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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 9/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. dubna 2015
Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.1, 4.3 a 11.1.

1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.

2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě 
mezi městem Čelákovice jako budoucí oprávněnou osobou a O. B., jako vlastníkem pozemků, na 
zřízení služebnosti inženýrské sítě - práva zřízení, umístění a vedení kanalizační stoky 
a vodovodního řadu (vč. odboček) a jejich provozování, oprav, údržby a úprav na služebných 
pozemcích: p.č. 3513/2 - vodní plocha, tok přirozený, o výměře 155 m

2
, pozemku p.č. 3539/111 - orná 

půda, o výměře 5.282 m
2

pozemku p.č. 3539/112 - orná půda, o výměře 1.287 m
2
, pozemku p.č.

3539/117 - vodní plocha, tok přirozený, o výměře 74 m
2
, pozemku p.č. 3539/118 - vodní plocha, tok 

přirozený, o výměře 315 m
2
, a pozemku p.č. 3499/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 14 

m2, p.č. 3913/23 - ostatní plocha, dráha, o výměře 511 m2, p.č. 3913/24 - ostatní plocha, dráha, 
o výměře 12 m

2
, p.č. 3500 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2.958 m

2
, p.č. 3518 - orná 

půda, o výměře 26.978 m
2
, p.č. 3508/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1.691 m

2
, 

a p.č. 3520/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 14.102 m
2
, všech v k.ú. Čelákovice 

a obci Čelákovice. 

4.1.1 Ruší v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se směrnicí města Čelákovic č. I/9/2014 k zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Stavební úpravy městské sauny Čelákovice“.  

4.1.2 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 směrnicí města Čelákovic č. I/9/2014 
k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, novou zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice“.

4.1.3 Ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice“.

4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, variantu č. 1 barevného provedení fasády MŠ Rumunská 
v rámci investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Čelákovice“ dle předloženého 
návrhu barev pro jednotlivé pavilony MŠ Rumunská.

4.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah dodatečných stavebních prací veřejné zakázky 
„Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“ ve smyslu bourání 
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podkladové betonové desky s předpokládanou hodnotou víceprací ve výši 400.000,- Kč bez DPH 
(484.000,- Kč včetně DPH) a nebourání části vnitroareálové komunikace na pozemku p. č. 1354/47 
v k.ú. Čelákovice s předpokládanou hodnotou méněprací ve výši 40.000,- Kč bez DPH (48.400,- Kč
včetně DPH).

4.3.2 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 § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, písemný soupis a odůvodnění 
nezbytnosti dodatečných stavebních prací dle usnesení Rady města č. 9/2015/4.3.1 ze dne 14. 4. 
2015 včetně ceny a ukládá tajemníkovi městského úřadu zahájit v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jednací řízení 
bez uveřejnění na tyto práce se zhotovitelem stavby „Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 
rekonstrukcí ulice V Prokopě“.

5.1 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 
2015 mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a o.s. Semiramis Nymburk, jako příjemcem, ve 
výši 80.000,- Kč.

5.2 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok
2015 mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a o.s. Respondeo Nymburk, jako příjemcem, ve 
výši 40.000,- Kč.

5.3 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na rok 
2015 mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a Farní charitou Neratovice, jako příjemcem, ve 
výši 90.000,- Kč.

11.1 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku E 1/2015 města Čelákovic 
o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry tak, aby byla ve 
vyhlášce stanovena tato místa: V Prokopě č.p. 1672, Rybářská č.p. 155, J. Zacha č.p. 979, 
Sedláčkova č.p. 103, Stankovského č.p. 745, náměstí 5. května č.p. 113/3, náměstí 5. května č.p. 114, 
Masarykova č.p. 24, Rumunská č.p. 1485, Sedláčkova č.p. 47.

Zapsala: Romana Liscová dne 14. 4. 2015

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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