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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 29/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 3. listopadu 2015

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 4.4, 10.2 a 11.1.

1.2.1 Jmenuje Ing. Miroslava Opu Ph.D., ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 28/2015 ze dne 20. 10. 2015.

1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení přednesenou tajemníkem.

2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), Nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku p. č. 
444/2 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 432 m² a p. č. 445 – zahrada, o výměře 627 m², oba 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a PRO-DOMA, SE, jako nájemcem, za cenu 20.180,- Kč/rok.

2.2 Schvaluje Dohodu č. 2219201511 o umožnění provedení stavby vjezdu na pozemku města p. č. 
3164 – ostatní plocha / ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem 
Čelákovice a stavebníkem panem O. V.

3.1 Schvaluje na základě ustanovení § 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. 13.

3.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vzdání se práva a prominutí dluhu u příspěvkové organizace 
Technické služby Čelákovice ve výši:  
7.073,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609434;
4.346,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609499;
5.599,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609644;
2.466,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609651.

4.1.1 Revokuje usnesení Rady města č. 8/2012/4.1.2 ze dne 5. 4. 2012.

4.1.2 Ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic informovat poskytovatele finančních 
prostředků, Státní fond dopravní infrastruktury, o ustoupení od záměru realizace ochranného zemního 
valu, a ve věci zamezení projíždění osobních motorových vozidel přes zhotovenou cyklostezku 
postupovat podle pokynů poskytovatele dotace.

4.2 Revokuje usnesení Rady města č. 21/2013/91 ze dne 21. 10. 2013.
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4.3.1 Souhlasí s předloženým rozsahem vymezení jednotlivých lokalit pro opatření obecné povahy –
územní opatření o stavební uzávěře.

4.3.2 Se seznámila s návrhem opatření obecné povahy – územního opatření obecné povahy 
o stavební uzávěře pro lokality dle usnesení Rady města č. 27/2015/4.5 ze dne 6. 10. 2015. 

4.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. S/2015/50/OSMI/P mezi městem Čelákovice 
jako objednatelem a Ing. J. D., Praha 4, jako zhotovitelem na zpracování projektové dokumentace 
výstavby kanalizační stokové sítě v městské části Záluží, obce Čelákovice na pozemcích 
v katastrálním území Záluží u Čelákovic, Čelákovice, Nehvizdy v rozsahu geodetické zaměření území, 
DUR a DSP včetně zajištění inženýrské činnosti za celkovou cenu 328.000,- Kč bez DPH (396.880,-
Kč včetně DPH).

6.1 Uděluje výjimku ze Směrnice I/9/2014 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schvaluje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, pro roznos Zpravodaje města Čelákovic Smlouvu o roznášce 
informačních/propagačních materiálů č.: 982807-0882/2015 mezi Českou poštou, s. p., a městem 
Čelákovice.

6.2 Schvaluje doplnění ceníku služeb Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, o pronájem 
Městského bazénu pro výuku plavání pro studenty Gymnázia Čelákovice a o pronájem Sportovní haly 
Vikomt pro potřeby výuky tělesné výchovy, s účinností od 4. 11. 2015.

6.3 Se seznámila se zápisem č. 10/2015 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 20. 10. 2015.

6.4 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, s užitím znaku města Čelákovic na reklamní a informační plakát (oblast Čelákovice – Lysá nad 
Labem) firmy Kompakt, spol. s.r.o., Poděbrady.

           

6.5 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, služební cestu v termínu 6. 11. – 11. 11. 2015 starosty města Čelákovic 
Ing. Josefa Pátka a místostarosty II města Čelákovic Ing. Petra Studničky, PhD., do Denveru, 
Colorado, Spojené státy americké, u příležitosti vyhodnocení soutěže ACI „Excellence in Concrete 
Construction Awards“, do které byla nominována stavba „Cyklostezka přes Labe v Čelákovicích“ 
(„Cable-stayed Footbridge in Celakovice“).

8.1.1 Vypovídá nájem bytu v domě č. p. 501 v Milovicích, ulici Armádní, manželům P.
a A. G. Nájemci porušili svou povinnost zvlášť závažným způsobem tím, že nezaplatili nájemné 
a zálohy na služby za dobu delší než tři měsíce.

8.1.2 Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 501 
v Milovicích, ulici Armádní, manželům P. a A. G.

8.2.1 Schvaluje Zásady pronajímání bytů v majetku města Čelákovic s účinností od 1. 1. 2016.
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8.2.2 Schvaluje návrh Smlouvy o nájmu bytu s účinností od 1. 1. 2016.

8.3 Nesouhlasí s poskytnutím slevy z nájemného nájemcům bytů č. 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
33, 34 a 35 v domě č. p. 621, ulice Lesní, Milovice.

10.1 Schvaluje udělení plné moci J. L., Na Vošverku 121, Čelákovice, k zastupování města 
Čelákovice na valné hromadě Honebního společenstva Čelákovice v roce 2015.

10.2 Ukládá Komisi pro rozvoj města vytipovat vhodné lokality pro výstavbu kompostárny 
o objemu 4.000 tun na území města Čelákovic v termínu do 31. 12. 2015.

Zapsala: Romana Liscová dne 3. 11. 2015

Usnesení ověřil: Ing. Miroslav Opa, Ph.D.

                                                                                                                             
Ing. Josef Pátek

    starosta města Čelákovic
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