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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 3/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 10. února 2015
Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.2, 4.5, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 a 11.4,
naopak z programu byl stažen bod 5.5.

1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 2/2015 ze dne 27. 1. 2015.

1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení přednesenou tajemníkem.

2.1. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu Praha -
východ č.j.: 20C 429/2013-128 ve věci vydržení vlastnického práva k p.č. 161/5 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 252 m
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, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

2.2 Revokuje z důvodu doručení Darovacích smluv RNDr. P. P., Ph.D., Městskému úřadu Čelákovice
dne 10. 2. 2015, usnesení Rady města č. 32/2014/11.4 ze dne 9. 12. 2014 a ukládá vedoucímu 
Odboru hospodářského, zapsání sochy „Kamenný mužíček“ do majetku města.

3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Licenční smlouvu o veřejném provozování č. VP_2015_8604 
mezi městem Čelákovice jako provozovatelem a spolkem OSA - Ochranný svaz autorský pro práva 
k dílům hudebním, z.s., Praha 6.

4.1.1 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 služby 
s názvem „Územní plán Čelákovic, část zakázky – pořizovatel územního plánu“.

4.1.2 Ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na plnění 
veřejné zakázky na služby s názvem „Územní plán Čelákovic, část zakázky – pořizovatel územního 
plánu“.

4.2.1 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 „Výroba, dodávka a montáž 2 ks dřevěných chatiček pro LT Miličín“.

4.2.2 Ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit zahájení zadávacího řízení ve smyslu ustanovení 
směrnice č. I/9/2014 ze dne 19. 12. 2014 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Výroba, dodávka a montáž 2 ks dřevěných chatiček pro LT Miličín“.
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4.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, „Svazek č. 1: Kvalifikační dokumentaci“ koncesního řízení 
názvem „Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovic“.

4.3.2 Ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit zahájení koncesního řízení s názvem „Výběr 
provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovic“.

4.4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zpětvzetí žádosti ve smyslu ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení č.j. MUC/06851/2014 na povolení stavby „Mateřská škola v areálu 
MDDM v Čelákovicích“.

4.4.2 Ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit potřebné kroky k ukončení smluvních vztahů 
souvisejících s investiční akcí „Mateřská škola v areálu MDDM v Čelákovicích“.

4.4.3 Doporučuje zastupitelstvu města schválit zpětvzetí žádosti o dotaci z národních fondů 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), a to v programu „Rozvoj výukových kapacit 
mateřských a základních škol zřizovaných územními samosprávnými celky“, evidenční číslo programu 
133 310, jejíž podání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města č. 30/2014/228 ze dne 6. 8. 
2014.

4.4.4 Doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení Zastupitelstva města č. 30/2014/229 ze 
dne 6. 8. 2014.

5.1 Se seznámila se Závěrečnou zprávou o realizaci projektu Terénní program Čelákovice –
Semiramis, o . s., Nymburk, za rok 2014 a požaduje její doplnění a přepracování v termínu do 28. 2. 
2015.

5.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, proplacení prevence rizikového chování školní 
mládeže v částce 8.716,- Kč Základní škole, J. A. Komenského 414, Čelákovice.

5.3 Se seznámila se Zprávou o realizaci projektu podpořeného z prostředků města Čelákovice za 
období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 o. s. Respondeo, Nymburk.

5.4 Se seznámila s vyúčtováním příspěvku na provoz sociálních služeb v Čelákovicích za rok 2014 –
Farní charita Neratovice.

6.1 Se seznámila se zápisem č. 1 z jednání Pracovní skupiny pro  Skatepark ze dne 29. 1. 2015.

6.2 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/01370/2015-OŠIK-23 mezi městem Čelákovice jako objednatelem a L. T., Čelákovice, jako 
autorem, na vytvoření velikonočních a jarních ilustrací pro propagaci.
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6.3.1 Zřizuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 11. 2. 2015 Komisi pro kulturu s počtem 
11 členů.

6.3.2 Jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za předsedu Komise pro kulturu Aleše Kužílka.

6.3.3 Jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členy Komise pro kulturu: Mgr. Davida Eisnera, Annu 
Fialovou, Štěpánku Gebellovou, Jana Helešice, Soňu Husárikovou, Ing. Miru Poloprutskou, DiS., 
Mgr. Pavla Snítilého, Mgr. Tomáše Staňka, Miroslavu Šimonovou a Jiřího Weyrostka.

6.3.4. Určuje tajemnicí Komise pro kulturu Marii Vávrovou.

8.1 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 o velikosti 1+1, Prokopa
Holého, č. p. 1177, Čelákovice, panu K. D., Vlašim. 

8.2 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 3+1, Prokopa Holého č. p. 1743, 
Čelákovice, paní B. J., Čelákovice, dle seznamu. Třípokojový byt z roku 1999 je doporučen k přidělení 
žadatelce, která 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. 

8.3 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 3+1, J. A. Komenského, č. p. 1645, 
Čelákovice, manželům L. a M. a D., Lázně Toušeň, dle seznamu. Třípokojový byt z roku 1989 je 
doporučen k přidělení manželům, kteří jsou 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. 

8.4 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 1+1, Armádní, č. p. 502, Milovice panu 
J. K., Čelákovice, dle seznamu. Jednopokojový byt z roku 1998 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 6. 1. 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. 

8.5 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 2+1, Topolová, č. p. 618, Milovice panu 
O. G., Čelákovice, dle seznamu. Dvoupokojový byt z roku 1998 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 6. 1. 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. 
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10.1 Bere na vědomí Pololetní provozní zprávu o vodovodu a kanalizaci za období 7 – 12/2014, 
zpracovanou Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

11.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podporu mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením
tibetské vlajky na historickou budovu Radnice dne 10. 3. 2015.

11.2.1 Projednala Petici dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod, doručenou na Městský úřad 
Čelákovice dne 29. 1. 2015, podepsanou osmi nájemci bytů na adrese Milovice, Lesní ulice č.p. 621.

11.2.2 Ukládá řediteli Q-Byt, s.r.o., Čelákovice, zaslat členům rodiny H., Milovice, výzvu k tomu, aby 
neprodleně upustili od svého závadného chování, které městu Čelákovice, jako nájemci, dává právo 
vypovědět nájem bez výpovědní doby dle ustanovení § 2291 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.  

11.3.1 Bere na vědomí stížnost na fungování aplikace Lepší místo.

11.3.2 Nesouhlasí s finanční podporou aplikace Lepší místo, neboť při jejím zavedení byla tato 
aplikace předána městu Čelákovice jako bezplatná.

11.3.3 Ukončuje spolupráci města Čelákovice s aplikací Lepší místo.

11.4.1 Se seznámila s aktuální situací v Městském bazénu v Čelákovicích a pověřuje starostu 
Ing. Josefa Pátka k provedení personálních opatření.

11.4.2 Ukládá tajemníkovi městského úřadu vypsat výběrové řízení na pozici „Vedoucí městského 
bazénu“.

Zapsala: Romana Liscová dne 10. 2. 2015

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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