem č. 9 Komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 16. 10. 2014.

1109. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč pořadatelům sportovní akce „Bohuslav Gambrinus cup 2014“ –
občanskému sdružení míčových kouzelníků, Čelákovice.

1110. 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 1+1, Prokopa Holého, č. p. 1177, Čelákovice, paní L.
N., Čelákovice.

1111. Revokuje své usnesení č. 28/2014/1094 ze dne 13. 10. 2014.

1112. 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, mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem, a M. H. – Sportservis ZANAP, Praha 9, jako zhotovitelem, na skutečně provedené práce při 
plnění zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce sportovního hřiště V Prokopě“ za celkovou 
částku 1.358.766,55 Kč bez DPH (1.644.107,54 Kč s DPH). 

Zapsaly: Lenka Pitková, Ivana Kašpárková, dne 30. 10. 2014 
Usnesení ověřil: Milan Tichý
                                                                                                                           PhDr. Zdeňka Tichá, starostka města Čelákovic
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