
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 6/2013 konané dne 8. dubna 2013

Přítomni: František Bodlák, Tomáš Janák, Bohumil Klicpera, Josef Pátek, Luboš Rýdlo, Miloš Sekyra, 

Jarmila Volfová

Hosté: Dana Teichmanová

Omluveni:

Program jednání:

1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění

1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

        1.3. Kontrola plnění usnesení

        1.4. 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 17.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno 

v 23.05 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 8. 4. 2013
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění

Starosta doplnil program jednání o bod: 4.11.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod: 4.11.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2. Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu

* Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Sekyra)

* Jmenování Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu – viz usnesení.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Rýdlo)

1.3. Kontrola plnění usnesení

Návrh usnesení: 1.3.1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 1.3.2. RM pověřuje starostu prověřením okolností ve věci vydání Územního rozhodnutí –
rozhodnutí o umístění stavby bytového domu v Kostelní ulici č.j. výst.3224/10/B ze dne 9. 7. 2010, které nabylo 
právní moci 14. 8. 2010, vydaného Městským úřadem v Čelákovicích, Odborem výstavby, zejména ve vztahu 
k platnému územnímu plánu města.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Radním byl předán pro informaci materiál financování stavby revitalizace náměstí. Ing. Klicpera – opakovaný 

dotaz na Ing. Pátka, Ing. Sekyru, T. Janáka a paní J. Volfovou na konkrétní důvod, proč dosud nebyla proplacena 

zbývající část neuhrazené dotace ve výši cca 13 mil. Kč projektu Revitalizace náměstí. Všichni jmenovaní 

opakovaně potvrdili, že o důvodu nevyplacení zbylé dotace vůbec nic neví. 

Vyjádření starosty: máme stanovisko ROP Střední Čechy, ale z Ministerstva financí zatím žádné.

1.4. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 5/2013 ze dne 20. 3. 2013 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis z minulé schůze č. 5/2013 ze dne 20. 3. 2013
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Janák)

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA

2.1. Pronajímání pozemků pod garážemi – upravená cena od 1. 1. 2013
Radě města se předkládá Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pozemek pod garáží v sídlišti V Prokopě, kterým 
se od 1. 1. 2013 upravuje cena za pronájem pozemku na 60,- Kč/m²/rok.
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1426/25 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníky 
garáže F. Ř. a V. Ř., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 60,- Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

2.2. Smlouva o nájmu Czela.net o.s.
Radě města se předkládá návrh Nájemní smlouvy mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem a Czela.net 
o.s., jako nájemcem ve věci pronájmu části plochy náměstí 5. května, Čelákovice č. p. č. 3201/1 o výměře cca 
max. 200m² za účelem pořádání oslav 10 let existence OS Czela.net. Termín akce je naplánován na den 
20. dubna 2013. RM schválila pořádání kulturní akce – výpis z usnesení č. 4/2013/2.3. ze dne 4. března 2013.
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku p.č. 
3201/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, část plochy náměstí 5. května – výše uvedeného pozemku, o výměře 
max. 200m² a OS Czela.net o.s., se sídlem J. A. Komenského č. p. 1645, Čelákovice zastoupené A. K., jako 
nájemcem za účelem konání kulturní akce - oslav 10 let občanského sdružení Czela.net o.s., za cenu 6.000,- Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH
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2.3. Řešení závazků z kupní smlouvy STOPRO INVEST 
Prosincové jednání ZM se zabývalo variantami převzetí infrastruktury v proluce náměstí, podle ustanovení 
uzavřené kupní smlouvy na pozemky. Smlouva zavazovala firmu STOPRO-INVEST, převést na město část 
vybudované infrastruktury, v proluce náměstí, v hodnotě minimálně 8 350 tis. Kč, formou darovací smlouvy. 
Usnesení ZM 17/2012/ 3.2.4  ze dne 31. 10. 2012 schválilo.
Návrh usnesení: 2.3.1. RM pověřuje místostarostu oslovením daňového poradce a finančního ředitelství 
k zajištění relevantních posudků ve věci možných daňových úniků při předávání infrastruktury v proluce náměstí. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.3.2. RM pověřuje místostarostu zajištěním právního stanoviska k řešení obsahu „věcných 
břemen“ na pozemcích cizích vlastníků v proluce náměstí, ve věci přejímané infrastruktury v proluce náměstí. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1. Inventarizace 2012 – inventarizační zpráva o inventarizaci majetku města k 31. 12. 2012.
Inventarizace majetku a závazků města je každoročně prováděna na základě příslušných ustanovení zákona 
č. 563/1991/Sb., o účetnictví.
Inventarizace byla provedena k 31. 12. 2012.
Inventarizace za rok 2012 byla provedena na základě nové metodiky, danou vyhláškou č. 270/2010 
o inventarizaci majetku a závazků a v souladu se Směrnicí I 9/2011 o provedení inventarizace majetku a závazků.
Návrh usnesení: RM schvaluje Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku města k 31. 12. 2012.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (nehlasoval Klicpera, Rýdlo, Bodlák) v tomto období nevykonávali funkci 
radních.
Vyřizuje OFaP

3.2. Rozpočet města 2013 - úprava č. 2
RM je předkládán Rozpočet města 2013 - úprava č. 2 
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit úpravu č. 2 rozpočtu města 2013.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Vyřizuje OFaP

3.3. Odsouhlasení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2012
Schvalování účetních závěrek je dané zákonem  128/2000 Sb., o obcích od roku 2013. Na základě tohoto 
ustanovení jsou Radě města, jako zřizovateli příspěvkových organizací, předloženy ke schválení účetní závěrky 
za rok 2012 všech 11 příspěvkových organizací, které město zřídilo. Základní části účetní závěrky je rozvaha, 
výkaz zisku a ztráty a přílohy s doplňujícími informacemi.
Návrh usnesení: 3.3.1. RM schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací a převody ZHV viz. usnesení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2. (Bodlák, Rýdlo), (1 nepřítomen Klicpera)
Návrh usnesení: 3.3.2. RM schvaluje účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizace Městské muzeum 
v Čelákovicích, Na Hrádku 464, Čelákovice.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 3.(Rýdlo, Bodlák, Janák), (1 nepřítomen Klicpera)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Návrh usnesení: 3.3.3. RM požaduje po řediteli Městského muzea v Čelákovicích zdůvodnění výše ztráty 
745 192,82 Kč za rok 2012.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Vyřizuje OFaP

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA

4.1. Zápis č. 3 z jednání komise pro rozvoj města ze dne 19. března 2013 
RM je předkládán Zápis č. 3 z jednání komise pro rozvoj města
Návrh usnesení: 4.1.1. RM bere na vědomí Zápis z jednání komise pro rozvoj města č. 3 ze dne 19. 3. 2013.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
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Návrh usnesení: 4.1.2.  RM  nesouhlasí se změnou územního rozhodnutí pro stavební parcelu p.č. 494/90 v k.ú. 

Sedlčánky v regulativu umístění RD na pozemku a trvá na dodržení uliční čáry. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2. (Volfová, Janák)
Návrh usnesení: 4.1.3. RM pověřuje vedoucí odboru životního prostředí zvážením a případným zapracováním 

připomínek do architektonicko stavebního řešení obnovy Sadů 17. listopadu v Čelákovicích dle podkladového 

materiálu rozšířeného o propojení do ulice Vašátkovy.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)

Návrh usnesení: 4.1.4. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nesouhlasí s nově navrhovaným řešením 

úpravy RD č. p. 466 ul. Na Hrádku, na pozemku p.č. 1576, které hmotově i tvarově (zastavěnost, tvar střechy) 

stále neodpovídá dané lokalitě i s ohledem na připravovaný záměr na prohlášení ochranného pásma kulturních 

památek kostela Nanebevzetí P. Marie, děkanství a tvrze. RM doporučuje přeřešit návrh části RD do ul. Na 

Hrádku – snížit objekt garáže tak, aby opticky a pohledově nebyla jeho hmota vnímána jako dvoupodlažní objekt 

s rovnou střechou. Dále RM doporučuje navrhovaný objekt vzhledově i materiálově přizpůsobit rázu historického 

centra Čelákovic (tvar a velikost oken, tvar střech).

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3. (Klicpera, Bodlák, Janák)
Návrh usnesení: 4.1.5. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek k záměru přestavby objektu 

bývalé vrátnice TOS na dům s pečovatelskou službou. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Návrh usnesení: 4.1.6. RM po projednání v komisi pro rozvoj města schvaluje variantu č. 3 řešení lávky přes 

mlýnský náhon v prostoru budoucího přístaviště u kostela Nanebevzetí P. Marie.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nehlasoval Klicpera) – nedostatek informací
Návrh usnesení: 4.1.7. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek k návrhu změny č. 4 ÚPNZ 
Zeleneč – část Mstětice. 
Hlasování: pro 1,(Pátek) proti 0, zdržel se 5. (1 nehlasoval Klicpera) – nedostatek informací
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Vyřizuje ORM

4.2. Úprava Směrnice č. I/1/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Rada města dne 20. 02. 2013 přijala usnesení RM 3/2013 č. 1.3.3. kterým ukládá vedoucí ORM zapracovat 
do Směrnice č. I/1/2012 k zadávání veřejných zakázek následující doplňující instituty:
Zadavatele Město Čelákovice zastupuje navenek starosta města a funkci výkonného orgánu plní Rada města 
Čelákovice.
Návrh na druh a podmínky zadávacího řízení včetně zadávací dokumentace a návrhu Oznámení, Výzvy či 
Poptávky pro VZ s předpokládanou cenou do 200 000,- Kč bez DPH schvaluje starosta, u VZ s předpokládanou 
cenou nad 200 000,- Kč bez DPH schvaluje Rada města.
Výsledky hodnocení nabídek na splnění každé veřejné zakázky s předpokládanou cenou vyšší než 100 000,- Kč 
bez DPH musí být vždy předloženy k rozhodnutí Radě města.
Otevírání obálek s nabídkami se provádí příslušnou komisí ihned, tj. pokud možno ve stejný den, na který bylo 
stanoveno předložení nabídek pro danou veřejnou zakázku. 
Směrnice se zapracovanými zásadami bude předložena RM ke schválení.
Návrh usnesení: 4.2.1. RM pověřuje starostu a místostarostu města:

a. schvalováním zadávací dokumentace ve smyslu příslušných ustanovení interní Směrnice 

k zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 200.000,- Kč bez DPH

b. jmenováním komise pro otevírání obálek ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a interní Směrnice k zadávání 

veřejných zakázek

c. jmenováním komise pro posouzení kvalifikace ve smyslu příslušných ustanovení zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a interní Směrnice 

k zadávání veřejných zakázek

d. jmenováním komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve smyslu příslušných ustanovení 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a interní Směrnice 

k zadávání veřejných zakázek

e. jmenováním poroty, sekretáře a přezkušovatele soutěžních návrhů soutěže o návrh ve smyslu 

příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
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předpisů a Soutěžního řádu České komory architektů za dne 24. dubna 1993 ve znění pozdějších 

předpisů

f. odpovídáním na dotazy a vydáváním dodatečných informací ve smyslu příslušných ustanovení 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a interní Směrnice 

k zadávání veřejných zakázek

g. vyloučením uchazeče ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a interní Směrnice k zadávání veřejných zakázek

h. výběrem nejvhodnější nabídky ve smyslu příslušných ustanovení interní Směrnice k zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve výši do 100.000,- Kč bez DPH

i. rušením zadávacího řízení ve smyslu příslušných ustanovení interní Směrnice k zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s předpokládanou cenou do 200.000,- Kč bez 

DPH

j. výkonem potřebných a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů či interní Směrnicí k zadávání veřejných zakázek stanovených administrativních činností 

a úkonů v rámci zadávacího řízení

a ukládá vedoucí odboru rozvoje města zapracovat výše uvedené do Směrnice č. I/1/2012 k zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu záležitosti vyplývající z usnesení č. 5/2013/4.10.1.

Návrh usnesení: 4.2.2. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města modifikovat Směrnici č. I/1/2012 k zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu na Směrnici k zadávání veřejných zakázek a předložit její znění radě města 

ke schválení.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Janák)

Vyřizuje ORM

4.3. Výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení rampy na levém břehu 
Labe v souvislosti se stavbou „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“. 
Společnost Pontex, spol. s. r. o. je zpracovatelem projektu Lávky od počátečních příprav až po projekt pro 

realizaci stavby na akci „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“. Z důvodu koordinace stavebních prací na 

lávce, je vhodné, aby kompletní projekt na veřejné osvětlení k této stavbě zpracovala rovněž tato firma, která již 

na zpracování PD souvisejících staveb pracuje - projekt na připojovací rampu. 

Návrh usnesení: RM schvaluje z důvodu koordinace stavby lávky Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo č. 07 114 06 

uzavřené dne 1. 11. 2012 mezi Městem Čelákovice, jako objednatelem a Pontex, spol. s.r.o., Praha 4, jako 

zhotovitelem, kterým se rozšiřuje článek č. II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ o vypracování PD v úrovni zadávací 

dokumentace stavby pro osvětlení rampy od připojovací cesty lávky k cyklostezce na levém břehu (osvětlení SO 

102) za předpokladu, že zhotovitel akceptuje cenu 16 335,- Kč včetně DPH. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Rýdlo),(1 nehlasoval Klicpera)

4.4. Řešení hřbitova 
Již v loňském roce byl ředitelem TS vznesen požadavek na schválení výstavby nové kolumbární zdi. Komise pro 
rozvoj města tento požadavek opakovaně projednávala prakticky pokaždé se stejným výsledkem – požadavkem 
na komplexní řešení hřbitova vč. jeho rozšíření, napojení na inženýrské sítě a úpravu obřadní síně. Naposledy 
bylo toto téma projednáváno na únorovém a březnovém zasedání komise. 
Návrh usnesení: 4.4.1. RM ukládá vedoucí ORM zpracovat architektonické ztvárnění západní zdi hřbitova.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Janák)
Návrh usnesení: 4.4.2. RM ukládá vedoucí ORM zadat zpracování projektové dokumentace na zřízení nové 
cesty ke hřbitovu z jeho severní strany do ulice Rooseveltova.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Janák)
Návrh usnesení: 4.4.3. RM schvaluje provedení rekonstrukce obřadní místnosti na hřbitově dle předloženého 
materiálu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Janák)
Návrh usnesení: 4.4.4. RM ukládá vedoucí OŽP zajistit dendrologický posudek akátové aleje u cesty ke hřbitovu 
a stromů v areálu hřbitova.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.4.5. RM ukládá předsedovi Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch projednat otázku řešení 
hřbitova a v termínu do 7. 5. 2013 předložit RM písemné stanovisko.
Hlasování: pro 4, proti 2,(Bodlák, Rýdlo) zdržel se 1.(Klicpera) 
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Návrh usnesení: 4.4.6. RM ukládá předsedovi Komise životního prostředí projednat otázku řešení zeleně na 
hřbitově v termínu do 7. 5. 2013 předložit RM písemné stanovisko.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Pátek)

4.5. Schválení zadávací dokumentace „Rekonstrukce VO – Čelákovice - Záluží“
V souvislosti s plánovanou realizací rekonstrukce veřejného osvětlení v celé městské části Záluží včetně výměny 
stávajícího kabelového vedení od křižovatky ul. Masarykova podél komunikace III/2455 přes železniční nadjezd 
do Záluží, zpracoval ORM zadávací dokumentaci na realizaci této rekonstrukce veřejného osvětlení. Jedná se 
o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, která bude na základě předpokládané hodnoty VZ zadána 
formou zjednodušeného podlimitního řízení.
Návrh usnesení: RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „PD – Rekonstrukce VO –
Čelákovice - Záluží“ a ukládá vedoucí ORM zahájit zadávací řízení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. (Rýdlo), (1 nehlasoval Klicpera) -  jednak výstavba připravované kanalizace 
by se rozhodně měla realizovat před rekonstrukcí VO a jednak z důvodných obav, že PD pro provádění stavby 
není v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb.. 
Vyřizuje ORM

4.6. Výsledky zadávacího řízení „PD – Rekonstrukce komunikace Komenského“
V souvislosti s právě probíhajícím jiným zadávacím řízením na opravu vodovodu a kanalizace v ul. J. A. 
Komenského a důvodu následné rekonstrukce povrchu komunikace po provedených opravách bylo zahájeno 
zadávací řízení na zhotovení PD této komunikace a přilehlých komunikací (V Zátiší, Vančurova, Hybešova). 
Přímo bylo osloveno 5 firem a zároveň došlo ke zveřejnění na webu města a profilu zadavatele. Ve lhůtě pro 
podání nabídek bylo doručeno 10 nabídek. 
Návrh usnesení: 4.6.1. RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje, jako pro město nejvhodnější, 
nabídku uchazeče Ing. L. K., Mladá Boleslav v rámci veřejné zakázky „Projektová dokumentace – Rekonstrukce 
komunikace Komenského za nabídkovou cenu 136 000,- Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Návrh usnesení: 4.6.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo včetně autorského dozoru projektanta mezi městem 
Čelákovice jako objednatelem a Ing. L. K., Mladá Boleslav jako zhotovitelem v rámci realizace veřejné zakázky 
„Projektová dokumentace – Rekonstrukce komunikace Komenského“ za nabídkovou cenu 136 000,- Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Vyřizuje ORM

4.7. Výsledky zadávacího řízení „PD vodovod a kanalizace Komenského a vodovod V Prokopě“
Z důvodu nutnosti provést výměnu stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu v ul. J. A. Komenského 
a vybudování nového kanalizačního řadu a přípojek ul. V Prokopě (pro řadové domy čp. 1305 – 1344) bylo 
zahájeno zadávací řízení na zhotovení projektových dokumentací a výkonu autorského dozoru při následné 
realizaci. Přímo byli osloveni 4 uchazeči a zároveň došlo ke zveřejnění na webu města a profilu zadavatele. 
Ve lhůtě pro podání nabídek bylo doručeno 8 nabídek. 
Návrh usnesení: 4.7.1. RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje, jako pro město nejvhodnější, 
nabídku uchazeče Vodárenská společnost Chrudim a. s., Chrudim v rámci plnění veřejné zakázky „PD vodovod 
a kanalizace ul. Komenského a vodovod ul. V Prokopě“ – část vodovod ul. Komenského za nabídkovou cenu 
24 200,- Kč vč. DPH.
Návrh usnesení: 4.7.2. RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje, jako pro město nejvhodnější, 
nabídku uchazeče Vodárenská společnost Chrudim a. s., Chrudim v rámci plnění veřejné zakázky „PD vodovod 
a kanalizace ul. Komenského a vodovod ul. V Prokopě“ – část kanalizace ul. Komenského za nabídkovou cenu 
24 200,- Kč vč. DPH.
Návrh usnesení: 4.7.3. RM na základě doporučení hodnotící komise schvaluje, jako pro město nejvhodnější, 
nabídku uchazeče Vodárenská společnost Chrudim a. s., Chrudim v rámci plnění veřejné zakázky „PD vodovod 
a kanalizace ul. Komenského a vodovod ul. V Prokopě“ – část vodovod ul. V Prokopě za nabídkovou cenu 
67 760,- Kč vč. DPH.
Návrh usnesení: 4.7.4. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a Vodárenskou společností Chrudim a. s., Chrudim jako zhotovitelem v rámci realizace veřejné zakázky „PD 
vodovod a kanalizace ul. Komenského a vodovod ul. V Prokopě“ – část vodovod ul. Komenského za nabídkovou 
cenu 24 200,- Kč vč. DPH.
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Návrh usnesení: 4.7.5. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a Vodárenskou společností Chrudim a. s., Chrudim jako zhotovitelem v rámci realizace veřejné zakázky „PD 
vodovod a kanalizace ul. Komenského a vodovod ul. V Prokopě“ – část kanalizace ul. Komenského za 
nabídkovou cenu 24 200,- Kč vč. DPH.
Návrh usnesení: 4.7.6. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a Vodárenskou společností Chrudim a. s., Chrudim jako zhotovitelem v rámci realizace veřejné zakázky „PD 
vodovod a kanalizace ul. Komenského a vodovod ul. V Prokopě“ – část vodovod ul. V Prokopě za nabídkovou 
cenu 67 760,- Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Janák)
Vyřizuje ORM

4.8. Výběr osvětlovacích prvků na stavbu „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“
Tento bod bude projednán na příští RM

4.9. Schválení Dodatku č. 1 k SoD – VO kruhová křižovatka - BROŽ
Na základě výsledků zadávacího řízení byla v červnu 2012 uzavřena smlouva s J. B. na realizaci části veřejné 
zakázky „VO – kruhová křižovatka na silnici II/245 v Čelákovicích“. Pan B. měl zrealizovat dodávku a montáž 
6 stožárů VO vč. svítidel - 2. část VZ. 
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a J. B., Týnec nad Labem jako zhotovitelem v rámci realizace VZ „Veřejné osvětlení – kruhová křižovatka na 
silnici II/245 v Čelákovicích“, jehož předmětem je ukončení platnosti Smlouvy o dílo.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (2 nepřítomen Janák, Klicpera)
Vyřizuje ORM

4.10. Souhlas s předloženou PD ke stavebnímu povolení RD na poz.p.č. 1676
Usnesením č. 3/2013/4.1.5. ze dne 20. února 2013
Rada města Čelákovic: 
4.1.5. Souhlasí s předloženou dokumentací ke stavebnímu povolení stavby RD na pozemku p.č. 1676 v k.ú. 
Čelákovice, obci Čelákovice, za předpokladu, že dojde k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na odprodej 
pozemku pod budoucí komunikaci a smlouvy o příspěvku na vybudování základní technické infrastruktury.
Návrh usnesení: 4.10.1. RM revokuje své usnesení č. 3/2013/4.1.5. ze dne 20. 2. 2013 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Volfová)
Návrh usnesení: 4.10.2. RM souhlasí s předloženou dokumentací ke stavebnímu povolení stavby RD na 
pozemku p.č. 1676 v k.ú. Čelákovice, obci Čelákovice, za předpokladu, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
darovací na část pozemku p.č. 1676 v k.ú. Čelákovice, obci Čelákovice v místě budoucí komunikace u severní 
strany nové stavební parcely v celkové šíři 14 m ve vzdálenosti 50m od ulice U Stabenovky v souladu s platným 
územním plánem města, mezi majitelem pozemku, jako dárcem, a Městem Čelákovice, jako obdarovaným.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Volfová)
Vyřizuje STA

4.11. Žaloba firmy Phoenix Property Praha 
Dne 19. 3. 2013 byla Krajskému soudu v Praze doručena žaloba AK BRADÁČ ADVOKÁTI na Město Čelákovice 
o zaplacení 3 450 000,- Kč. Jedná se o částku deponovanou na našem účtu na základě Smlouvy o spolupráci při 
řešení dopravy v klidu v ulici Na Švihově.
Návrh usnesení: RM schvaluje postup města při řešení Žaloby na město Čelákovice o zaplacení 3 450 000,- Kč 
s příslušenstvím, kterou na Krajský soud v Praze podala firma Phoenix Property, s.r.o. Praha 4.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 

5.1. Zápis z jednání Sociální komise č. 3 ze dne 26. 3. 2013 
RM je předkládán Zápis z jednání Sociální komise
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis z jednání Sociální komise č. 3 ze dne 26. 3. 2013
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OSVaZ
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5.2. Rozšíření fakultativních činností Pečovatelské služby Čelákovice
V Domě s pečovatelskou službou, Kostelní 26, Čelákovice, v místnosti k tomu určené bychom chtěli začít 
provozovat Rekondiční a sportovní masáže. Masérské služby budou součástí sazebníku služeb pečovatelské 
služby.
Návrh usnesení: 5.2.1. RM schvaluje rozšíření fakultativních činností Pečovatelské služby Čelákovice 
o masérské služby.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.2.2. RM schvaluje ceník masérských služeb určený pro klienty Pečovatelské služby 
Čelákovice.
Ceník masážních úkonů pro klienty Pečovatelské služby Čelákovice platný od 9. 4. 2013 
Šíje (krk)                80 Kč,-
Záda 150 Kč,-
Horní končetiny 120 Kč,-
Dolní končetiny 140 Kč,-
Plosky   80 Kč,-
Hrudník 100 Kč,-
Břicho 100 Kč,-
Celková masáž 400 Kč,-
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OSVaZ

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1. Městské muzeum – Rozhodnutí o udělení pokuty od Ministerstva kultury
Kontrolní skupina MK provedla ve dnech 14. – 15. 8. 2012 kontrolu dodržování povinností vlastníka sbírek 
v Městském muzeu. Na základě této kontroly bylo zahájeno správní řízení. Radním je předkládáno rozhodnutí 
o udělení pokuty a vyjádření ředitele muzea k této věci. 
Návrh usnesení: 6.1.1. RM bere na vědomí Rozhodnutí o uložení pokuty Městskému muzeu v Čelákovicích 
podle § 14 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, č.j.: MK 15043/2013 OMG, Odborem ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí 
a galerií Ministerstva kultury
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.2. RM žádá ředitele Městského muzea v Čelákovicích o vysvětlení, proč nevyužil možnosti 
odvolání ve stanovené lhůtě a proč neseznámil dotčené podřízené pracovníky se závěry kontrolního orgánu.
Hlasování: pro 5, proti 1,(Bodlák) zdržel se 1. (Pátek)
Návrh usnesení: 6.1.3. RM ukládá řediteli Městského muzea v Čelákovicích bezodkladně požádat Ministerstvo 
kultury o prominutí pokuty na základě přiloženého zdůvodnění.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.4. RM bere na vědomí vyjádření ředitele Městského muzea v Čelákovicích k Rozhodnutí 
č.j. 919/2013  o udělení pokuty.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Janák)
Návrh usnesení: 6.1.5. RM ukládá řediteli Městského muzea v Čelákovicích úkol předložit RM návrhy, které 
povedou k řešení situace kolem sbírek, jež byla příčinou k uložení pokuty, v termínu do 7. 5. 2013.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŠIK
Protinávrh usnesení: 6.1.6. RM doporučuje ZM pověřit kontrolní výbor k podniknutí kroků k určení konkrétní 
odpovědné osoby a k prověření skutečnosti, zda je možné vymáhat po této osobě vzniklou škodu.
Tento bod bude projednán na příští RM.
Protinávrh usnesení: 6.1.7. RM žádá ředitele muzea o doložení všech opatření, která vyplynula z podkladu„ 
základní zjištěné nedostatky a připomínky k vedení Městského muzea“ předloženého na jednání RM 18. 8. 2011 
se zvláštním zřetelem na opatření provedená v evidenci sbírkových předmětů a zajištění jejich ochrany.
Hlasování: pro 1,(Janák) proti 1,(Rýdlo) zdržel se 5. 
NÁVRH NEBYL PŘIJAT



Zápis ze schůze Rady města

9

6.2. Zápis z jednání komise Redakční rada zpravodaje Města Čelákovic č. 3 ze dne 19. 3. 2013
RM je předkládán Zápis z jednání komise Redakční rada zpravodaje Města Čelákovic 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis z jednání komise Redakční rada zpravodaje Města Čelákovic č. 3 
ze dne 19. 3. 2013
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŠIK

6.3. Dotace města v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit v roce 
2013
Žádost o finanční příspěvek pro rok 2013 podalo na základě výzvy starosty ze dne 30. 10. 2012 celkem 41 
právnických či fyzických osob. Ve srovnání s rokem 2012 jde o nárůst 10 subjektů. 
Návrh usnesení: RM vyřazuje z řádného dotačního řízení roku 2013 tyto žádosti o poskytnutí finančního 
příspěvku:
-žádost o poskytnutí finančního příspěvku M. S. – oddíl nohejbalu TJ Spartak Čelákovice ze dne 31. 12. 2012, 
-žádost o poskytnutí finančního příspěvku Mykologického kroužku ČSCH, ZO Čelákovice ze dne 17. 12. 2012, 
-žádost o poskytnutí finančního příspěvku  ČSV ZO Brandýs n.L.-Stará Boleslav, místní skupina Čelákovice ze 
dne 28. 12. 2012, 
-žádost o poskytnutí finančního příspěvku Klubu kaktusářů Čelákovice ze dne 31. 12. 2012. 
Uvedené žádosti nesplňují podmínky pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Čelákovic ve 
smyslu Zásad města Čelákovic pro poskytování finančního příspěvku v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, 
sportu a dalších volnočasových aktivit. 
Rada města souhlasí s rozdělením finančních příspěvků v řádném dotačním řízení 
podpora sportovních subjektů

Aerobic Studio 71 tis. , AVZO TSČ – Modeláři 13 tis., Basketbal Čelákovice, o.s. 35, FBC- florbalový klub 86 tis., 
ORKA – florbal 218 tis., Masters Racing Team, o.s. 38, . ČKPV  42 tis.,  SK UNION  139 tis., SK Záluží 29 tis., TJ 
Spartak 268, TK 53 tis., VSC – volejbal 61 tis.
podpora občanských sdružení 

Český rybářský svaz, MO 30 tis., Český svaz chovatelů, ZO (Mykologický kroužek) 45 tis., Český zahrádkářský 
svaz, ZO 8 tis., Dlouhá cesta  10 tis., Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Čelákovice  70 tis., Klub přátel 
Jana Zacha 25 tis., Mateřské centrum, o.s.  30 tis., Myslivecké sdružení Čelákovice 3 tis. Kč, Naše Čelákovice, 
o.s. 10 tis., , Občanské sdružení míčových kouzelníků 3 tis. Kč, Rodinné centrum ROUTA o.s. 32 tis,  Kč, Sbor 
dobrovolných hasičů, ZO Čelákovice  40 tis., Sojka,spolek mladých,o.s.  5 tis., Spolek pro varhanní hudbu, o.s.  
35 tis., Spolek přátel čelákovického muzea, o.s. 40 tis. 

- podpora ostatních aktivit (jednorázové projekty)
Náboženská obec CČSH  10 tis., P. M. MUDr. 40 tis. Kč, Sbor církve bratrské 10 tis. Kč, Výtvarná dílna Labyrint 
s.r.o. 10 tis. Kč a doporučuje Zastupitelstvu města schválení finančních příspěvků v uvedené výši.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3. (Janák, Rýdlo, Klicpera)
Vyřizuje OŠIK

6.4. Žádost o finanční příspěvek mimo řádné dotační řízení – Polabský motoráček 2013
Klub železničních cestovatelů, občanské sdružení Praha 9 žádá jako každý rok o finanční příspěvek ve výši 
5.000,- Kč na podporu realizace projektu Polabský motoráček.  Město je již čtvrtým rokem uváděno jako partner 
projektu. 
Historický motoráček plánuje jízdy ve vybrané dny od 30. 3. 2013 do 7. 12. 2013. Již v průběhu minulé sezony 
byla s provozovateli naplánována jízda na podporu čelákovické Muzejní noci dne 22. 6. 2013.   
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční příspěvek Klubu železničních cestovatelů, o.s. Praha 9, ve výši 5 000,-
Kč na realizaci projektu Polabský motoráček 2013.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŠIK

6.5. Pouťové oslavy 2013
Spolek přátel čelákovického muzea pořádá dne 17. 8. t.r. od 9.00 do 18.00 hodin tradiční Pouťové oslavy. 
Program bude probíhat v parku Na Hrádku, v prostorách Tvrze a Městské knihovny.  
Nabídku opět doplní jízda vláčkem se třemi vagónky po veřejné komunikaci.  
Návrh usnesení: 6.5.1. RM souhlasí s konáním Pouťových oslav 2013 na městském pozemku p.č. 146 – zeleň,  
o výměře 4801 m2 v k.ú Čelákovice, obci Čelákovice,  Na Hrádku, dne 17.8. 2013 v době od 9.00 do 18.00 hod.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 6.5.2. RM ukládá Technickým službám města a Městské policii povinnost, zajistit potřebnou 
součinnost s pořadateli při konání Pouťových oslav 2013.                
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŠIK

6.6. Rezignace na členství v redakční radě ZMČ
Paní Jana Marečková, Prokopa Holého 1175, Čelákovice podala dne 27. 3. t.r. rezignaci na členství v redakční 
radě ZMČ bez udání důvodu, a to ke dni 31. 3. 2013. 
Na základě výzvy vedení města byla paní Marečková nominována do pozice člena redakční rady MěO KSČM 
dne 20. 6. 2012.  
Návrh usnesení: 6.6.1. RM bere na vědomí rezignaci paní Jany Marečkové, Čelákovice na funkci člena redakční 
rady Zpravodaje města Čelákovic ke dni 31. 3. 2013.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.6.2. RM jmenuje novou členkou redakční rady Zpravodaje Města Čelákovic  Bc. Petru 
Šebestovou.
Návrh usnesení: 6.6.3. RM jmenuje novou členkou redakční rady Zpravodaje města Čelákovic PhDr. Zdeňku 
Tichou.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Vyřizuje OŠIK

6.7. Sjednocení názvu místa č.p. 201 k.ú. Čelákovice v centrálních registrech rozhodnutím samosprávy 
města
Dům č.p.201 k.ú.Čelákovice (u trati na rozhraní katastrů Čelákovice, Záluží) je veden v záznamech evidence 
obyvatel pod názvem „Strážní domek“. Katastrální úřad eviduje místo jako „Strážný domek“. Pro sjednocení 
údajů v centrálních registrech je třeba přijmout jednoznačné stanovisko kompetentním orgánem obce.  
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit název místa s obytným domem č.p. 201, k.ú 
Čelákovice a přilehlé cesty v katastru Čelákovice „Ke Strážnímu domku“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŠIK
P. Janák – kdo je městský historik?

6.8. Výsledky zadávacího řízení „Vytvoření nových webových stránek města Čelákovice“
Z důvodu zvyšujících se požadavků na zlepšení kvality a kompatibility webových stránek nejen z hlediska práce 
jednotlivých administrátorů (referenti odborů), ale i přehlednosti pro občany, bylo zahájeno zadávací řízení na 
vytvoření nových webových stránek. Přímo bylo osloveno 5 firem a zároveň došlo ke zveřejnění na webu města 
a profilu zadavatele. Ve lhůtě pro podání nabídek byly doručeny celkem 3 nabídky. 
Návrh usnesení: 6.8.1. RM souhlasí s výběrem provedeným odpovědnou osobou na veřejnou zakázku 
„Vytvoření nových webových stránek města Čelákovice“. Na základě provedeného výběru bude tuto veřejnou 
zakázku realizovat firma as4u.cz s. r. o., se sídlem Praha 2 za nabídkovou cenu 182 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 1,(Pátek) proti 0, zdržel se 5. 
Návrh usnesení: 6.8.2. RM schvaluje Smlouvu o dodávce redakčního systému a poskytování služeb mezi 
Městem Čelákovice jako zadavatelem a firmou as4u.cz s. r. o., se sídlem Praha 2 jako poskytovatelem v rámci 
realizace veřejné zakázky „Vytvoření nových webových stránek města Čelákovice“ za cenu 182 000,- Kč bez 
DPH.
Hlasování: pro 1,(Pátek) proti 0, zdržel se 5. 
NÁVRH NEBYL PŘIJAT, bude předloženo na příští RM
Vyřizuje STA

7. DOPRAVA

7.1. Rozhodnutí o přidělení bezplatných jízdenek na přívoz
Město Čelákovice má k dispozici dle dohody s provozovatelem přívozu možnost vydat 10 ks bezplatných 
jízdenek na jméno na přívoz přes Labe. K dnešnímu dni město obdrželo žádost MO rybářského svazu. 
Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení 4 ks bezplatných jízdenek na jméno na čelákovický přívoz pro 
Rybářskou stráž Českého rybářského svazu, místní organice Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje STA
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8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

8.1. Zápis z jednání Bytové komise č. 3 ze dne 12. 3. 2013
RM je předkládán Zápis z jednání Bytové komise
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis z jednání Bytové komise č. 3 ze dne 12. 3. 2013
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.1. Návrh na revokaci usnesení RM č. 2/2013/8.2.6. ze dne 7. února 2013 p. Z. F.
RM schválila na základě doporučení bytové komise vrácení bytu o velikosti 4+1, Na Stráni,  Čelákovice manželů 
F. Členové bytové komise byli seznámeni s odvoláním manželů Z. a J. F.
Návrh usnesení: RM revokuje své usnesení č. 8.2.6. z jednání RM č. 2/2013 ze dne 7. února 2013. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Vyřizuje OH

8.2.2. Korespondence V. G.
RM se předkládá žádost V. G., bytem Prokopa Holého, Čelákovice, který žádá o prodloužení Nájemní smlouvy, 
na byt. Nájemní smlouva byla platná do 29. 2. 2012. Dluh k 28. 2. činil 6 422,- Kč. Dne 
14. 2. 2013 uhrazeno 873,- Kč (8/12), 14. 2. 2013 uhrazeno 515,- Kč = popl. z prodlení. Zbývá uhradit 2/2013. 
Členové bytové komise doporučují uzavření nové Nájemní smlouvy na ½ roku tj. do 30. 9. 2013, s tím, že uhradí 
veškeré dluhy na nájemném.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, ul. Prokopa Holého, Čelákovice za 
předpokladu, že budou uhrazeny veškeré dlužné částky za nájem, s panem V. G., Čelákovice. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou, tj. 30. 9. 2013.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Vyřizuje OH

8.2.3. Korespondence P. Ř.
RM se předkládá žádost P. Ř., bytem Armádní, Milovice, který žádá o prodloužení Nájemní smlouvy, na byt. 
Nájemní smlouva byla platná do 31. 3. 2011. Dluh k 28. 2. 2013 činil 17 058,- Kč. Dne 7. 2. 2013 uhrazeno 
10 704,- Kč. Zbývá uhradit 6 354,- Kč - 2/13 + popl. z prodlení. Členové bytové komise doporučují uzavření nové 
Nájemní smlouvy na ½ roku, tj. do 30. 9. 2013, s tím, že uhradí veškeré dluhy na nájemném.   
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, ul. Armádní, Milovice za předpokladu, že 
budou uhrazeny veškeré dlužné částky za nájem, s panem P. Ř., Milovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou, tj. 30. 9. 2013. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Vyřizuje OH

8.2.4. Korespondence A. G.
RM se předkládá žádost A. G., bytem Armádní, Milovice, která žádá o prodloužení Nájemní smlouvy na byt. 
Nájemní smlouva je platná do 31. 3. 2013. Dluh na nájemném činil k 28. 2. 2013, 25 966,- Kč. Dne 13. 2. 2013 
bylo uhrazeno z ÚP 6 130,- Kč. Zbývá uhradit 19 836,- Kč. Členové bytové komise doporučují uzavření nové 
Nájemní smlouvy na 3 měsíce tj. do 30. 6. 2013 a nadále bude hradit dluhy na nájemném.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, ul. Armádní, Milovice za předpokladu, že 
budou uhrazeny veškeré dlužné částky za nájem, s paní A. G, Milovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou, tj. 30. 6. 2013. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Vyřizuje OH

8.2.5. Korespondence pana L. K. a M. Z.
RM se předkládá žádost L. K. a M. Z., oba bytem V Prokopě, Čelákovice, kteří žádají o prominutí poplatku 
z prodlení. Poplatek z prodlení činil 24 289,- Kč, tím, že vyčíslený poplatek uhradili na správní firmě Q-BYT 
částka byla ponížena a to na částku 6 655,- Kč.
Nájemní smlouva je platná do 30. 6. 2013. Členové bytové komise doporučují uhradit poplatek z prodlení v plné 
výši tj. 6 655,- Kč.
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Návrh usnesení: RM souhlasí s prominutím poplatku z prodlení ve výši 6 655,- Kč, v souvislosti s pozdním 
hrazením nájmu L. K. a M. Z., Čelákovice, kteří uhradili dluh na nájemném před vypršením splátkového 
kalendáře.       
Hlasování: pro 5, proti 1,(Klicpera) zdržel se 0. (1 nehlasoval Bodlák z důvodu možného střetu zájmu)
Vyřizuje OH

8.2.6. Korespondence manželů K.
Členům bytové komise byla předložena žádost manželů J. a K. K., bytem Prokopa Holého, Čelákovice, kteří 
žádají o prodloužení Nájemní smlouvy, na byt. Nájemní smlouva skončila k 31. 12. 2012. K 28. 2. 2013 činil dluh 
54 134,- Kč. Dle firmy Q-BYT vše bylo uhrazeno dne 7. 3. 2013. Členové bytové komise doporučují uzavření 
nové Nájemní smlouvy na dobu ½ roku tj. do 30. 9. 2013 po zaplacení poplatku z prodlení ve výši 1 774,- Kč.      
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, ul. Prokopa Holého, Čelákovice za 
předpokladu, že bude uhrazen poplatek z prodlení ve výši 1 774,- Kč s manželi J. a K. K., Čelákovice. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj. do 30. 9. 2013.        
Hlasování: pro 6, proti 1,(Klicpera) zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.3. Zásady pronajímání bytů v majetku města Čelákovic
RM se předkládají nové Zásady pronajímání bytů v majetku města Čelákovic. 
Návrh usnesení: RM schvaluje Zásady pronajímání bytů v majetku Města Čelákovice s účinností od 9. 4. 2013.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje STA

8.4. Nájemné v DPS
V materiálu předloženém na březnové jednání RM byly shrnuty skutečnosti týkající se nájemného a nákladů na 
provoz domů „DPS“ v Čelákovicích. Ze zde uvedených informací vyplývá, že situace v možnostech stanovení 
výše nájemného je u obou domů z pohledu legislativy značně rozdílná. 
Návrh usnesení: 8.4.1. RM souhlasí se zachováním stávající výše nájemného v DPS čp. 26 Kostelní, 
Čelákovice, 16,40 Kč/m2 měsíčně a v DPS Na Hrádku č.p. 462, Čelákovice, rovněž ve stávající výši 28,90 Kč/m2 
měsíčně, s ohledem na možné dopady na sociální situaci nájemců. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Janák), (1 nehlasoval Pátek z důvodu možného střetu zájmu)
Návrh usnesení: 8.4.2. RM ukládá vedoucí OSVaZ zjistit ceny nájemného u dalších měst Český Brod, Lysá n/L, 
Černošice, Brandýs n/L, Říčany, Neratovice v termínu do 7. 5. 2013.
Hlasování: pro 1,(Janák) proti 1,(Bodlák) zdržel se 4. (1 nehlasoval Pátek z důvodu možného střetu zájmu)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Vyřizuje STA

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1. Zápis z jednání Bezpečnostní komise č. 19 ze dne 26. 3. 2013
RM je předkládán Zápis z jednání Bezpečnostní komise
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis z jednání Bezpečnostní komise č. 19 ze dne 26. 3. 2013
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

10.1. Zápis z jednání komise pro Životní prostředí č. 23 ze dne 11. 3. 2013
RM je předkládán Zápis z jednání komise pro Životní prostředí
Návrh usnesení: 10.1.1. RM bere na vědomí Zápis z jednání komise pro Životní prostředí č. 23 ze dne 11. 3. 
2013
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 



Zápis ze schůze Rady města

13

Návrh usnesení: 10.1.2. RM na návrh KŽP souhlasí s tím, aby Město Čelákovice požádalo ČHMÚ o poskytnutí 
imisních údajů o prachových částicích z měřicí stanice v Brandýse nad Labem za období od listopadu 2011 do 
prosince 2012, jen za předpokladu, že je možno tyto údaje získat bezúplatně. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2. (Bodlák, Rýdlo)
Návrh usnesení: 10.1.3. RM na návrh KŽP ukládá řediteli TS Čelákovice zajistit technickou pomoc při instalaci 
ptačích budek studenty Gymnázia Čelákovice na katastru města.
Hlasování: pro 6, proti 1,(Pátek) zdržel se 0. 

10.2. Vyjádření města č.2/2013 k oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti k vyjádření o vydání  
5.změny integrovaného povolení pro zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny“ společnosti TOS-MET 
slévárna a.s..
Město Čelákovice obdrželo dne 11. 03. 2013 pod č.j. 043567/2013/KUSK OŽP/FOK  (jako účastník řízení) od   
Krajského úřadu Středočeského kraje oznámení o  zahájení  řízení k výše uvedenému záměru. Součástí 
předloženého spisového materiálu je žádost provozovatele zařízení o změnu integrovaného povolení (IP) 
a stručné shrnutí údajů o jejichž změně má být řízení vedeno, vše je k disposici pouze v digitální podobě 
prostřednictvím DS.
Návrh usnesení: RM projednala předložené podklady oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti k vyjádření 
společnosti TOS-MET slévárna a.s. o vydání 5. změny integrovaného povolení pro zařízení „Slévárna šedé
a tvárné litiny“ a schvaluje návrh vyjádření města č.2/2013 k této 5. změně integrovaného povolení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera), (1 nepřítomen Rýdlo)
Vyřizuje OŽP

10.3. Smlouva o dílo na projektovou přípravu a administraci projektu „Snížení prašnosti Čelákovice –
kropicí vůz“ 
Město Čelákovice hodlá v rámci XLV. výzvy Ministerstva životního prostředí podat nejpozději k 12. 04. 2013 
(příjem žádostí již běží) žádost o dotaci v rámci prioritní osy 2 - zlepšování kvality ovzduší na projekt „Snížení 
prašnosti Čelákovice-kropicí vůz“. Míra dotace může dosáhnout až 90%. Jedním ze způsobilých výdajů je 
možnost pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti 
(samosběrné nebo kropicí vozy) a dalším ze způsobilých výdajů je část nákladů na zpracování žádosti a projekt. 
Doba realizace celého projektu musí být ukončena do konce roku 2013.
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o dílo na kompletní projektovou přípravu a následnou administraci 
projektu „Snížení prašnosti Čelákovice – kropicí vůz“ ve výši 139 000,- Kč bez DPH, mezi Městem Čelákovice, 
jako objednatelem, a společností ISES, Praha 6, s.r.o., jako zhotovitelem, za předpokladu, že fixní část platby 
před uzavřením smlouvy o dotaci bude představovat maximálně 20 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŽP

10.4. Ukončení členství Mgr. Ilji Turečka v komisi životního prostředí
Mgr. Ilja Tureček osobně sdělil předsedovi Komise pro životní prostředí (dále jen KŽP) RNDr. Petrovi Petříkovi, 
že se rozhodl ukončit své členství v KŽP. Mgr. Tureček potvrdil předsedovi KŽP, že je připraven s komisí 
i nadále spolupracovat.
RNDr. Petr Petřík konstatuje, že Mgr. Tureček byl vždy aktivním členem KŽP a patří se mu za jeho dosavadní 
práci v komisi poděkovat.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Ilji Turečka na členství v Komisi životního prostředí 
podanou prostřednictvím předsedy Komise životního prostředí RNDr. Petra Petříka Ph.D. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŽP

11. RŮZNÉ

11.1. Příspěvek města Čelákovice na činnost MAS Střední Polabí, o.s. 
Na ustavujícím shromáždění členů MAS Střední Polabí, o.s. byla otevřena otázka placení členských příspěvků. 
I když účelem sdružení je získávání finančních prostředků, zpočátku musí být výdaje dostatečně kryty. Ke krytí 
nutných výdajů bylo navrženo vybírání příspěvků. Ty by měly být rozděleny zvlášť pro podnikatele, zvlášť pro 
neziskové organizace a fyzické osoby a zvlášť pro obce.
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Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit roční příspěvek na činnost MAS Střední Polabí ve výši 
5,- Kč na 1 obyvatele.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3. (Rýdlo, Klicpera, Bodlák)

11.2. Návrh na odvolání člena likvidační komise
Odvolání pana Antonína Duška z likvidační komise 
Návrh na zařazení člena do likvidační komise:
Doplňujeme likvidační komisi o pana Milana Lercha na 3 členy. 
Návrh usnesení: 11.2.1. RM bere na vědomí ukončení členství pana Antonína Duška v likvidační komisi.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.2.2. RM jmenuje Milana Lercha za člena likvidační komise.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřil: Luboš Rýdlo

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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