Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 6/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 24. března 2015
Rada města Čelákovic:
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 5.2, 5.3, 10.3 a 10.4.
1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.
1.2.2 Jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu.
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 5/2015 ze dne 10. 3. 2015 s opravou
písařské chyby u bodu 8.1.
2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2219201502 o umožnění provedení stavby vstupu
a vjezdu na pozemku města p. č. 3156 – ostatní plocha / ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci
Čelákovice, mezi městem Čelákovice jako vlastníkem a manželi doc. Mgr. P. K., Ph.D.
a Ing. J. K., Čelákovice, jako stavebníky.
2.2 Neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1692/120 – ostatní plocha / ostatní komunikace,
o výměře 878 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
2.3 Bere na vědomí zprávu starosty o nesouladu pořádání trhů na náměstí s pravidly dotačního titulu
„Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“, v důsledku kterého hrozí městu Čelákovice korekce
dotace.
2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr výpůjčky části pozemku p.č. 3219 – vodní plocha / tok
přirozený, o výměře 15 m², z celkové výměry 23374 m², části pozemku p.č. 3838/15 – ostatní plocha /
neplodná, o výměře 180 m², z celkové výměry 1434 m² a části pozemku p.č. 3838/19 – ostatní plocha
/ ostatní komunikace, o výměře 425 m², z celkové výměry 959 m², všech v k.ú. Čelákovice a obci
Čelákovice, za účelem vybudování cyklistické stezky podél Labe.
2.5 Nesouhlasí s prodejem nevyčíslených částí pozemků p.č. 3147 – ostatní plocha/ostatní
komunikace, o celkové výměře 90 m², a parcely p. č. 3201/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace,
o celkové výměře 468 m², obou v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice v době udržitelnosti projektu
„Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“.
2.6.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vzor „Smlouvy o výpůjčce“ na pozemky p. č. 1339/1 – ostatní
plocha/jiná plocha, o výměře 1605 m², p. č. 1333/74 - ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 81 m², p. č.
1333/43 - ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 691 m², p. č. 1339/6 - ostatní plocha/jiná plocha,
o výměře 416 m², p. č. 1334/1 - zahrada, o výměře 2064 m² a p. č. 1333/45 - zahrada, o výměře 43
m², vše v k. ú Čelákovice a obci Čelákovice, které jsou ve vlastnictví města, při hostování lunaparků,
cirkusů a jiných obdobných atrakcí.
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2.6.2 Svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, působnost ve věci uzavírání smluv o výpůjčce
pozemků při hostování lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí odboru hospodářskému
Městského úřadu Čelákovice.
3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odpisový plán na rok
2015
Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477
ve výši 28.164,00 Kč;
Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586
ve výši 23.509,00 Kč;
Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414
ve výši 155.049,63 Kč;
Základní školy Čelákovice, Kostelní 457
ve výši 200.408,00 Kč;
Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice,
ve výši 109.589,00 Kč;
Vašátkova 343
Městské knihovny Čelákovice,
ve výši 24.000,00 Kč;
Na Hrádku 1092
Městského muzea v Čelákovicích, Na Hrádku 464
ve výši 68.914,00 Kč;
Kulturního domu Čelákovice,
ve výši 57.577,90 Kč;
Sady 17. listopadu 1380
Technických služeb Čelákovice,
ve výši 1.085.619,00 Kč.
Čelakovského 1429
3.2.1 Ukládá tajemníkovi městského úřadu doplnit Směrnici I/9/2011 o provedení inventarizace
majetku a závazků o roční rotaci inventarizačních komisí a zajistit změnu způsobů fyzické evidence
majetku v termínu do 3. 4. 2015.
3.2.2 Ukládá starostovi vydat příkaz k mimořádné inventarizaci majetku.
3.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu rozpočtu
města Čelákovic 2015 č. 3.
4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytování expertní pomoci č. 2015/03/ORM/KK
mezi městem Čelákovice jako příkazcem a Ing. E. J., Pěčín, jako příkazníkem, na provádění expertní
pomoci a intenzivní asistence při řízení realizace projektu „Propojení ulice Stankovského se silnicí
II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“ v rámci poskytnuté dotace, a to v jednotkových cenách:
 5.000,- Kč za revizi dosud provedených prací včetně převzetí agendy;
 2.000,- Kč za zpracování případného oznámení příjemce o změnách projektu;
 15.000,- Kč za zpracování monitorovací zprávy s Žádostí o platbu v IS Benefit a v příslušných
formulářích včetně kompletace příloh;
 25.000,- Kč za zpracování závěrečné monitorovací zprávy a Závěrečné žádosti o platbu v IS
Benefit a v příslušných formulářích včetně kompletace příloh;
 5.000,- Kč za zpracování monitorovací zprávy v době udržitelnosti projektu v IS Benefit
a v příslušných formulářích včetně kompletace příloh.
Příkazník není plátcem DPH, uvedené jednotkové ceny jsou tedy konečné.

4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o odečítací a rozúčtovací službě mezi městem
Čelákovice jako objednatelem a společností Techem, spol. s r. o., Praha 10, jako dodavatelem služby
na provádění ročních odečtů elektronických indikátorů topných nákladů a rozúčtování topných nákladů
mezi konečné spotřebitele za cenu
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ITN data 3 měřič:
ITN data 3 měřič:

odečet 10,- Kč bez DPH / ks (tj. 12,10 Kč vč. DPH / ks);
rozúčtování 16,- Kč bez DPH / ks (tj. 19,36 Kč vč. DPH / ks).

4.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, podrobné podmínky koncesního řízení - „Svazek č. 2: Koncesní
dokumentace“ koncesního řízení s názvem „Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve
vlastnictví města Čelákovic“.
4.3.2 Ukládá tajemníkovi městského úřadu pokračovat v koncesním řízení s názvem „Výběr
provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovic“, a zajistit zahájení
druhé části tohoto koncesního řízení.
4.4 Revokuje své usnesení č. 1/2015/4.2.3 ze dne 13. 1. 2015 a souhlasí s napojením pozemků p.č.
3301/82 a p.č. 3301/85, obou v k.ú. Čelákovice, vjezdem z ulice K Bílému Vrchu.
4.5 Se seznámila se zápisem z jednání Komise pro rozvoj města č. 2/2015 ze dne 4. 3. 2015.
5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí dotace nebo příspěvku pro
poskytovatele sociálních služeb č. S-4028/SOC/2015 mezi městem Čelákovice jako příjemcem
a Středočeským krajem, Praha 5, jako poskytovatelem.
5.2 Souhlasí s tím, aby Pavlína Šťástková zastupovala vedoucí Pečovatelské služby města Čelákovic
Mgr. Václavu Snítilou po dobu její mateřské dovolené.
5.3 Schvaluje rozšíření fakultativních služeb Pečovatelské služby města Čelákovic o parafínové
zábaly celého těla – drobná masáž v ceně 70,- Kč za jeden úkon.
6.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jednodenní služební cestu do Velké Británie v termínu 28. 3.
2015 starosty města Čelákovic Ing. Josefa Pátka a místostarosty II města Čelákovic Ing. Petra
Studničky, za účelem předání atributů čestného občanství města Čelákovic paní V. G., rozené D.,
uděleného Zastupitelstvem města Čelákovic dne 27. 2. 2014 a J. B., Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav, za účelem zajištění videozáznamu z aktu předání atributů čestného občanství města
Čelákovic paní V. G., rozené D.
6.2 Souhlasí v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s užitím znaku města Čelákovic ve Výroční zprávě Semiramis
o.s./Laxus o.s., Nymburk, za rok 2014.
7.1 Souhlasí jako vlastník místních komunikací s prodloužením výjimky na povolení výjimečného užití
silniční komunikace ul. Stankovského a Tovární v obci Čelákovice za účelem pohybu manipulačních
vozíků v průmyslovém areálu TOS v Čelákovicích, s platností od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016.
8.10 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. 1648,
Čelákovice, manželům M. a D. J., Čelákovice, dle seznamu žadatelů o pronájem bytu. Třípokojový byt
z roku 1989 je přidělen manželům, kteří jsou v tíživé bytové situaci. Proto smluvní nájemné za m²
podlahové plochy bytu je stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 18. 8. 2011.
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K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících
z nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu
předem.
8.11 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. 1443,
Čelákovice, manželům S. a I. S., Čelákovice, dle seznamu žadatelů o pronájem bytu. Třípokojový byt
z roku 1997 je přidělen manželům, kteří jsou v tíživé bytové situaci. Proto smluvní nájemné za m²
podlahové plochy bytu je 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 peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu
předem.
8.15 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 v domě
č. p. 502, Milovice, ul. Armádní, na dobu 6 měsíců, tj. do 30. 9. 2015, s manželi P. a M. J., Milovice, za
předpokladu, že bude uhrazen poplatek z prodlení ve výši 1.067,- Kč nejpozději do 30. 4. 2015 a za
předpokladu, že před uzavřením nové Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena
peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.
8.16 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pronajímání bytů v majetku města
Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 5 v domě čp. 1175 na st. p. č. 1306, v k. ú. Čelákovice a obci
Čelákovice, na adrese Prokopa Holého čp. 1175, Čelákovice.
Jedná se o byt o velikosti 4+1 o celkové ploše 82,34 m², sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 21,13
m², 2. pokoj 20,91 m², 3. pokoj 11,25 m², 4. pokoj 11,25 m², kuchyň 4,75 m², předsíň 6,3 m², komora
2,0 m², koupelna + WC 4,75 m².
Byt je situovaný v půdní vestavbě jednovchodového, dvoupodlažního cihlového domu se sedlovou
střechou a půdní vestavbou.
Dům byl vybudován v roce 1939, rekonstrukce proběhla v roce 1998.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.
Výše nájemného je minimálně 8.234,- Kč měsíčně (100,- Kč/ m² měsíčně) a je předmětem nabídky
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na energie).
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu Ing. Karbulovou, tel. 326 996 052.
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného.
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům a prohlášení o tom, že nevlastní
objekt k bydlení, jinak není okruh zájemců omezen.
Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:
Pronájem bytu č. 5, Prokopa Holého čp. 1175, 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 občanského zákoníku a Zásadami 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:
24. dubna 2015 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.
Pravidla pro hodnocení nabídek
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši
nabídky nájemného v korunách, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší než je minimální cena
nájemného uvedená v tomto záměru. Na základě předložených nabídek sestaví komise pořadí
zájemců o pronájem. V případě předložení více shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce,
kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného
nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu
zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.
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Jestliže vítěz splní stanovené podmínky, bude vydán souhlas k nájmu a do pěti pracovních dnů po
uhrazení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného s ním bude uzavřena Nájemní smlouva
k předmětnému bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu
a byt bude protokolárně předán.
8.17 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pronajímání bytů v majetku města
Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 4 v domě čp. 1647 na st. p. č. 4184, v k. ú. Čelákovice a obci
Čelákovice, na adrese J. A. Komenského 1647.
Jedná se o byt č. 4, o velikosti 2+kk o celkové ploše 46,84 m² (započitatelná plocha 44,77 m²),
sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 17,92 m², 2. pokoj 10,08 m², kuchyňský kout 5,06 m², předsíň
6,61 m², koupelna 2,10 m², WC 0,93 m², sklep 4,14 m².
Byt je situovaný ve druhém nadzemním podlaží čtyřvchodového, čtyřpodlažního panelového domu
s plochou střechou.
Dům byl vybudován v roce 1989.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.
Výše nájemného je minimálně 4.477,- Kč měsíčně (100,- Kč/ m² měsíčně) a je předmětem nabídky
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na energie).
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu Ing. Karbulovou, tel. 326 996 052.
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného.
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům a prohlášení o tom, že nevlastní
objekt k bydlení, jinak není okruh zájemců omezen.
Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:
Pronájem bytu č. 4, J. A. Komenského čp. 1647, 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 občanského zákoníku a Zásadami 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:
24. dubna 2015 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.
Pravidla pro hodnocení nabídek
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši
nabídky nájemného v korunách, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší než je minimální cena
nájemného uvedená v tomto záměru. Na základě předložených nabídek sestaví komise pořadí
zájemců o pronájem. V případě předložení více shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce,
kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného
nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu
zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky, bude vydán souhlas k nájmu a do pěti pracovních dnů po
uhrazení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného s ním bude uzavřena Nájemní smlouva
k předmětnému bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu
a byt bude protokolárně předán.
8.18 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 v domě č. p.
1176, Čelákovice, ul. Prokopa Holého, s manželi D. a J. K., Čelákovice, na dobu 6 měsíců, tj. do 30. 9.
2015, za předpokladu, že bude uhrazen dluh na nájemném ve výši 6.505,- Kč + poplatek z prodlení
nejpozději do 30. 4. 2015 a za předpokladu, že před uzavřením nové Nájemní smlouvy o nájmu bytu
bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení
záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.
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Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic
10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o dotaci na akci „Revitalizace zeleně v ulici
Rumunská, Čelákovice“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování akce v minimální
výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce.
10.2 Souhlasí s navýšením ceny za předání biologicky rozložitelného odpadu k likvidaci na celkem
150,- Kč/t bez DPH a ukládá řediteli Technických služeb Čelákovice promítnout tuto úpravu ceny do
smluvního vztahu mezi ZEMOS AGRO a.s. Sedlčánky a Technickými službami Čelákovice.
10.3 Se seznámila s výsledky hospodaření Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. za leden –
prosinec 2014 na provozované lokalitě Čelákovice.
10.4 Bere na vědomí informaci Mgr. Marka Skalického a stanovuje termín otevření nově
nainstalované naučné stezky Lysá nad Labem – Káraný – Čelákovice a opravené lávky přes Grado
v neděli dne 26. 4. 2015.
11.1 Schvaluje změnu Přílohy č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu Čelákovice č. I/03/14 Podpisové právo vyjmenovaných zastupitelů, zaměstnanců a stanovení oprávněných úředních osob
Městského úřadu Čelákovice.
11.2 Jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do funkce vedoucí organizační složky Městský bazén
v Čelákovicích Mgr. Ivanu Marešovou s účinností od 1. 4. 2015.

Zapsala: Romana Liscová dne 24. 3. 2015

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra
Ing. Josef Pátek
starosta města Čelákovic
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