
          USNESENÍ č. 10/2009 
ze schůze Rady města Čelákovic 1. října 2009 

Rada města Čelákovic:  
  
1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.9., 5.4., 4.10. 
7.2., 8.8., 11.2. 
 
1. 2. 1. Jmenuje PaedDr. Rýdla ověřovatelem usnesení. 
 
1. 2. 2. Jmenuje p.Bařinu ověřovatelem zápisu. 
 
1.3. Bere na vědomí plnění usnesení RM č. 10/2007 ze dne 4. 10. 2007, č. 

03/2009 ze dne 5. 3. 2009, č. 04/2009 ze dne 2. 4. 2009, č. 05/2009 ze dne 
7. 5. 2009, č. 07/2009 ze dne 9. 7. 2009, č. 08/2009 ze dne 6. 8. 2009, 
09/2009 ze dne 3. 9. 2009 předložená tajemníkem MěÚ. 

 
1.4. Schvaluje zápis z minulé schůze RM č. 09/2009 ze dne 3. 9. 2009, který 
bude opraven v bodě 8.3.1, kde správné hlasování bylo 4 pro, 1 proti, 1 se zdržel 
– jedná se o písařskou chybu. 
   
2. 1. 1.  Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. EP-12-6001222/1, pro stavbu „Čelákovice- knn, U Podjezdu u č.p. 
231“ mezi Městem Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného břemene a 
fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí budoucímu oprávněnému 
z věcného břemene věcné břemeno umístění, zřízení a provozování kabelu NN 
na pozemku ve vlastnictví budoucího povinného z věcného břemene p.č. 3141 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
2. 1. 2.  Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. EP-12-6001222/2A, pro stavbu „Čelákovice- knn, U Podjezdu u č.p. 
231“ mezi Městem Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného břemene a 
fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí budoucímu oprávněnému 
z věcného břemene věcné břemeno umístění, zřízení a provozování kabelu NN a 
pojistkové skříně na pozemku ve spoluvlastnictví (id. ½) budoucího povinného 
z věcného břemene st.p.č. -447 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice. 
 
2. 2. Schvaluje  prodej pozemku p. č. 1665/40 – orná, o výměře 1382 m2, 
odděleného geometrickým plánem č. 1925-050/2009 z p. č. 1665/2 – orná,  
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice,  formou obálkové metody za minimální 
cenu 2.000 Kč/m2. Kriteriem pro hodnocení bude nejvýše nabídnutá cena. 



 
2. 3. Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby, pro stavbu „RMS Čelákovice, ul. Jiřinská, 
Křižíkova“ mezi Městem Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného 
břemene a fi STP Net, s.r.o., Brno, jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene na zřízení věcného břemene zřízení a provozování plynárenského 
zařízení na pozemcích ve vlastnictví města: parc. č. 1665/1 dle KN  - orná půda, 
o celkové výměře 8719 m², na pozemku parc. č. 3119 dle KN – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o celkové výměře 2326 m², na pozemku zapsaném ve 
zjednodušené evidenci jako PK 3111,  o celkové výměře 2692 m², na pozemku 
parc. č. 1776 dle KN – ostatní plocha, manipulační plocha, o celkové výměře 
504 m², na pozemku parc. č. 1775 dle KN – ostatní plocha, ostatní komunikace,  
o celkové výměře 1094 m², a na pozemku parc. č. 1777 dle KN – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o celkové výměře 259 m², všech zapsaných na LV č. 10001 
pro k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice, včetně práva vstupu a vjezdu na 
uvedené nemovitosti v souvislosti se zřizováním, rekonstrukcemi, opravami a 
provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek. 
 
2. 4. Schvaluje znění  Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě č. 956a/20/99 mezi 
firmou  Zemos Agro Sedlčánky zemědělská a obchodní a.s., Čelákovice, jako 
nájemcem, a Městem Čelákovice jako pronajímatelem  ze dne 7.3.2000.   
 
3. 1.  Schvaluje vícepráce a práce nad rámec smlouvy při realizaci zakázky 
Odstranění havarijního stavu ZŠ Kostelní, Čelákovice ve výši: 
a/    832. 230.39,-  Kč vícepráce /990. 355,- Kč vč. DPH/ 
b/    646. 171.07,- Kč práce nad rámec smlouvy /768. 944,- Kč vč. DPH/ 
 
3. 1. 1. Schvaluje znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D1080515 mezi 
Městem Čelákovice  jako objednatelem a firmou Stavby, a.s., Říčany u Prahy, 
jako zhotovitelem, na jehož základě budou provedeny vícepráce v objemu 
 832. 230.39,-  Kč /990. 355,- Kč vč. DPH/ 
 
3. 1. 2. Schvaluje Smlouvu o dílo č. D1080515/35  mezi Městem Čelákovice 
jako objednatelem a firmou Stavby, a.s., Říčany u Prahy, jako zhotovitelem, na 
jehož základě budou provedeny práce nad rámec zakázky  v objemu   
646. 171.07,- Kč /768. 944,- Kč vč. DPH/ 
 
3. 2. 1. Souhlasí s tím, že  všechny příspěvkové organizace zřízené městem 
Čelákovice mohou nabývat ve smyslu odst. 5, písm. d) § 27 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva pořízená v běžném roce, a 
to aktiva pořízená: 



1) Na základě ročního  plánu výnosů s nákladů. Ročním plánem nákladů a 
výnosů se rozumí schválený plán při projednávání neinvestičního 
příspěvku na činnost a  úpravy plánu a příspěvku (včetně snížení při 
nařízení odvodů) schválených zřizovatelem v průběhu roku nebo na 
základě finančního vypořádání. 

2) Na základě tvorby a použití fondů  příspěvkových organizací podle § 30, 
§ 32 a § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě schválení přídělů do 
fondů zřizovatelem při vypořádání výsledku hospodaření roku minulého. 

3) Na základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu (i fondovému) 
hospodaření příspěvkové organizace. 

 
3. 2. 2. Ukládá tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím odborů MěÚ zajistil 
zapracování usnesení RM 3.2.1. do zřizovacích listin příslušných organizací, 
které budou předloženy ZM ke schválení.  
 
3. 3.  Doporučuje ZM Čelákovic ke schválení obecně závaznou  vyhlášku E 
1/2009 města Čelákovic, kterou se mění obecně závazná vyhláška E 4/2006 
města Čelákovic, o místním  poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů. 
 
3. 4. Souhlasí s předloženými Smlouvami o kontrolní činnosti včetně 
navržených cen mezi společností ATLAS AUDIT s. r. o., Čelákovice, a 
organizacemi  
Q – BYT spol. s.r.o.     50. 000,- Kč bez DPH 
Technické služby Čelákovice    35. 000,- Kč bez DPH 
Městské muzeum Čelákovice    20. 000,- Kč bez DPH 
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 50. 000,- Kč bez DPH. 
 
4. 1. Bere na vědomí informaci o situaci ohledně možnosti získání budovy  
zdravotního střediska Čelákovice vč. pozemku a konstatuje, že v současné 
situaci nelze o získání  zdravotního střediska do majetku Města Čelákovice  
dále jednat, současně  Rada města nepovažuje záležitost za uzavřenou a 
deklaruje, že v případě změny situace bude nadále vyvíjet úsilí k získání 
budovy zdravotního střediska vč. pozemku do majetku města. 
 
4. 2. 1. Schvaluje na základě doporučení výběrové komise jako pro město 
nejvýhodnější nabídku na akci „Oprava chodníku zdravotního střediska  - 
Čelákovice “  firmy Strabag a.s., Beroun, v ceně  436. 490,- Kč bez DPH. 

 
4. 2. 2. Schvaluje předloženou Smlouvu o dílo mezi objednavatelem Městem 
Čelákovice a zhotovitelem f. Strabag a.s., Beroun, na stavbu „Oprava chodníku 
u zdravotního střediska   - Čelákovice“. 



 
4. 3. Neschvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo „Dokumentace pro stavební 
povolení a provedení stavby – Dostavba ZŠ Kostelní Čelákovice“ mezi Městem 
Čelákovice jako objednatelem a společností V & M s. r. o. Liberec, jako 
zhotovitelem a pověřuje místostarostu a starostu jednáním v této věci.     
 
4. 4.  Schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 09 002 209 na 
zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí „Lávka pro pěší a cyklisty na 
železničním mostě přes Labe v Čelákovicích“ mezi Městem Čelákovice jako 
objednatelem a firmou  SUDOP PRAHA a.s., Praha 3  jako zhotovitelem.  
 
4. 5. 1. Souhlasí s navrženou cenou za provedení vjezdů, dodávku kanalizačního 
poklopu a výkopové práce pro výměnu vodovodních armatur ve výši 321. 383 ,- 
Kč bez DPH při stavbě  komunikací v OZ PPC II., Čelákovice 
 
4. 5. 2. Souhlasí s prodloužením termínu dokončení stavby komunikací v OZ 
PPC II. Čelákovice do 16. 10. 2009 
 
4. 6. 1. Schvaluje ocenění víceprací při stavbě „Rekonstrukce dešťové 
kanalizace náměstí 5.května, Čelákovice“ předložené firmou BDM Stavební 
a.s.,  Písek, v celkové výši  35. 500.83,-  Kč bez DPH.   
 
4. 6. 2. Souhlasí s předloženou kalkulací nákladů zdržení prací z důvodu 
nalezení základů bývalého pivovaru a nutnosti provedení archeologického 
průzkumu v rámci stavby „Rekonstrukce dešťové kanalizace náměstí 5.května, 
Čelákovice“ ve výši 112. 840,- Kč. 
 
4. 7. 1.  Na základě doporučení stavební komise souhlasí s dělením pozemku 
st.p.č. 473 v k.ú. Čelákovice dle předloženého náčrtu.  
 
4. 7. 2.  Na základě doporučení stavební komise nesouhlasí s dělením pozemků 
p.č. 581, p.č. 570, p.č. 575/1 v k.ú. Čelákovice dle předloženého náčrtu. Takto 
oddělená přístupová komunikace pro plánovanou parcelu, která vznikne 
oddělením a odkupem části  p.p.č. 581, je nedostačující jak pro obsluhu 
pozemku a plánovaného RD na tomto pozemku, tak i z hlediska požárního 
zásahu. Případná budoucí zástavba naruší a znehodnotí klidné užívání 
vnitrobloku.   
 
4. 7. 3.  Na základě doporučení stavební komise nemá k předložené úpravě 
vstupu do bytového domu č.p. 1632 – 1633 v ulici U Kapličky námitek. 
Upozorňujeme však, že je nutné vyjádření HZSS, zda se nejedná o únikový 
východ. V tom případě by řešení bylo v rozporu s požární bezpečností.   
 



4. 7. 4.  Nesouhlasí s dělením p.p.č. 21 orná půda, o výměře 31816 m 2, v k.ú. 
Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, pro účely výstavby  3 RD dle přiloženého 
náčrtu.   
 
4. 7. 5.  Na základě doporučení stavební komise nesouhlasí s materiálovým 
řešením betonového oplocení u RD mezi pozemky p.č. 2147/16 a p.č. 2146/28. 
Vzhledem k tomu, že parcela je pohledově rohová, požadujeme oplocení 
sjednotit se stávajícím oplocením ze západní strany (ze systému KB, bez 
dřevěné výplně).  
 
4. 7. 6.  Na základě doporučení stavební komise nesouhlasí se záměrem 
rozšíření RD na st.p.č. 3045/48 v k.ú. Čelákovice vzhledem k tomu, že navržené 
rozšíření porušuje regulační uliční čáru pro danou lokalitu s novou zástavbou. 
Doporučujeme případně potřebné rozšíření objektu realizovat směrem do 
pozemku. 
 
4. 7. 7.  Nesouhlasí s předloženým záměrem na výstavbu základnové stanice 
 T-mobile na pozemku p.č. 1754/1, v k.ú. Čelákovice, který je v současné době 
přístupný z účelové komunikace na pozemku soukromého vlastníka. Technická 
výšková stavba by v tomto prostoru působila rušivě. 
 
4. 8. Ruší výběrové řízení   na rekonstrukci výtahu obytného domu  č.p. 501 
v Milovicích a ukládá vedoucí ORM vypsat novou soutěž s upřesněným 
zadáním. 
 
4. 9. Schvaluje na základě žádosti MV ČR předložené vyjádření Města 
Čelákovice ke stížnosti na jednání starosty města ve věci žádosti o souhlas 
s umístěním trafostanice pro bytový projekt „Beránek“ na pozemku města 
Čelákovice a s tím související následné zřízení věcného břemene.    
 
 4. 10. Schvaluje na základě doporučení výběrové komise jako pro město 
nejvýhodnější na akci „Čelákovice, ul. V. Kálika, kanalizace“ nabídku firmy 
Gasko s r.o., Kolín, v ceně 2. 311. 231,- Kč bez DPH. 
 
5. 1.  Schvaluje příspěvek na dopravu do speciální školy pro M. S. Čelákovice, 
v celkové výši 1. 000,- /slovy jedentisíckorun/ na školní rok 2009-2010. 
Příspěvek bude vyplácen zpětně za každé pololetí,  hotově v pokladně MěÚ 
Čelákovice, po předložení kupónů PID Bus+ČD za uplynulé pololetí. 
 
5. 2.  Souhlasí s podáním žádosti o dotaci na rok 2010 z prostředků MPSV za 
účelem zajištění pečovatelské služby ve městě Čelákovice ve výši 1,5 mil. Kč 
 
5. 3.  Bere na vědomí zápis  ze sociální komise č. 7/2009 ze dne 17.9.2009 



 
5.4. Schvaluje „Smlouvu o poskytnutí příspěvku na realizaci pečovatelské 
služby ve městě Čelákovice“, kterou uzavírají Město Čelákovice a Farní charita 
Neratovice. 
 
6. 2. Bere na vědomí zápis z neuskutečněného jednání komise pro podporu 
zájmových a občanských aktivit  9. září 2009 

6. 3. Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitel/ředitelka Městské 
knihovny Čelákovice.   

6. 4.  Stanoví v souladu s ustanovením  § 224, odst. 2 zákona 262/2006 Sb. , 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů odměnu při prvním odchodu do 
důchodu ředitelce MěK Čelákovice Naděždě Štěrbové ve výši dle podkladového 
materiálu. 
 
6. 5. Schvaluje mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení, 
zřízených Městem Čelákovice, v rámci účelové dotace MŠMTV ČR na 
rozvojový program „ Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek 
mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu 
jejich práce“ - 3. etapu roku  2009, dle podkladového materiálu.   
 
6. 6.  Schvaluje poskytnutí odměny paní Viktoriji Hanžlíkové Krafové  u 
příležitosti životního jubilea, ve výši uvedené v podkladové příloze, vyplacené 
již  ZUŠ Jana Zacha Čelákovice. 
 
6. 7.  Souhlasí    se zřízením dalšího místa poskytovaného vzdělávání   Základní 
umělecké školy Jana Zacha Čelákovice na adrese Základní škola Zeleneč , okres 
Praha-východ , Kasalova 451, Zeleneč.   
 
7. 1. Považuje pro Čelákovice za prioritní investiční akci „II/245 Čelákovice, 
kruhová křižovatka s III/10162“ a požaduje po Středočeském kraji zahájit ještě 
v roce 2009 výběrové řízení na zhotovení stavby. 
 
7. 2. Souhlasí s výměnou poškozených částí zpomalovacích prahů v ulici 
K Borku u „Duhového hřiště“ a ukládá vedoucímu OH zajistit uvedenou 
opravu do 30.11. 2009. 
 
8. 1. Bere na vědomí zápis ze zasedání bytové komise č. 9 ze dne 17. 09. 2009. 
8. 2. 1. Přiděluje byt č. 5 o velikosti 1+1, ul. Prokopa Holého, č.p. 
1442, Čelákovice, panu L. S., Čelákovice,  podle seznamu. 
 



8. 2. 2.  Přiděluje byt č. 15 o velikosti 2+1, ul. Armádní č.p. 501 v Milovicích, 
panu T. D., Čelákovice, podle seznamu.  
 
8. 2. 3.  Přiděluje byt č. 30 o velikosti 3+1 v ul. Armádní, č.p. 501 v Milovicích, 
manželům L. a R. P., Čelákovice. 
 
8. 2. 4. Přiděluje byt č. 3 o velikosti 4+1 v ul. Na Stráni, č.p. 1629 
v Čelákovicích, manželům L. a A. K., Čelákovice vítězům vyhlášené soutěže. 
 
8. 2. 5.  Schvaluje  výměnu bytů mezi paní A. P., Čelákovice a panem M. G., 
Čelákovice. 
 
8. 3. Souhlasí se zveřejněním záměru prodeje a zahájením prodeje bytové 
jednotky 1354/1 v budově č.p. 1354, na pozemku st.p.č. 1427/17 v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, včetně spoluvlastnických podílů na společných 
částech budov č.p. 1353, č.p. 1354 a č.p. 1355 a pozemcích st.p.č. 1427/18, 
st.p.č. 1427/17, st.p.č. 1427/16 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, které jsou stanoveny ve výši  6905/79540, 
obálkovou metodou za minimální cenu    612. 474,- Kč. 
 
8. 3. 1.  Souhlasí se zveřejněním záměru prodeje a zahájením prodeje bytové 
jednotky 1356/1 v budově č.p. 1356, na pozemku st.p.č. 1427/15 v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, včetně spoluvlastnických podílů na společných 
částech budov č.p. 1355, č.p. 1356 a č.p. 1357 a pozemcích st.p.č. 1427/15, 
st.p.č. 1427/14, st.p.č. 1427/13 ( zastavěná plocha a nádvoří) vše v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, které jsou stanoveny ve výši  6685/79960, 
obálkovou metodou za minimální cenu    592. 960,- Kč. 
 
8. 4.  Bere na vědomí odmítnutí přiděleného bytu 1+1, v Milovicích, Armádní 
ulici č.p. 501, p. V. 
 
8. 5.  Schvaluje prodloužení nájemní smlouvy od 1.6.2009 do 31.12.2009 paní 
M. G., bytem Armádní  501, Milovice za předpokladu, že bude plnit dohodnutý 
splátkový kalendář. 
 
8. 6. 1.  Dává výpověď z nájmu bytu č. 1 v domě č.p. 1445,  ul. Prokopa Holého 
v Čelákovicích, panu P. P., z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu v částce odpovídající trojnásobku měsíční výše 
těchto plateb. 
 
8. 6. 2. Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu  
č. 1, v domě č.p. 1445, ul. Prokopa Holého v Čelákovicích panu P. P. 
  



8. 7.  Trvá na zaplacení celé částky za dlužné nájemné včetně penále za byt 
v Čelákovicích, V Prokopě č.p. 1354, paní P. M. 
 
8. 8.  Schvaluje prodloužení nájemní smlouvy pí. M. T. na byt v Milovicích, 
Armádní ulici č.p. 501, do 31.12. 2009. 
  

9. 1. 1. Souhlasí s návrhy zásad provádění zimní údržby, předloženými ředitelem 
Technických služeb Čelákovice, podle nichž se bude zpracovávat plán zimní 
údržby města. 
 
9. 1. 2.  Schvaluje zahájení poptávkového řízení na nákup komunální techniky s 
potřebným příslušenstvím pro úklid sněhu Technickými službami Čelákovice, 
pro zajištění zimní údržby v Čelákovicích. 
 
11. 1.  Jmenuje na základě doporučení výběrové komise p. Ing. Bohumila 
Klicperu vedoucím Odboru hospodářského Městského úřadu v Čelákovicích 
s účinností od 1. ledna 2010. 
RM zároveň vysvětluje: Ing. Bohumil Klicpera je v pracovním poměru 
s Městem Čelákovice od 1. 4. 1991. Do 14. 11. 2002 působil ve funkci 
tajemníka MěÚ, kdy na základě svého zvolení starostou města Zastupitelstvem 
města Čelákovice jednak požádal zaměstnavatele o uvolnění pro výkon funkce 
starosty a jednak se vzdal funkce tajemníka MěÚ z důvodu neslučitelnosti 
funkcí. Rezignací na funkci tajemníka MěÚ se stal zaměstnancem bez 
pracovního zařazení, zůstal pouze v pracovním poměru s Městem Čelákovice a 
zaměstnavatelem byl uvolněn pro výkon funkce starosty. Dnešním  
jmenováním je uvedený nedostatek napraven a dotyčný zaměstnanec je s 
účinností od 1. 1. 2010 jmenován do uvedené pracovní pozice, ale stále zůstává 
z titulu jeho zvolení starostou uvolněn pro výkon funkce starosty. Zaměstnavatel 
může podle zákoníku práce od 1. 1. 2010 uzavřít na dobu určitou pracovní 
smlouvu s jiným zaměstnancem  - po dobu výkonu funkce uvolněného 
zastupitele města.   
 
11. 2. Schvaluje podporu projektu „Slavné vily Středočeského kraje“ 
 
Zapsala: Romana Liscová   2. října 2009 
 
Usnesení ověřil: 
PaedDr. Luboš Rýdlo 
 
 
Ing. Bohumil Klicpera 
starosta 
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