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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 1/2016 ze schůze Rady města Čelákovic dne 5. ledna 2016

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 6.2 a 6.3.

1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 33/2015 ze dne 15. 12. 2015 a č. 34/2015 ze 
dne 17. 12. 2015.

1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení přednesenou starostou.

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 výpůjčce na využívání pozemků parc. č. 1339/5-
ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 2.022 m², 13339/8 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 54 m², 
1339/9 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 32 m² a 1339/10 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 
467 m², v k. ú Čelákovice a obci Čelákovice, které jsou ve vlastnictví Družstva vlastníků garáží 
v Čelákovicích, se sídlem Stankovského 1200/46 v Čelákovicích, za účelem umožnění provozování 
akcí při hostování lidové zábavné techniky na uvedených pozemcích.

2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2399201601 o umožnění provedení stavby 
kanalizační přípojky na pozemku města p. č. 452/4 – orná půda, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice,
mezi městem Čelákovice a stavebníky panem M. a B. R.

3.1 Souhlasí na základě ustanovení § 37b zákona 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, s přijetím účelově 
určeného finančního daru Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, od:
TOHOZ Čelákovice                             ve výši 2.000,- Kč na večerní běh 2015;
CZ TECH Čelákovice                            ve výši 2.000,- Kč na večerní běh 2015;
Linhart spol. s. r.o., Brandýs n/L               ve výši 3.000,- Kč na večerní běh 2015;
Hostinec Modrá hvězda,                ve výši 5.000,- Kč na večerní běh 2015;
Stará Boleslav
DELUX CZ s. r. o. Čelákovice   ve výši 2.000,- Kč na večerní běh 2015;
Lékárna BENU, Čelákovice   ve výši 2.000,- Kč na večerní běh 2015;
Restaurace a řeznictví   ve výši 2.000,- Kč na večerní běh 2015;
U Bohuslavů, Čelákovice
Z. K., Čelákovice                ve výši 1.000,- Kč na večerní běh 2015;
AMI Restaurant s. r. o., Brandýs n/L   ve výši 3.500,- Kč na večerní běh 2015;
Kovoslužba Hasící přístroje   ve výši 2.000,- Kč na večerní běh 2015;
Ing. J. S.                ve výši 1.000,- Kč na večerní běh 2015;
Advokátní kancelář Nespala s. r. o.   ve výši 1.000,- Kč na večerní běh 2015.
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3.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravy rozpočtu Kulturního domu Čelákovice, 
příspěvková organizace, na rok 2015 následovně:
účet 518 kulturní a společenské akce navýšení o 957.000,- Kč;
účet 501 spotřeba materiálu              navýšení o   70.000,- Kč;
účet 502 spotřeba energie              snížení o    110.000,- Kč;
účet 511 opravy a udržování              snížení o    100.000,- Kč;
účet 602 tržby za kulturní a společenské akce navýšení o 640.000,- Kč;
účet 603 pronájem              navýšení o   47.000,- Kč.

3.3.1 Souhlasí na základě ustanovení § 37b zákona 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, s přijetím účelově 
neurčeného finančního daru ve výši 1.000,- Kč Mateřskou školou Čelákovice, příspěvková organizace, 
Přístavní 333, od paní K. B., Čelákovice.

3.3.2 Souhlasí na základě ustanovení § 37b zákona 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, s přijetím účelově 
neurčeného finančního daru ve výši 1.000,- Kč Mateřskou školou Čelákovice, příspěvková organizace, 
Přístavní 333, od pana J. V., Čelákovice.

4.1 Schvaluje Vyjádření města č. 1/2016 ve věci projektové dokumentace „Tiskárna DURABO 
Čelákovice – přístavba expedice“.

4.2.1 Souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, se změnou stavby před dokončením, stavby garáže u rodinného domu 
Čelákovice, Polská 122, Čelákovice, na pozemku p. č. 1938/4 v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice,
povolené dodatečným stavebním povolením č. j. MUC/11635/2014 ze dne 18. 11. 2014, vydané 
Městským úřadem Čelákovice, odbor výstavby.

4.2.2 Schvaluje Vyjádření města č. 2/2016.

6.1 Se seznámila se zápisem č. 12/2015 z jednání Komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 15. 12. 2015.

6.2 Schvaluje úpravu č. 1 – I/2/2016 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic 
I/6/2015 ze dne 1. 12. 2015, s účinností od 5. 1. 2016.

6.3.1 Se seznámila s Memorandem Kubík Partners advokátní kancelář s.r.o. ve věci vyrovnání s SK 
UNION Čelákovice.

6.3.2 Konstatuje, že možnost vyrovnání vychází pouze z Memoranda zpracovaného Kubík Partners 
advokátní kancelář s.r.o.

10.1.1  Nesouhlasí s předloženým provozním řádem ani se zřízením a provozováním zařízení ke 
sběru a výkupu odpadů společnosti ZAGREUS s.r.o., umístěném na pozemku parc. č. 4267, v k. ú. 
Čelákovice (ul. Křižíkova).
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10.1.2 Schvaluje Vyjádření města č.  3/2016.

11.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, složení Likvidační komise takto: předseda J. P., 
členové E. A., M. L., P. K., Ing. P. B.

Zapsala: Romana Liscová dne 5. 1. 2016

Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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