
Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 30/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 12. listopadu 2014
Rada města Čelákovic:

1.1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 2.5, 4.2, 11.4,11.5 a 11.6

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.

2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemků st.p.č. 148 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 227 
m2, st.p.č. 92/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9 m2 a p.č. 24/3 – ostatní plocha/ manipulační plocha, 
o výměře 328 m2, vše v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, na dobu neurčitou, za minimální cenu 
30,- Kč/m2/rok, za účelem užívání objektu č.p. 105 v k.ú. Záluží.

2.2.1 Revokuje své usnesení č. 21/2014/857 ze dne 11. srpna 2014.

2.2.2 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 pozemku p.č. 668/3 – zahrada, o výměře 296 m2, 
odděleného geometrickým plánem č. 2355-1062/2014 pro k.ú. Čelákovice z pozemku p.č. 668/1 – zahrada, 
z vlastnictví města Čelákovic za pozemek p.č. 4344 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 32 m2 odděleného 
geometrickým plánem č. 2355-1062/2014 pro k.ú. Čelákovice z pozemku st.p.č. 667/1 – zastavěná plocha 
a nádvoří/č.p.112, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a pozemky p.č. 498/11 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 828 m2 a p.č. 498/37 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 74 m2, v k.ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice.

2.3.1 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 části pozemku p.č. 3232/3 – orná, o výměře cca 16 m2, 
z celkové výměry 383 m2, z vlastnictví města Čelákovic za část pozemku p.č. 3232/1 – orná, 
o výměře cca 16 m2, z celkové výměry 1588 m2, z vlastnictví firmy ČAPA, spol. s r.o., vše v k.ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice. 

2.4.1 Souhlasí s konáním vánočních trhů ve dnech 20. a 21. 12. 2014 na náměstí 5. května v Čelákovicích, 
pořádaných provozovatelem farmářských trhů.

2.4.2 Ukládá tajemníkovi připravit na příští jednání RM Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce a provozování 
farmářských trhů, s vypůjčitelem, panem M. H., Lysá nad Labem, který bude řešit podmínky pro konání 
vánočních trhů ve dnech 20. a 21. 12. 2014 na náměstí 5. května v Čelákovicích.

3.1.2 Pověřuje radního Ing. Miloše Chouru přípravou aktualizovaných „Zásad pro poskytování finanční podpory 
(dotací) z rozpočtu města Čelákovic č. I 7/2014“ v součinnosti s vytvořenou pracovní skupinou, v termínu do 
31. 12. 2014 tak, aby aktualizované zásady byly připraveny k projednání v RM na jejím zasedání v lednu 2015.

4.1.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, jako pro město nejvhodnější, cenovou nabídku uchazeče GESTAV s.r.o., Čelákovice, na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Dostavba komunikací v Čelákovicích – část Sedlčánky“ za cenu 
1.044.700,24 Kč bez DPH tj. 1.264.087,30 Kč vč. DPH.
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4.1.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Smlouvu o dílo č. 10-2014-30, mezi společností GESTAV s.r.o., Čelákovice, jako zhotovitelem 
a městem Čelákovice, jako objednatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dostavba 
komunikací v Čelákovicích – část Sedlčánky“ za cenu 1.044.700,24 Kč bez DPH tj. 1.264.087,30 Kč vč. DPH.

4.2.1 Schvaluje, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, dodatečné stavební práce (prodloužení vodovodního řadu) související s investiční akcí 
„Výstavba vodovodu a přípojek, Čelákovice – V Prokopě“ ve výši 91.888,16 Kč bez DPH tj. 111.185,- Kč vč. 
DPH.

4.2.2 Schvaluje, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo smlouvy Objednatele 10-2014-25 a číslo Smlouvy 
Zhotovitele 8-2014 ze dne 15. 9. 2014 mezi městem Čelákovice jako Objednatelem a společností ENVIRO –
EKOANALYTIKA, s. r. o., Velké Meziříčí, jako zhotovitelem na provedení dodatečných stavebních prací v rámci 
investiční akce „Výstavba vodovodu a přípojek, Čelákovice – V Prokopě“ v celkové ceně díla 2.508.900,12 Kč 
bez DPH tj. 3.035.769,15 Kč vč. DPH.

5.1 Schvaluje na základě § 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2. písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, přiznání osobního příplatku, ve výši dle podkladového materiálu, vedoucí Pečovatelské 
služby v Čelákovicích, Mgr. V. S., s účinností od 13. 11. 2014.

5.2.1 Ukládá vedoucí OSVaZ zpracovat kompletní genezi projektu „Seniorský telefon Aligator“ včetně 
ekonomické rozvahy, v termínu do 20. 11. 2014.

5.2.2 Ukládá vedoucí OSVaZ zpracovat vyhodnocení projektu „Seniorský telefon Aligator“, včetně návrhu dalšího 
řešení, v termínu do 20. 11. 2014.

7.1 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s konáním Večerního běhu městem Čelákovice, který se uskuteční dne 17. 11. 2014 v době 
od 16.15 hod. do 19.15 hod. Závod proběhne po místních komunikacích Rumunská, Sokolovská, Stankovského, 
náměstí 5. května, Sedláčkova, Palackého a V Rybníčkách.

11.1.1 Určuje s účinností od 13. 11. 2014, v souladu s ustanovením § 11a odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., 
o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů, že:
- úředním místem k uzavření manželství je:
obřadní místnost v budově radnice Městského úřadu v Čelákovicích
Městské muzeum v Čelákovicích, síň Jana Zacha (V případě uzavírání sňatku v síni J. Zacha v Městském muzeu 
se platí pronájem na základě dohody sepsané s ředitelem Městského muzea)
- dnem určeným k uzavření manželství je  -  pátek  (mimo státem uznávaného svátku)
- doba určená k uzavírání manželství je: od 9,00 hod. do 13,00 hod.

11.1.2 Pověřuje s účinností od 13. 11. 2014, v souladu s ustanovením § 11a odst.1 písm.a) zákona č. 301/2000 
Sb., o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších předpisů, k provádění občanských obřadů  a současně
stanovuje s účinností od 13. 11. 2014, v souladu s ustanovením § 108 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, že právo užívat závěsný odznak při významných příležitostech 
a občanských  obřadech mají, kromě starosty a místostarostů,  tito další zastupitelé města:
Jarmila Volfová
Mgr. Marek Skalický
Ing. Miloš Choura
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11.2.1 Zřizuje s účinností od 13. 11. 2014 Komisi bytovou a sociální s počtem 9 členů.
Jmenuje za předsedu Komise bytové a sociální paní Hanu Machálkovou.
Jmenuje za člena (členy) Komise bytové a sociální, paní Ivanu Kalibovou, pana Alexeje Nejmana, pana 
Jaroslava Pittnera, pana Petra Polnického, pana Antonína Procházku, paní Kateřinu Trafinovou,
paní MUDr. Melánii Skalickou, paní Mgr. Václavu Snítilou.
Určuje tajemnicí Komise bytové a sociální paní Janu Prchalovou pro bytové záležitosti.
Určuje tajemnicí Komise bytové a sociální paní Hanu Přibkovou pro záležitosti sociální.

11.2.2 Zřizuje s účinností od 13. 11. 2014 komisi rady města Redakční radu Zpravodaje města Čelákovic
s počtem 9 členů.
Jmenuje za předsedu Redakční rady Zpravodaje města Čelákovic Ing. Petra Studničku s omezeným
mandátem do 30. 6. 2015.
Jmenuje za člena (členy) Redakční rady Zpravodaje města Čelákovic pana Vladislava Švestku, pana doc. PhDr. 
Jana Volína, pana Martina Rycha, pana Richarda Nejmana, paní Janu Poklopovou, pana Ph.D., Ing. arch. Ivana 
Vaňouska, pana PhDr. Radovana Havránka, paní Adélu Dvořákovou.
Určuje tajemnicí Redakční rady Zpravodaje města Čelákovic paní Dagmar Vitáčkovou.

11.2.3 Zřizuje s účinností od 13. 11. 2014 Komisi bezpečnostní s počtem 5 členů.
Jmenuje za předsedu Komise bezpečnostní pana Martina Rycha.
Jmenuje za člena (členy) Komise bezpečnostní pana Petra Kabáta, pana Jakuba Chouru, paní Bc. Lucii Nims
a pana Petra Kejmara.
Určuje tajemnicí Komise bezpečnostní paní Ivetu Kolářovou.

11.2.4 Zřizuje s účinností od 13. 11. 2014 Komisi pro rozvoj města s počtem 9 členů.
Jmenuje za předsedkyni Komise pro rozvoj města paní Ing. Danu Teichmanovou.
Jmenuje za člena (členy) Komise pro rozvoj města paní Ing. arch. Renatu Fialovou, paní Ing. arch.
Kamilu Douděrovou, pana Ing. arch. Josefa Zumra, pana Ing. arch. Jana Turinu, pana Ing. Miloše Sekyru,
paní Ing. Denisu Löffelmannovou, pana Mgr. Michala Najbrta a pana Milana Tichého.
Určuje tajemníkem Komise pro rozvoj města pana Ing. Karla Hanuše.

           
11.4.1 Odmítá návrh na smírné řešení věci u Okresního soudu Praha-východ v právní věci žaloby města
Čelákovic ca Ing. Josef Pátek, podané právním zástupcem Ing. Josefa Pátka.

11.4.2 Ukládá právnímu zástupci města Čelákovic seznámit s tímto rozhodnutím Okresní soud Praha-východ, 
a to nejpozději do 14. 11. 2014.

11.5 Děkuje P. Richardu Scheuchovi, faráři Římskokatolické církve, za dlouholeté působení v čelákovické 
farnosti.

11.6 Pověřuje místostarostu I Ing. Miloše Sekyru a radního Ing. Miloše Chouru k jednání se zástupci TJ Spartak
Čelákovice ve věci plnění podmínek Smlouvy o příspěvku a Smlouvy o výpůjčce, obě ze dne 12. 8. 2014,
uzavřené mezi městem Čelákovice a TJ Spartak Čelákovice.

Zapsala: Romana Liscová dne 12. 11. 2014 

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra
                                                                               

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovice
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