
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 1/2013 konané dne 17. ledna 2013

Přítomni: Tomáš Janák, Josef Pátek, Milan Tichý, Jarmila Volfová

Hosté: 

Omluveni: Miloš Sekyra

Program jednání:

1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění

1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

1.3. Schválení zápisu

2. Majetkoprávní záležitosti + vyjádření města

3. Finance – rozpočty – dotace

4. Investice, záměry a vyjádření města

5. Sociální záležitosti a zdravotnictví

6. Školství, kultura a sport

7. Doprava

8. Bytové a nebytové záležitosti

9. Veřejný pořádek a bezpečnost

10. Životní prostředí – VaK – odpadové hospodářství

11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno 

v 15.30 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 21. 1. 2013
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.2. Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu

* Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

* Jmenování Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu – viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.3.1. Kontrola plnění usnesení
Byla provedena kontrola plnění usnesení.
Návrh usnesení: RM Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení přednesenou tajemníkem.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.3.2. Schválení zápisu z minulé schůze rady

Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 24/2012 ze dne 20. 12. 2012

Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 24/2012 ze dne 20. 12. 2012

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA

2.1 PRONAJÍMÁNÍ POZEMKŮ

2.1.1. Záměr pronájmu
RM byla předložena žádost manželů J. a S. B., Čelákovice, kteří žádají o převod nájemní smlouvy na pozemek 
pod garáží. Jedná se o nemovitost na pozemku 1425/15, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², pro k. ú.  
Čelákovice, obec Čelákovice. Vlastnictví nemovitosti – Smlouva kupní ze dne 11. 7. 2012. Právní účinky vkladu 
ke dni 16. 7. 2012. V-7260/2012-209.

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu pozemku pod garáží – st. p. č. 1425/15, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 19 m², pro k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, za cenu 60,-Kč/m²/rok

2.1.2. Záměr pronájmu
RM byla předložena žádost pana M. M., 1465/23, Čelákovice, který žádá o převod nájemní smlouvy na pozemek 
pod garáží. Jedná se o nemovitost na pozemku 1426/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², pro k. ú.  
Čelákovice, obec Čelákovice. Vlastnictví nemovitosti – Smlouva darovací ze dne 27. 08. 2012. Právní účinky 
vkladu ke dni 24. 09. 2012. V-9881/2012-209.

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu pozemku pod garáží – st. p. č. 1426/8, zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 19 m², pro k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

Radě města byly předloženy Dodatky č. 1 k nájemním smlouvám na pozemky pod garážemi v sídlišti 
V Prokopě, kterým se od 1. 1. 2013 upravuje cena za pronájem pozemku na 60,-Kč/m²/rok.

2.1.3. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200621
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1425/21 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníky 
garáže Ing. L. B. a Z. B., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 60,-Kč/m²/rok.
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2.1.4. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200613
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1425/13 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníky 
garáže P. Č. a J. Č., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2.1.5. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200622
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1425/22 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníky 
garáže L. D. a K. D., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2.1.6. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200633
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1426/10 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníkem 
garáže K. D., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2.1.7. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200604
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1425/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníky 
garáže V. E. a M. E., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2.1.8. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200634
Návrh usnesení:RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1426/11 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníky 
garáže J. K., J. B., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2.1.9. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200610
Návrh usnesení:RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1425/10 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníky 
garáže S. K. a J. K., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2. 1. 10. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200643
Návrh usnesení:RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1426/20 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníky 
garáže S. K. a H. K., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2. 1. 11. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200624
Návrh usnesení:RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1425/24 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníkem 
garáže J. K., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2. 1. 12. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200601
Návrh usnesení:RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1425/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníky 
garáže Z. K. a R. K., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2. 1. 13. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200630
Návrh usnesení:RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1426/7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníkem 
garáže J. M., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2. 1. 14. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200626
Návrh usnesení:RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1426/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníky 
garáže M. R., Čelákovice, G. M., Mladá Boleslav a J. M., Mochov, jako nájemci, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2. 1. 15. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200642
Návrh usnesení:RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1426/19 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníky 
garáže P. S. a J. S., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 60,-Kč/m²/rok.
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2. 1. 16. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200635
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1426/12 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníkem 
garáže Ing. K. S., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2. 1. 17. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200627
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1426/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníky 
garáže K. S. a D. S., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2. 1. 18. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200637
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1426/14 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníkem 
garáže H. T., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2. 1. 19. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200650
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 4079 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníky garáže 
J. B. a J. B., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2. 1. 20. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200649
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 4078 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníky garáže 
J. M. a M. M., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2. 1. 21. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200658
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 4087 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníkem 
garáže E. S., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2. 1. 22. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200653
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 4082 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníkem 
garáže J. S., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2. 1. 23. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200657
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 4086 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníky garáže 
K. Š. a E. Š., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2. 1. 24. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200644
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1426/21 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníky 
garáže P. D. a K. D., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2. 1. 25. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200651
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 4080 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníkem 
garáže B. L., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2. 1. 26. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200654
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 4083 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníky garáže 
J. P. a D. P., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2. 1. 27. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200652
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 4081 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníkem 
garáže M. Š., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 60,-Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 – společné hlasování pro body 2.1.1. – 2. 1. 27.
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Vyřizuje: OH

2.2 ZÁMĚR NA PRONÁJEM NÁMĚSTÍ - TRHY

2.2.1. Pronájem náměstí 5. května za účelem pořádání trhů a farmářských trhů
RM č. 23/2012 ze dne 6. 12. 2012 pod bodem č. 2.8. a 2.9. byly schváleny záměry na pronájem části náměstí 
pro pořádání trhů a farmářských trhů. Záměry byly na úřední desce zveřejněny v době od 11. 12. 2012 do 8. 1. 
2013. Po sejmutí záměrů byla zjištěna ve znění písařská chyba.
Z důvodu právoplatnosti (dle zákona o obcích) budoucích nájemních smluv na pronájem části náměstí pro 
uvedené akce je nutné záměr opětovně zveřejnit.
Návrh usnesení: RM revokuje kvůli písařské chybě v označení pozemku svá usnesení č. 23/2012/2.8. 
a č. 23/2012/2.9.

2.2.2. Masopust – farmářský trh na náměstí dne 9.2 2013
Na předchozí záměr přišla nabídka firmy Ing. P. N. - Agentura Mág, Praha 12, která splňovala všechny naše 
požadavky uvedené v záměru. Uvedená firma nabízí na sobotu 9.2 2013 uspořádat na náměstí akci Masopust –
farmářský trh. 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr Města Čelákovic na pronájem části pozemku p. č. 3201/1 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 1000 m

2
, z celkové výměry 3890 m² v k. ú. Čelákovice v obci Čelákovice, 

na náměstí 5. května, za účelem konání trhů, při dodržení následujících podmínek:
 Dodržení vyznačené pronajímané plochy a rozmístění jednotlivých prodejních míst 

dle přiloženého situačního plánku. 
 Nájemné minimálně 400 000,- Kč ročně, splatné vždy čtvrtletně částkou 100.000,- Kč za 40 provozních 

týdnů v příslušném roce. 

 Pronájem výše uvedeného pozemku na dobu neurčitou s výpovědí ke dni 31. 12. daného roku. 

 Nájemce v případě potřeby zajistí na vlastní náklady pro jednotlivé prodejce připojení ke zdroji el. 

energie, zdroji pitné vody, WC, dostatečný počet nádob na odpad a další nezbytné zabezpečení.

 Termín konání trhů: pátek, provozní doba od 8,00 hodin do 17,00 hodin.

 Parkování vozidel bude v prostoru trhu zakázáno, příjezd automobilů (nejvýše do 3,5 t) do 

pronajímaného prostoru bude omezen pouze na dobu nezbytně nutnou.

 Povinnost mít sjednáno Pojištění za škodu. 

 Zájemce o pronájem předloží reference o své činnosti v této oblasti podnikání.

Lhůta pro podání nabídky končí dne 4. 2. 2013 v 16.30 hod.
Nabídka bude podána písemně v řádně uzavřené obálce, opatřené nápisem „Trhy Čelákovice – NEOTEVÍRAT“. 
Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřené razítkem a podpisem odpovědného zástupce 
uchazeče. Na obálkách s nabídkami bude dále uvedeno  IČ a adresa uchazeče.
Místem pro doručení nabídek je podatelna zadavatele (Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 
Čelákovice) – osobně nebo poštou.
Osobně mohou být nabídky doručeny v úředních hodinách podatelny, nejpozději do 16.30 hod dne 4. 2. 2013. 
Rozhodující je prezenční razítko podacího místa. V případě doručení poštou, je okamžik předání považováno 
převzetí zásilky adresátem.

2.2.3. Návrh usnesení: RM schvaluje záměr Města Čelákovic na pronájem části pozemku p. č. 3201/1 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 1000 m

2
, z celkové výměry 3890 m² v k. ú. Čelákovice v obci Čelákovice, 

na náměstí 5. května, za účelem konání farmářských trhů, při dodržení následujících podmínek:
 Dodržení vyznačené pronajímané plochy a rozmístění jednotlivých prodejních míst     

dle přiloženého situačního plánku. 
 Sortiment prodávaného zboží: ovoce, zelenina, mlékárenské produkty, pekařské výrobky, masné 

výrobky, vejce, včelí produkty, lesní plody, šťávy, mošty, květiny, byliny, koření, sadba všeho druhu, 

rukodělné řemeslné výrobky tradičního českého charakteru (např. z proutí, dřeva, kovu, keramika, sklo 

apod.).

 Nájemné minimálně 195.000,- Kč ročně, splatné vždy čtvrtletně částkou 48.750,-Kč za 40 provozních 

týdnů v příslušném roce. 

 Pronájem výše uvedeného pozemku na dobu neurčitou s výpovědí ke dni 31. 12. daného roku. 

 Nájemce v případě potřeby zajistí na vlastní náklady pro jednotlivé prodejce připojení ke zdroji el. 

energie, zdroji pitné vody, WC, dostatečný počet nádob na odpad a další nezbytné zabezpečení.

 Termín konání farmářských trhů: sobota, provozní doba od 7,00 hodin do 12,00 hodin.
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 Parkování vozidel bude v prostoru trhu zakázáno, příjezd automobilů (nejvýše do 3,5 t) do 

pronajímaného prostoru bude omezen pouze na dobu nezbytně nutnou.

 Povinnost mít sjednáno Pojištění za škodu. 

 Zájemce o pronájem předloží reference o své činnosti v této oblasti podnikání.

Lhůta pro podání nabídky končí dne 4. 2. 2013 v 16.30 hod.
Nabídka bude podána písemně v řádně uzavřené obálce, opatřené nápisem „Farmářské trhy Čelákovice 
NEOTEVÍRAT“. Obálky s nabídkou budou na zadní straně na uzavření opatřené razítkem a podpisem 
odpovědného zástupce uchazeče. Na obálkách s nabídkami bude dále uvedeno  IČ a adresa uchazeče.
Místem pro doručení nabídek je podatelna zadavatele (Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 
Čelákovice) – osobně nebo poštou.
Osobně mohou být nabídky doručeny v úředních hodinách podatelny, nejpozději do 16.30 hod dne 4. 2. 2013. 
Rozhodující je prezenční razítko podacího místa. V případě doručení poštou, je okamžik předání povazováno 
převzetí zásilky adresátem.
2.2.4. Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku na konání farmářského trhu - Masopust - mezi 
Městem Čelákovice jako pronajímatelem a Ing. P. N., Praha 12 - Modřany, jako nájemcem 
a provozovatelem, na pronájem části pozemku o výměře 1000 m2 z pozemku p. č. 3202/1 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za účelem konání farmářského trhu - Masopust dne 
9. 2. 2013.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 – společné hlasování pro body 2.2.1. -2.2.4.

Vyřizuje: OH

2. 3. KUPNÍ SMLOUVA NA POZEMEK p. č. 1333/69
Kupní smlouva na pozemek p. č. 1333/69 mezi městem a Družstvem vlastníků garáží v Čelákovicích
Pro jednání RM byl připraven dopis starosty, kterým město vyzývá nového majitele pozemku k doložení
skutečnosti, že splnil jednu z podmínek, které stanovuje kupní smlouva.
Návrh usnesení: RM schvaluje text dopisu starosty adresovaný Družstvu vlastníků garáží v Čelákovicích, kterým 
je vyzývá k doložení pravomocně vydaného stavebního povolení na stavbu polyfunkčního domu na pozemku 
p. č. 1333/69, v k. ú. Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje: STAR

2. 4. PRONÁJEM POZEMKŮ PRO STÁNEK S OBČERSTVENÍM
Provozování občerstvení
S žádostí o možnost umístění stánku z důvodu provozování rychlého občerstvení v blízkosti cyklistické stezky 
Labe a současně z tohoto důvodu o pronájem cca 150 m

2
ve východním cípu p.č. 886/18 – ostatní plocha / 

ostatní komunikace, v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, požádal město Čelákovice pan M. Ch. 
Jeho záměrem je (pro uživatele stezky podél Labe) provozování rychlého občerstvení v období duben – září a 
současně se správou s.p. Povodí Labe projednat položení plovoucího mola u pobřeží za účelem přechodného 
kotviště soukr. loděk. 
V případě odsouhlasení záměru na pronájem části pozemku a umístění stánku rychlého občerstvení požádáme 
pana Ch., z důvodu stanovení podmínek do smlouvy, o doplnění požadavku o:
- souhlasné stanovisko KHS, kde budou stanoveny podmínky hygieny provozu (včetně WC)
- specifikaci stavby stánku (zda se jedná o stavbu dočasnou, maringotku a pod…..)
- způsob a režim zásobování stánku
- způsob sběru a likvidace odpadů z občerstvení a údržba okolí
- doložení souhlasu s.p. Povodí Labe
- specifikaci doby pronájmu
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku (cca 150 m2) p. č. 886/18 – ostatní plocha / 
ostatní komunikace, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice za účelem vybudování rychlého občerstvení, v termínu
duben až září 2013 za minimální cenu 8.000,-Kč.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

Vyřizuje: OH

2.5. Nájemní smlouva  
Po složitých jednáních došlo k dohodě mezi zástupci města a majiteli pozemku p. č. 1591/12 – trvalý trávní 
porost v k. ú. Káraný, pány J. F. a V. F., z nichž každý vlastní ideální polovinu uvedeného pozemku o pronájmu 
části tohoto pozemku pro dočasnou objízdnou trasu kolem stavby „Cyklistické stezky přes Labe v Čelákovicích“.  
Cena za uvedený pronájem byla stanovena jednorázovou částkou ve výši 20.000,- Kč.
Vlastní cesta bude provedena jako zpevněná s pomocí drceného hrubého kameniva.
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Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi panem J. F., Nehvizdy a panem V. F., Jizbice, jako 
pronajímateli, a Městem Čelákovice, jako nájemcem, části pozemku 1591/12 – trvalý trávní porost, o celkové 
výměře 8351 m², v k. ú. Káraný a obci Káraný, velikost pronajímaného pozemku je cca 330 m², pro zřízení 
dočasné objízdné trasy kolem stavby „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“, za cenu 20 000,- Kč.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje: ORM

2.6. Prodej technologického zařízení domovní kotelny v domě čp. 1171
Na základě žádosti Společenství vlastníků v domě čp. 1171 o prodej technologického zařízení domovní kotelny 
uložila Rada města Q-BYTu Čelákovice spol. s r.o. zajistit znalecké ocenění tohoto technologického zařízení.
Ocenění bylo provedeno soudním znalcem 14. 12. 2012 a cena zjištěná tímto posudkem činí 56.630,-Kč.
Návrh usnesení: RM pověřuje starostu jednáním s vedením SVJ 1171 o prodeji technologického zařízení 
domovní kotelny za cenu stanovenou znaleckým posudkem 56.630,- Kč.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

Vyřizuje: STAR, OH

2.7. Prominutí nájemného v sauně za měsíc září 2012
S žádostí o prominutí nájemného za měsíc září 2012 z důvodů pozdějšího předání sauny, provádění 
rekonstrukce, v této souvislosti s nutnou opravou ochlazovacího systému, kde byla porucha závažnější, než se 
očekávalo a současně s poruchou elektroniky regulace saunových kamen se obrátil na město Čelákovice 
nájemce sauny- pí K. Š.
Současně informuje město o tom, že další plánované etapy rekonstrukce a modernizace sauny pokračují. V 
současné době probíhá analýza současného provozu a stavu budovy, dále probíhají jednání s dodavatelem 
venkovních saun z Finska, jejichž technologii hodlají v prostorách nemovitosti umístit. Termín realizace zůstává 
stejný - letní měsíce roku 2013, kdy je minimální zájem o saunování. Studie bude předložena nejpozději, do 
konce měsíce března 2013 a nadále počítají s dohodou, že si budou moci tuto investici následně v nájmu 
„odbydlit“.
2.7.1. Návrh usnesení: RM souhlasí s prominutím jedné poloviny měsíčního nájemného za měsíc září 2012 (dle 
nájemní smlouvy odpovídá výši 10.750,- Kč) nájemkyni sauny pí K. Š., Kutná Hora, z důvodu překážek, 
způsobených nájemkyni nájemcem, při zahájení provozu sauny.

2.7.2. Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci o přípravě rekonstrukce a modernizace objektu sauny na 
rok 2013 - dům č. p. 1373 na st.p.č. 4062, o výměře 531 m².
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. – společné hlasování pro body 2.7.1. a 2.7.2.
Vyřizuje: OH, OFAP

3. FINANCE – ROZPOČTY - DOTACE
3.1. ZŠ Kostelní – použití prostředků investičního fondu
Základní škola Kostelní provedla výměnu nefunkčního kuchyňského kotle. Nový kotel byl pořízen za 142. 800,-
Kč z prostředků investičního fondu ZŠ. Základní škola žádá o schválení použití prostředků IF.
Autorizovaná firma vyhodnotila konstrukci kotle a hořák jako značně zkorodované, nepoužitelné.
Návrh usnesení: RM souhlasí s použitím prostředků investičního fondu ZŠ Kostelní ve výši 142.800,- Kč na 
pořízení kuchyňského kotle.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje: OFAP

4. INVESTICE, ZÁMĚRY a VYJÁDŘENÍ MĚSTA
4.1. Výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky „Výměna oken – Čelákovice, V Prokopě 1345 - 1352“
Z důvodu nutnosti provést výměnu stávajících dřevěných oken a balkónových dveří v bytových domech v ulici 
V Prokopě (čp. 1345 – 1352) za nová plastová okna a to zejména z důvodu úspory nákladů na teplo bylo dne 
9. 10. 2012 zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „Výměna oken – Čelákovice, V Prokopě 1345 -
1352“. Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na základě předchozího zrušeného zadávacího řízení,
a činí 1,2 mil. Kč bez DPH. Z tohoto důvodu bylo zadávací řízení zahájeno jako zjednodušené podlimitní řízení 
(dodávky od 1 do 5 mil. Kč bez DPH). Ve lhůtě pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno celkem 14 nabídek. 
Proběhlo otevření obálek s nabídkami a 3 jednání hodnotící komise. Hodnotícím kritériem pro zadání zakázky 
byla nejnižší nabídková cena bez DPH. Jako povinná součást předložených nabídek byla také podepsaná 
smlouva o dílo. Znění smlouvy o dílo bylo předloženo uchazečem. Toto znění smlouvy bylo předloženo ke 
schválení na toto jednání RM a to z důvodu dodržení lhůt pro uzavření smlouvy stanovených zákonem 
o veřejných zakázkách.  Zahájení výměny oken je plánováno nejdříve v březnu 2013 a to z důvodu klimatických 
podmínek pro demontáž a montáž. 
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4.1.1. Návrh usnesení: RM schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise jako pro zadavatele 
nejvhodnější, nabídku společnosti Baroch – okna s. r. o., Praha 7, na plnění veřejné zakázky „Výměna oken –
Čelákovice, V Prokopě 1345 - 1352“ za nabídkovou cenu 1.191.620,- Kč bez DPH. 
4.1.2. Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a společností 
Baroch - okna s. r. o., Praha 7 jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky „Výměna oken – Čelákovice, 
V Prokopě 1345 - 1352“ za nabídkovou cenu 1.191.620,- Kč bez DPH za předpokladu, že ve lhůtě pro podání 
námitek nebudou zadavateli doručeny žádné námitky. 
Hlasování: pro 4 proti 0, zdržel se 0. – společné hlasování pro body 4.1.1 a 4.1.2.

Vyřizuje: ORM

4.2. Výsledky cenové poptávky „Obnova povrchů chodeb – BD 1629 + 1645 – 1648 v Čelákovicích“
Z důvodu nutnosti provést výměnu PVC ve společných prostorách bytových domů čp. 1629 ul. Na Stráni a čp. 
1645 – 1648 ul. J. A. Komenského a na základě předchozích cenových poptávek, které byly zrušeny z důvodu
nepodání žádné nabídky nebo podání pouze 1 cenové nabídky, byla dne 11. 12. 2012 zahájena nová cenová 
poptávka. Cenová poptávka byla nejen přímo zaslána uchazečům, ale také zveřejněna na webových stránkách 
města a na profilu zadavatele. 
V termínu pro podání nabídek byly doručeny 3 nabídky s těmito nabídkovými cenami:

 PODLAHY BLANKET s. r. o. 330.080,- Kč bez DPH

 1Step – podlahy s. r. o. 440.998,- Kč bez DPH

 VELKOSKLAD S PLASTY s. r. o. 526.627,- Kč bez DPH

Hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla nejnižší nabídková cena bez DPH. Jako nejvhodnější byla vybrána 
nabídka společnosti PODLAHY BLANKET s. r. o., Praha 3
Součástí předložené nabídky byl i návrh smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu byl předložen ke schválení na jednání 
RM návrh smlouvy o dílo.  
4.2.1. Návrh usnesení: RM souhlasí s výběrem provedeným odpovědnou osobou na veřejnou zakázku „Obnova 
povrchů chodeb – BD 1629 + 1645 – 1648 v Čelákovicích“. Na základě provedeného výběru bude tuto veřejnou 
zakázku realizovat firma PODLAHY BLANKET s. r. o., Praha 3 za nabídkovou cenu 330.080,- Kč bez DPH.
4.2.2. Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností 
PODLAHY BLANKET s. r. o., Praha 3 jako zhotovitelem v rámci realizace VZ „Obnova povrchů chodeb – BD 
1629 + 1645 – 1648 v Čelákovicích“ za nabídkovou cenu 330.080,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 - společné hlasování pro body 4.2.1. a 4.2.2.

Vyřizuje: ORM

4.3. Zápis z jednání komise pro rozvoj města č. 11 ze dne 4. 12. 2012.

RM byl předložen Zápis z jednání komise pro rozvoj města č. 11 ze dne 4. 12. 2012. Komise pro rozvoj města 

projednávala na svém jednání tyto body: 

1. Žádost o posouzení záměru stavební úpravy - nástavby č. p. 196, Čelákovice

2. Stanovení pravidelného termínu jednání komise 
3. Projednání neúčastí některých členů na jednáních komise pro rozvoj města
4. Informace o stanovisku ČKA k prohlášení ing. arch. D.
5. Informace o připravovaném doplnění mobiliáře na náměstí – studie T a K s.r.o.
6. Řešení v ulici J. A. Komenského
7. Různé

V rámci bodu různé byl program doplněn o podněty jednotlivých členů:

1. Využití zastávek u OC TESCO – bude prověřen stav stavební připravenosti zastávek a komise se k tomuto 
bodu vrátí na lednovém jednání.

2. Zpevnění užívaných pěšin - komise doporučuje provézt zpevnění pěšin, které nejsou v dobrém stavu, i 
když jsou hojně využívány – jde o pěšinu podél severní strany komunikace v ulici Husova v úseku mezi 
ulicemi Kostelní a M. Červenky a dále o pěšinu na severní straně komunikace v ulici Rooseveltova od ulice 
U Hájku směrem k ulici Lidická. 

3. Obslužnost MHD – zastávky – k tomuto tématu budou na další jednání komise přizváni p. K., který se touto 
tématikou dlouhodobě zabývá a zástupce odboru OH, do jehož kompetence tato problematika spadá.

4. Vytvoření sociálních bytů – byla diskutována potřeba zřízení sociálních bytů, členové komise byli vyzváni 
k návrhu vhodných lokalit k jejich umístění.

k těmto bodům nebyla komisí přijata žádná usnesení.
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4.3.1. Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis z jednání komise pro rozvoj města č. 11 ze dne 4. 12. 2012.

4.3.2. Návrh usnesení: RM souhlasí po projednání v komisi pro rozvoj města s předloženým návrhem stavební 

úpravy – nástavby č. p. 196 v Čelákovicích, doporučuje však doladění architektonického vzhledu – zvětšení 

vikýřů a uplatnění tradičních prvků (šambrán a říms).

4.3.3. Návrh usnesení: RM nedoporučuje po projednání v komisi pro rozvoj města provedení úpravy dopravního 

režimu v ulici J. A. Komenského. Pro zlepšení situace v ranní špičce doporučuje v prostoru zvýšit činnost 

městské policie, jednat s vedením školy o možnosti asistence školy při předávání dětí a podnítit zájem dětí o 

dopravu na kolech instalací dostatečného počtu stojanů na kola. 

4.3.4. Návrh usnesení: RM bere na vědomí po projednání v komisi pro rozvoj města předložený návrh mobiliáře 

pro centrální zónu náměstí ve variantách, který byl zpracován společností Tichý a Kolářová s.r.o. a schvaluje 

variantu č. 2 – lavičky z proutěného materiálu s ozeleněnou částí. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města před 

zahájením realizace konzultovat případné vyvolané stavební úpravy s poskytovatelem dotace.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 – společné hlasování pro body 4.3.1. - 4.3.4.

Vyřizuje: ORM

4.4. Zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 13. 11. 2012 – doprojednání 
nepřijatých usnesení
Komise pro rozvoj města projednávala na svém jednání dne 13. 10. 2012 mimo jiné také body: 
Dělení pozemků p. č. 1923/1, 3232/1 v k. ú. Čelákovice – lokalita Jiřina
Dělení pozemků v ul. Mochovská – p. č. 2504/1, 2505 k. ú. Čelákovice

Tyto body byly předloženy ke schválení vč. návrhu usnesení RM na jejím prosincovém jednání, RM však 
předložená usnesení nepřijala. Na základě připomínek RM byla usnesení přepracována, případně byly doplněny 
chybějící podklady. Nyní jsou tyto body předkládány k opětovnému projednání.

Dělení pozemků p. č. 1923/1, 3232/1 v k. ú. Čelákovice – lokalita Jiřina
Jde o žádost na dělení pozemků, které se nacházejí na v současnosti nezastavěné ploše, která je dle ÚP určena 
k zastavění rodinnými domy. Komise již o dělení tohoto pozemku jednala, nyní je předložena nová varianta 
řešení rozdělení pozemku na 3 parcely.
Dělení pozemků v ul. Mochovská – p. č. 2504/1, 2505 k. ú. Čelákovice
Budoucí vlastníci výše uvedených parcel, které se nacházejí ve stávající zástavbě rodinných domů, požádali 
o vyjádření, zda bude možné tuto parcelu rozdělit na dvě části i s ohledem na zastavěnou plochu. V první části 
zůstane zachována stávající zástavba (plocha celkem 536 m

2
, zastavená plocha obytné části 106 m

2
a hosp. 

stavení plocha 96 m
2
) a druhá část o velikosti 570 m

2
bude využita k umístění stavby nového RD.

4.4.1. Návrh usnesení: RM souhlasí po projednání v komisi pro rozvoj města s navrhovaným dělením pozemků 

p. č. 2504/1, 2505 v ul. Mochovská v k. ú. Čelákovice i s ohledem na zastavěnou plochu. 

Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 1(Tichý).

Vyřizuje: ORM
Návrh nebyl přijat.

4.4.2. Návrh usnesení: RM souhlasí po projednání v komisi pro rozvoj města s navrhovaným dělením pozemků 

p. č. 1923/1, 3232/1 v k. ú. Čelákovice v lokalitě Jiřina pouze pod podmínkou, že navrhovaná přístupová 

komunikace pro napojení pozemku, který je označený číslem 3 dle předloženého výkresu varianty 11/2012, bude 

neveřejná a zůstane v majetku a správě budoucího vlastníka tohoto pozemku č. 3.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

Vyřizuje: ORM

4.5. Zrušení zadávacího řízení – zakázka malého rozsahu – „Zajištění přepravy osob přes Labe 
v Čelákovicích - přívoz“
V souvislosti s plánovaným uzavřením čelákovických zdymadel, kterým dojde ke zrušení jediného přechodu přes 
Labe v Čelákovicích, bylo zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby s názvem „Zajištění přepravy 
osob přes Labe v Čelákovicích – přívoz“. 
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Dle odhadovaných nákladů se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (odhad cca 700 – 800 tis. 
Kč bez DPH). Vzhledem k výši nabídkových cen (obě nabídky nad 1 mil. Kč) by zadání zakázky znamenalo 
porušení limitu stanoveného zákonem. Z tohoto důvodu by mělo být zadávací řízení zrušeno. 

Protože je nutné zajistit pro občany bezpečný přístup na druhý břeh Labe bude třeba po zrušení tohoto 
zadávacího řízení neprodleně zahájit nové zadávací řízení. Aby výše nabídkovým cen odpovídala zakázce 
malého rozsahu a zadávací řízení mohlo být vedenou v souladu se směrnicí města, bude nutné změnit rozsah 
požadované služby a to následně: 

 Zahájení přívozu od 16. 3. 2013 (původně od 1. 3. 2013)
 Změna jízdního řádu – první přívoz v 7:30 (původně v 7:00) a poslední přívoz v 18:30 (původně v 19:00) 

pro období březen až červen a září až říjen
 Jízdní řád v období červenec a srpen beze změn (tj. 7:00 až 21:00)
 Ukončení přívozu beze změn (tj. do 31. 10. 2013) 

Podotýkáme, že pokud by nedošlo ke změně rozsahu požadované služby a zadávací řízení by bylo vedeno 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou zjednodušeného podlimitního řízení, časově by se toto 
zadávací řízení protáhlo (např. odvolací lhůty, námitky proti zadávacím podmínkám atd.) a ti, kteří zdymadla 
využívají, by nějakou dobu mohli zůstat bez možnosti bezpečného přejití na druhý břeh. Mezi těmito lidmi jsou i 
žáci, kteří navštěvují Základní školu v Kostelní ulici.

4.5.1. Návrh usnesení:RM ruší, na základě ustanovení směrnice č. I/1/2012, zadávací řízení veřejné zakázky 
s názvem „Zajištění přepravy osob přes Labe v Čelákovicích“ zahájené dne 12. 12. 2012 a ukládá vedoucí ORM 
neprodleně zahájit nové zadávací řízení.

4.5.2. Návrh usnesení:RM schvaluje zadávací dokumentaci nové veřejné zakázky s názvem „Zajištění přepravy 
osob přes Labe v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 – společné hlasován pro body 4.5.1. a 4.5.2.

Vyřizuje: ORM

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1. Zájem o využití neschváleného loga města Čelákovic
Společnost Optimal4 s.r.o, Lysá nad Labem projevila zájem o propůjčení – pronájem neschváleného loga 
(piktogramu), které pro město Čelákovice zpracovala společnost HRANA s.r.o., Praha. 
Cena za dílo - zpracování jednotného vizuálního stylu a návrh grafické značky - byla sjednána a zaplacena ve 
výši 48.000 Kč vč. DPH (z toho tvorba loga a logo manuálu 30.000 Kč vč. DPH). 
Dle uzavřené smlouvy o dílo je Město Čelákovice oprávněno licenci k unikátní části díla postoupit. 
Další užití loga formou pronájmu na 5-10 let, tak jak požaduje společnost Optimal 4, není vhodné. Popírá 
základní definice grafické značky, to je jedinečnost, jednoznačná identifikace, originalita, zapamatovatelnost, 
rozpoznatelnost, nápaditost, čitelnost obsahem, atd., a to vždy ve vztahu k jednomu subjektu. 
V případě, že se Město rozhodne licenci k dílu postoupit, navrhujeme odprodej za pořizovací cenu. 

Návrh usnesení: RM nesouhlasí s pronájmem neschváleného loga (piktogramu) města, společnosti Optimal 4, 
s.r.o., Lysá nad Labem.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje: OŠIK, STAR

Starosta osloví zájemce o odkoupení neschváleného loga města.

6.2.1. Úhrada analýz paleobotanických vzorků z archeologických výzkumů muzea
Městské muzeum v rámci provedených investorských záchranných archeologických výzkumů získalo větší 
množství paleobotanických vzorků, jejichž analýzy jsou povinnou součástí zpracování provedených akcí. Třemi 
dopisy ze dne 17. 10. 2012, 29. 10. 2012 a 3. 12. 2012 byli osloveni v této záležitosti členové RM jako nadřízený 
orgán ředitele muzea, odborným pracovníkem muzea J. Š., který v minulosti záchranné výzkumy prováděl. 
Vzhledem k tomu, že ze smluv s investory vyplývá zákonná povinnost muzea komplexně zpracovat výsledky 
výzkumů, včetně výsledků z uvedených analýz, které byly vzhledem ke kapacitám archeobotanické laboratoře již 
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zadány a jsou dokončovány, je nutné z archeologického účtu uvolnit prostředky ve výši cca 100 tis. Kč. Práce 
však byly provedeny bez řádné objednávky muzea.
Starosta města se nejpozději v pondělí 21. 1. 2013 setká s ředitelem MěM a zajistí jeho stanovisko k dořešení 
záležitosti proplacení faktury Jihočeské univerzitě.

6.2.2. Návrh usnesení: RM ukládá starostovi, aby písemně požádal PČR a Okresní státní zastupitelství pro 
Prahu – východ o sdělení, v jakém stavu se aktuálně nachází podání č. j. MUC/03328/2011/místostarosta II ze 
dne 22. 4. 2011 ve věci Městského muzea.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje: OŠIK, STAR.

6.3. Setkání hasičských přípravek ze Středočeského kraje
SDH Čelákovice informuje o konání celorepublikového setkání hasičských přípravek ve Středočeském kraji, dne 
18. května 2013 v Čelákovicích. Předpoklad účasti 15-20 družstev, 300-400 účastníků. 
Podpora akce bude řešena v rámci dotačního řízení města 2013. 
Dále pořadatelé žádají o součinnost MP, TS města a souhlas s užitím znaku města na propagaci akce. 

6.3.1. Návrh usnesení: RM žádá Městskou policii a Technické služby města o součinnost se Sborem 
dobrovolných hasičů Čelákovice při pořádání celorepublikové setkání hasičských přípravek ve Středočeské kraje, 
dne 18. 5. 2013 v Čelákovicích.

6.3.2. Návrh usnesení: RM souhlasí s užitím znaku města na propagaci celorepublikového setkání hasičských 
přípravek ve Středočeském kraji, pořádaného Sborem dobrovolných hasičů Čelákovice dne 18. května 2013. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. - společné hlasování pro body 6.3.1. a 6.3.2.

Vyřizuje: OŠIK

6.4. Restaurování křížku v ul. Kollárova na p. č. 3135 v k. ú. Čelákovice
Dle dlouhodobého plánu připravuje Město Čelákovice obnovu křížku v ulici Kollárova, p. č. 3135, k. ú Čelákovice. 
Kříž není kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, přesto bude obnova 
probíhat pod dohledem a dle stanoveného postupu NPÚ, územně odborného pracoviště Střední Čechy v Praze. 
Chybějící část (zcizena) – železný kříž, byla zadána do výroby fi. Lonský, umělecké kovářství na podzim roku 
2012. 
Poptávkou bylo v minulém roce osloveno 5 restaurátorů. Komise ustavená na odboru ŠIK vybrala jako 
nejvhodnějšího zhotovitele MgA. T. K. Cena díla 39.600,- Kč. 

Návrh usnesení: RM schvaluje smlouvu o dílo – Restaurování křížku v ul. Kollárova na p. č. 3135, k. ú. 
Čelákovice, uzavřenou mezi Městem Čelákovice, jako objednatelem a MgA. T. K., jako zhotovitelem za celkovou 
cenu 39.600,- Kč.   
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje: OŠIK

7. DOPRAVA
Bez podkladu.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1.1. Nájemní smlouva –  O.Z.:
Na základě výpisu z usnesení RM č. 14/2011/2.2. ze dne 4. srpna 2011 byla vypracovaná nájemní smlouva 
mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1785 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
519m² , v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní O. Z., Čelákovice, (jako spoluvlastníkem id. ¼) jako 
nájemcem. Pronajímatel pronajímá na základě této smlouvy nájemci ideální část předmětného pozemku st. p. č. 
1785, odpovídající vlastnickému podílu nájemce na č. p. 296, a to pozemku st. p. č. – zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 129,75m² v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Nájemné za rok 2011, 2012 a užívání 
předmětu nájmu v roce 2010 činí 3.308,-Kč. Nájemné bude činit 1.168,-Kč ročně.

Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku: st. 
p. č. 1785 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 519m² , v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní O. Z., 
Čelákovice, jako nájemcem a spoluvlastníkem id. ¼ , za cenu 1.168,-Kč.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje: OH
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8.2.1.1. Návrh usnesení: RM revokuje své usnesení č. 8.2.3. z jednání RM č. 24/2012 ze dne 20. prosince 2012.
Oprava písařské chyby.

8.2.1.2. Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt č. 1, v domě č. p. 1445/12, 
Čelákovice, na dobu určitou 3. měsíců, tj. do 31. 3. 2013, s P. P., Čelákovice.

8.2.2. Korespondence P. M.:
RM byla předložena žádost paní P. M., Milovice, která žádá o prodloužení nájemní smlouvy k bytu 
č. 40. Členové bytové komise doporučili na základě uhrazení dlužné, uzavření nové Nájemní smlouvy na byt č. 
40, v domě č. p. 502, Milovice, na dobu určitou 3. měsíců, tj. do 31. 3. 2013, s paní P. M.

Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt č. 40, ul. Armádní č. p. 501, Milovice za 
předpokladu, že bude uhrazena dlužná částka, s P. M., Milovice. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3.
měsíců, tj. do 31. 3. 2013.

8.2.3. Korespondence paní I. P.:
Radě města byla předložena žádost I. P., bytem Armádní 501, byt č. 32 Milovice, která žádá o splátkových 
kalendář na svůj byt, neboť se dostala do finanční tísně. Bytové komise doporučují uzavření nové nájemní 
smlouvy, za předpokladu, že bude uhrazený dluh, na nájemném. Nová nájemní smlouva bude sepsána na dobu 
určitou, na 3 měsíce, tj. do 31. 03. 2013. V případě, že nebude dluh na nájemném uhrazen, doporučují členové 
bytové komise, podání správní firmě žalobu na vystěhování z bytu.

Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 32, ul. Armádní 501, Milovice za 
předpokladu, že budou uhrazeny dlužné částky za nájem I. P., Čelákovice na dobu určitou 
3 měsíce, tj. do 31. 03. 2013.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 – společné hlasování pro body 8.2.1.1. – 8.2.3.

Vyřizuje: OH

8.3. Pronájem bytů č. 2 a č. 3 v domě čp. 231 ul. U Podjezdu, Čelákovice 
V domě čp. 231 ul. U Podjezdu, Čelákovice byly v průběhu roku nájemci opuštěny byty č. 2 (2+1 – 65 m2) a č. 3 
(2+1 – 81 m2). Oba byty jsou ve velmi zanedbaném stavu a jejich oprava si vyžádá značné náklady. Ty byly 
stanoveny na základě rozpočtu provedeného ve spolupráci s hospodářským odborem na částku 589.095,- Kč 
u bytu č. 2 a 780.764,- Kč u bytu č. 3. Při vynaložení investice v této výši bude dosaženo kvality bydlení 
odpovídající dnešním standardům. 
Vzhledem k takto vysoké investici navrhujeme nabídnout tyto byty k pronájmu veřejné mimo pořadník s tím, že 
nájemce by rekonstrukci provedl ve své režii. Tomu by byly přizpůsobeny i podmínky pronájmu, především výše 
nájemného, případně odklad zahájení plateb nájemného. 

8.3.1. Návrh usnesení: RM vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 2 v domě č. p. 231 ul. U Podjezdu, Čelákovice 
o celkové ploše 65,08 m², dle přiloženého evidenčního listu. Byt se pronajímá neopravený v neobyvatelném stavu 
a ucházet se o jeho nájem mohou jak žadatelé zařazení v pořadníku, tak i nezařazení. 
Nájemce provede rekonstrukci bytu na vlastní náklady v rozsahu, který odpovídá přiloženému soupisu prací 
s termínem dokončení nejpozději do 31. 8. 2013. Kontrolou kvality a rozsahu prováděných prací bude po celou 
dobu pověřen vedoucí OH MěÚ. 
100 % nákladů na provedenou rekonstrukci bytu, nejvýše však 590.000,- Kč, si může žadatel odečíst od 
nájemného, nejdříve od 1. 9. 2013.
Výši nájmu – minimálně 100,- Kč/m2 nabídne žadatel a tento parametr bude hlavním hodnotícím ukazatelem 
v soutěži o přidělení bytu.
Prohlídka bytu pro uchazeče o jeho nájem proběhne v pondělí 11. 2. 2013 od 14.00 hod. 

Zájemci mohou projevit svůj zájem písemně, dopisem uloženým v zalepené obálce s nápisem „pronájem bytu č. 
2“ v domě č. p. 231 ul. U Podjezdu, v Čelákovicích.
V obálce musí být uvedena identifikace zájemce, tj. jméno, příjmení, adresa a telefonické nebo e-mailové spojení. 
Dále musí žádost o pronájem obsahovat prohlášení, že v případě pronájmu zájemce provede rekonstrukci 
v daném rozsahu a nabídku výše nájemného, obojí stvrzené vlastnoručním podpisem.  Obálky mohou být 
doručeny do podatelny městského úřadu na adrese nám. 5. května l, 250 88 Čelákovice nebo poštou na tutéž 
adresu nejpozději do 15. 2. 2013 do 14.00 hodin. 

Bližší informace je možno získat u správce bytového fondu pí. Kalibové tel. 326 991 196 nebo na hospodářském 
odboru MÚ pí Prchalové tel. 326 929 116 a Ing. Týče tel. 326 929 115. 
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Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje: OH

8.3.2. Návrh usnesení: RM vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 3 v domě č. p. 231 ul. U Podjezdu, Čelákovice 
o celkové ploše 81,28 m², dle přiloženého evidenčního listu. Byt se pronajímá neopravený v neobyvatelném stavu 
a ucházet se o jeho nájem mohou jak žadatelé zařazení v pořadníku, tak i nezařazení. 
Nájemce provede rekonstrukci bytu na vlastní náklady v rozsahu, který odpovídá přiloženému soupisu prací 
s termínem dokončení nejpozději do 31. 8. 2013. Kontrolou kvality a rozsahu prováděných prací bude po celou 
dobu pověřen vedoucí OH MěÚ. 
100 % nákladů na provedenou rekonstrukci bytu, nejvýše však 781.000,- Kč, si může žadatel odečíst od 
nájemného, nejdříve od 1. 9. 2013.
Výši nájmu – minimálně 100,- Kč/m2 nabídne žadatel a tento parametr bude hlavním hodnotícím ukazatelem 
v soutěži o přidělení bytu.
Prohlídka bytu pro uchazeče o jeho nájem proběhne v pondělí 11. 2. 2013 od 14.00 hod. 

Zájemci mohou projevit svůj zájem písemně, dopisem uloženým v zalepené obálce s nápisem „pronájem bytu č. 
3“ v domě č. p. 231 ul. U Podjezdu, v Čelákovicích. 
V obálce musí být uvedena identifikace zájemce, tj. jméno, příjmení, adresa a telefonické nebo e-mailové spojení. 
Dále musí žádost o pronájem obsahovat prohlášení, že v případě pronájmu zájemce provede rekonstrukci 
v daném rozsahu a nabídku výše nájemného, obojí stvrzené vlastnoručním podpisem. Obálky mohou být 
doručeny do podatelny městského úřadu na adrese nám. 5. května l, 2500 88 Čelákovice nebo poštou na tutéž 
adresu nejpozději do 15. 2. 2013 do 14.00 hodin. 

Bližší informace je možno získat u správce bytového fondu pí. Kalibové tel. 326 991 196 nebo na hospodářském 
odboru MÚ pí Prchalové tel. 326 929 116 a Ing. Týče tel. 326 929 115. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje: OH

8.4. Návrh na zveřejnění seznamu uchazečů o nájem obecního bytu na rok 2013
Členům bytové komise byl předložen seznam uchazečů o nájem obecního bytu na rok 2013. Členové bytové 
komise navrhují schválení seznamu uchazečů o byt na rok 2013. 
Návrh usnesení: RM schvaluje seznam uchazečů o nájem obecního bytu na rok 2013.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje: OH

8.5.1. Přidělení bytu:
Radě města se předkládá žádost ředitelky MŠ, ul. Rumunská 1477, Čelákovice. Paní ředitelka MŠ prosí o 
zvážení možnosti přednostního přidělení bytu paní G., která v mateřské škole pracovala jako školnice a užívala 
zaměstnanecký byt v areálu MŠ. Vzhledem k zdravotnímu stavu a dosažení let pro starobní důchod paní G., po 
vzájemné dohodě došlo mezi vedením MŠ a pí G. k ukončení pracovního poměru. Následné přijetí nového 
školníka je nepřímo vázáno na uvolnění bytu. Proto paní ředitelka MŠ, prosí o zvážení možnosti přednostního 
přidělení bytu paní G. v lokalitě Čelákovic. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu:
Byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 55,88m² , 1. patro, byt č. 3, v č. p. 1170, ul. Prokopa Holého v Čelákovicích.

Návrh usnesení: RM Přiděluje byt č. 3 o velikosti 1+1, Prokopa Holého č. p. 1170, Čelákovice, manželům 
L. a A. G., Čelákovice. Za předpokladu, že veškeré opravy budou v jejich režii.

8.5.2. Přidělení bytu:
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 37,20m², 7. patro, byt č. 47 v č. p. 502, ul. Armádní v Milovicích. 
Členové bytové komise doporučují přidělení bytu paní P. P., trvale bytem Přístavní 540, Čelákovice. V seznamu 
uchazečů o nájem obecního bytu je na 36 místě. Žádost o nájem obecního bytu má podanou ode dne 13. 6. 
2011. Nevlastní nem. k bydlení. 

Návrh usnesení: RM přiděluje byt č. 47 o velikosti 1+1, Armádní č. p. 502, Milovice, paní P. P., Čelákovice dle 
seznamu.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. – společné hlasování pro body 8.5.1. a 8.5.2.

Vyřizuje: OH

8.6. Zásady pronajímání bytů v majetku Města Čelákovic na rok 2013
Bytová komise předložila RM nové znění Zásad pronajímání bytů v majetku Města Čelákovic na rok 2013.
Návrh usnesení: RM schvaluje Zásady pronajímání bytů v majetku Města Čelákovic na rok 2013 s účinností
od 18.1 2013.
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Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje: OH

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
9.1. Zpráva o bezpečnosti a o činnosti MP Čelákovice za rok 2012
Radě Města byla předložena Zpráva o bezpečnosti ve městě Čelákovice a o činnosti MP Čelákovice za rok 2012, 
která obsahuje i zprávu vedoucího Policie ČR OOP Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zprávu o bezpečnosti a o činnosti MP Čelákovice za rok 2012, 
předloženou starostou.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje: MěP, MST

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – Vak – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 – Koncepce podmínek k připravovanému VŘ na svoz odpadů - bod přeložen na příští jednání RM.

10.2. Vypsání výběrového řízení na pozici městského zahradníka

Zajištění kvalitní potřebnou údržbu městské zeleně a vytvoření pozice městského zahradníka je součásti Vize 
rozvoje oblasti životní prostředí Strategického plánu rozvoje města, který schválilo Zastupitelstvo Města 
Čelákovice. Byl stanoven termín do konce roku 2012.

Komisi pro životní prostředí bylo usnesením RM č. 18/2012/10.2.2. ze dne 20. 9. 2012 uloženo zpracování 
koncepce městského zahradníka. 

K tomuto návrhu zpracoval podklady předseda KŽP a předložil je na schůzce 18. 10. 2012 vedení města, vedoucí 
OŽP a řediteli TS. 

Materiály se zabývali členové KŽP 22. 10. 2012 a dále na 20. jednání KŽP 3. 12. 2012. RM vzala 20. 12. 2012 
zápis z tohoto jednání na vědomí pod usnesení č. 24/2012/10.1. 

Pozici bude zajišťovat fyzická osoba, která bude vybrána na základě výběrového řízení, přičemž nástup se 
předpokládá od 2. poloviny r. 2013.

Návrh usnesení: RM ukládá komisi pro ŽP dopracovat koncepci městského zahradníka o část, z níž budou 
patrné ekonomické nároky na zřízení této pozice v organizační struktuře města případně Technických služeb.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje: OŽP

10.3. Darovací smlouva
RM byla předložena darovací smlouva mezi RNDr. Petrem Petříkem, Ph.D., jako dárcem, a Městem Čelákovice, 
jako obdarovaným, na peněžní dar v hodnotě 2.013,- Kč na výsadbu stromů a údržbu veřejné zeleně ve městě.

Návrh usnesení: RM schvaluje Darovací smlouvu uzavřenou mezi RNDr. Petrem Petříkem, Ph.D., jako dárcem, 
a Městem Čelákovice, jako obdarovaným, na peněžní dar v hodnotě 2.013,- Kč na výsadbu stromů a údržbu 
veřejné zeleně ve městě a děkuje RNDr. Petrovi Petříkovi, Ph.D. za tento dar. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje: OŽP

11.1. Zápis č. 1 z jednání komise Místní agenda 21, ze dne 3.12 2012.
RM byl předložen Zápis č. 1. z jednání komise Místní agenda 21, ze dne 3.12 2012.

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 1 z jednání komise Místní agenda 21, ze dne 3.12 2012.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje: TAJ
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RM doporučuje pozvat na jednání ZM pana O., zástupce MAS (místní akční skupina) vzhledem k účasti města 
Čelákovice v MAS.

Zápis ověřil: Tomáš Janák dne 

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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