
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 7/2013 konané dne 22. dubna 2013

Přítomni: František Bodlák, Tomáš Janák, Josef Pátek, Miloš Sekyra, Jarmila Volfová

Hosté: Dana Teichmanová

Omluveni: Bohumil Klicpera, Luboš Rýdlo

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

v 19.30 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 22. 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: 6.5.

Pan Janák doplnil bod 3.2. 

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod: 3.2., 6.5.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.2. Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové ověřovatelkou zápisu

* Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Sekyra)

* Jmenování Jarmily Volfové ověřovatelkou zápisu – viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Volfová)

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 6/2013 ze dne 8. 4. 2013 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis z minulé schůze č. 6/2013 ze dne 8. 4. 2013
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA

2.1. Pravidla pro uzavírání smluv o smlouvách budoucích a smluv na věcná břemena
Vzhledem k množícím se požadavkům soukromých osob i firem, požadujících s městem Čelákovice uzavření 
smluv na věcná břemena, se RM seznámila s návrhem pravidel pro uzavírání těchto smluv, předloženým 
Odborem hospodářským.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci o pravidlech pro uzavírání smluv o smlouvách budoucích 
a smluv na věcná břemena, předložených Odborem hospodářským MěÚ.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

2.2. Smlouva nájemní
Z důvodu vlastnictví garáže se obrátili na Město Čelákovice manželé P. a L. D., oba bytem, Čelákovice o sepsání 
Nájemní smlouvy na pozemek pod budovou garáže. Jedná se o řadovou garáž umístěnou na pozemku ve 
vlastnictví Města Čelákovice – st. p. č. 1425/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. 
č. 1425/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníky garáže P.
a L. D., Čelákovice za cenu 60,- Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1. Městské muzeum – určení přípustného objemu prostředků na platy na rok 2013
Ředitel Městského muzea v Čelákovicích předložil návrh na určení přípustného objemu prostředků na platy 
v roce 2013.
Návrh usnesení: RM určuje přípustný objem prostředků na platy na rok 2013 příspěvkové organizaci Městské 
muzeum v Čelákovicích, Na Hrádku 464 v celkové výši 2 900 000,- Kč, z toho 2 290 000,- Kč pro muzejní činnost 
(muzejní středisko) a 610 000,- Kč pro archeologickou činnost (archeologické středisko).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1 (Janák)
Vyřizuje OFaP
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3.2. Městské muzeum – archeologické středisko, dokladování finančních rozdílů
Archeologický účet k 31. 12. 2012 vykazoval stav ve výši cca. 200 tis. Kč a odevzdané a navíc neúplné inventurní 
soupisy k periodické inventarizaci na nedokončené archeologické výzkumy vykazují za rok 2012 částku cca. 511 
tis. Kč. Byla předložena reakce ředitele MěM k usnesení RM č. 6/2013.
Návrh usnesení: RM ukládá řediteli muzea zdůvodnit rozdíly uvedené v hospodaření archeologického střediska 
MěM za rok 2012 v termínu do 7. 5. 2013.
Zároveň RM žádá dokladovat, z jakých zdrojů bude rozdíl, ve výši cca 311 tis. Kč uhrazen (tento rozdíl vyplývá 
z předložených inventurních soupisů za rok 2012).
Hlasování: pro 2,(Volfová, Janák) proti 1,(Bodlák) zdržel se 2.(Pátek, Sekyra)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA

4.1. Výběr osvětlovacích prvků na stavbu „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“. V tuto chvíli se podrobně rozpracovává 
realizační dokumentace (dále jen „RDS“) k této stavbě. V polovině března proběhlo seznámení s detailním 
návrhem zábradlí a s tím neoddělitelně spojené osvětlení lávky.  Řešení vychází ze zadávací dokumentace, kde 
se pouze upřesňují detaily provedení. 
Návrh usnesení: RM schvaluje typ svítidla pro osvětlení lávky přes Labe BEGA 2097 o výkonu 9W a jejich 

zapracování do projektu veřejného osvětlení na stavbu „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“, kterou 

zpracovává společnost Pontex, spol. s. r. o. 

Hlasování: pro 3,(Pátek, Sekyra, Volfová), proti 0, zdržel se 2. (Janák, Bodlák)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Vyřizuje ORM

4.2. Cenová nabídka na vypracování dokumentace pro provedení stavby – VO Záluží
V zápisu ze schůze Rady města Čelákovic č. 6/2013 ze dne 08. 04. 2013 je uvedeno, že zadávací dokumentace 
zakázky „Veřejné osvětlení - Záluží u Čelákovic“ není v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. Vysvětlení této 
skutečnosti je následující: 
Veřejná zakázka na projektovou dokumentaci VO – Záluží u Čelákovic byla vypsána dne 30. 06. 2011, následně 
byla s vítězem výběrového řízení, společností AREA group, s.r.o., Plzeň dne 14. 09. 2011 podepsána Smlouva 
o dílo na zhotovení realizace pro spojené územní a stavební řízení v podrobnosti pro provedení stavby.
Návrh usnesení: RM schvaluje nabídku společnosti AREA group, s.r.o., Plzeň na uvedení projektové 

dokumentace „Veřejné osvětlení - Záluží u Čelákovic“ do souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr ve výši 23.250,- Kč bez DPH a ukládá vedoucí odboru rozvoje města, aby zajistila 

vystavení objednávky v souladu se schválenou cenovou nabídkou.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje ORM

4.3. Bytový dům v Kostelní ulici 
MěÚ Odbor výstavby vydal dne 9. 7. 2010 Územní rozhodnutí o umístění stavby bytového domu na 
vyjmenovaných pozemcích v Kostelní ulici pod č.j. výst. 3224/10/B, které nabylo právní moci 14. 8. 2010  
společnosti s ručením omezeným IODINA, Praha 8. 
Tento bod bude projednán na příští RM.

  
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 

5.1. Koncepce lékařské služby první pomoci
Dostupná lékařská služba první pomoci je jedním z požadavků, které jsou součástí strategického plánu města. 
Vypracováním koncepce této služby byl pověřen starosta usnesením RM č. 18/2012/5.1 dne 20. 9. 2012. 
V období do vypracování předložené koncepce jsme se pokoušeli vyjednat si podporu například i finanční pro 
realizaci této služby u Středočeského kraje. 
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Návrh usnesení: RM vzhledem k vysokým nákladům pro město a k zachování provozu Nemocnice v Brandýse 
nad Labem doporučuje lékařskou službu první pomoci v Čelákovicích, v roce 2013 zatím nezřizovat.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. (Janák)
Vyřizuje OSVaZ

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1. 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: 6.1.1. RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise, jako pro město nejvýhodnější, 
nabídku firmy as4u.cz s. r. o., se sídlem Praha 2, na veřejnou zakázku „Vytvoření nových webových stránek 
města Čelákovice“, za nabídkovou cenu 182 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. (Janák)
Návrh usnesení: 6.1.2. 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 4, proti 0, zdržel se 1. (Janák)
Vyřizuje OŠIK 

6.2. Zápis č. 2 z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch
RM je předkládán Zápis č. 2 z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch ze dne 9. 4. 2013
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 2 z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch ze dne 9. 4. 
2013
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŠIK 

6.3. Žádost J. S. o poskytnutí finančního příspěvku na úhradu části mzdy asistenta pedagoga pro 
postižené dítě
Paní J. S., bytem Čelákovice, žádá o dlouhodobý příspěvek z rozpočtu města na úhradu části mzdy – 0,25
úv./den asistenta pedagoga pro svého syna R. B.
Tento bod bude projednán na příští RM.
Vyřizuje OŠIK 

6.4. Smlouva o nájmu sloupu veřejného osvětlení za účelem umístění reklamy 
Firma Ing. P. P. - RENOMIA NETWORK, se sídlem Praha 5 – Zbraslav, žádá o pronájem sloupu veřejného 
osvětlení, křižovatka ul. Mochovská a ul. Družstevní, za účelem instalování reklamní tabule 0,6x0,9 m. 
Roční nájemné činí 1 620, - Kč + DPH. Sazba stanovena usnesením RM č. 1/2010 ze dne 7. 1. 2010 (3 000 
Kč/m2/rok).  
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o nájmu sloupu veřejného osvětlení za účelem umístění reklamy mezi 
Městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a Ing. P. P. – RENOMIA NETWORK, Praha 5, jako nájemcem.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Janák)
Vyřizuje OŠIK 

6.5. Hala Vikomt
Starosta informoval RM ve věci smluvního vztahu k hale Vikomt. 
Návrh usnesení: 6.5.1. RM bere na vědomí ústní informaci starosty ve věci smluvního vztahu k hale Vikomt. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.5.2. RM konstatuje, že záležitost Nájemní smlouvy na pronájem haly U Učiliště bude 
projednána na další schůzi RM za účasti statutárního zástupce SOŠ a SOU TOS Čelákovice, s.r.o.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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7. DOPRAVA

7.1. Změny jízdního řádu linky 405 „Brandýs n/Lab.-St. Boleslav-Čelákovice-Nehvizdy-Jirny-Úvaly“,
RM je předkládána ke schválení změna jízdního řádu linky 405 „Brandýs n/Lab.-St. Boleslav-Čelákovice -
Nehvizdy-Jirny-Úvaly“, tj. prodloužení podvečerního spoje do Nehvizd a zrušení zajíždění do zastávky TOS 
(z důvodu nevytíženosti). 
Měsíční navýšení výdajů na dopravní obslužnost bude o 2.132,- Kč.
Návrh usnesení: RM souhlasí se změnou jízdního řádu linky 405 „Brandýs n/Lab.-St. Boleslav-Čelákovice-
Nehvizdy-Jirny-Úvaly“, tj. prodloužení podvečerního spoje do Nehvizd a zrušení zajíždění do zastávky TOS, 
za měsíční navýšení výdajů na dopravní obslužnost o 2.132,- Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

8.1. Zápis z jednání Bytové komise č. 4
RM je předkládán Zápis z jednání Bytové komise č. 4 ze dne 9. 4. 2013
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis z jednání Bytové komise č. 4 ze dne 9. 4. 2013
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.1. Výměna bytů
R. R., bytem, Čelákovice, byt o velikosti 71,40m² a M. B., bytem, Milovice, byt o velikosti 66,34m². Členové 
bytové komise souhlasí s výměnou bytů.
Návrh usnesení: RM souhlasí s výměnou bytů mezi panem R. R., bytem, Čelákovice a panem M. B., bytem 
Milovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.2. Korespondence V. K.
Radě města se předkládá žádost pana V. K., bytem Čelákovice, který žádá o přechod užívacího práva po svém 
zemřelém otci panu K. K., bytem tamtéž. Pan K. dle správní firmy Q-BYT nebyl hlášen v jejich evidenci, neplatil 
zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Členové bytové komise nedoporučují přechod nájmu bytu na pana 
V. K.
Tento bod bude projednán na příští RM.
Vyřizuje OH

8.2.3. Korespondence J. D.
RM se předkládá žádost pana J. D., bytem Milovice, který žádá o prodloužení Nájemní smlouvy na byt. Platnost 
Nájemní smlouvy je do 31. 3. 2013. V současné době činí dluh na nájemném 19 436,- Kč. Členové bytové 
komise, souhlasí s uzavřením nové Nájemní smlouvy na byt ul. Armádní, Milovice na dobu určitou 3 měsíců, tj. 
do 31. 7. 2013 s manželi B. a J. D. Dluh na nájemném budou pravidelně splácet.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 501, Milovice na dobu 
určitou 3 měsíců, tj. do 31. 7. 2013 s manželi J. a B. D., Milovice. Dluh na nájemném budou pravidelně splácet.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.4. Korespondence manželů D. a J. K.
RM se předkládá žádost manželů D. a J. K., bytem, Čelákovice, kteří žádají o prodloužení Nájemní smlouvy na 
byt. Platnost Nájemní smlouvy je do 31. 3. 2013. V současné době činí dluh na nájemném 16 000,- Kč. Členové 
bytové komise, souhlasí s uzavřením nové Nájemní smlouvy na byt, ul. Prokopa Holého, Čelákovice na dobu 
určitou 3 měsíců, tj. do 31. 7. 2013 s manželi D. a J. K. Dluh na nájemném budou pravidelně splácet.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, Čelákovice na dobu určitou 3 měsíců, tj. 
do 31. 7. 2013 s manželi D. a J. K., Čelákovice. Dluh na nájemném budou pravidelně splácet.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH
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8.2.5. Korespondence A. G.
RM se předkládá žádost paní A. G., bytem Milovice, která žádá o prodloužení Nájemní smlouvy na byt. Platnost 
Nájemní smlouvy je do 30. 4. 2013. V současné době činí dluh na nájemném 8 557,- Kč. Členové bytové komise, 
souhlasí s uzavřením nové Nájemní smlouvy na byt, ul. Armádní, Milovice na dobu určitou 3 měsíců, tj. do 31. 7. 
2013 s paní A. G. Dluh na nájemném bude pravidelně splácet.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, v domě č. p. 502, Milovice na dobu 
určitou 3 měsíců, tj. do 31. 7. 2013 s paní A. G. Dluh na nájemném bude pravidelně splácet.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.6. Korespondence manželů M. a K. D.
RM se předkládá žádost manželů M. a K. D., bytem Milovice, kteří žádají o prominutí poplatků z prodlení na byt 
ve výši 44 805,- Kč. Platnost Nájemní smlouvy je do 30. 6. 2013. Dluh na nájemném není. Členové bytové 
komise, doporučují vyhovět žádosti manželů D. a souhlasí s uhrazením 50% poplatku z prodlení ze zažalované 
částky tj. 22 402,- Kč.
Návrh usnesení: RM promíjí část poplatku z prodlení ve výši 20 000,- Kč v souvislosti s pozdním hrazením 
nájmu, manželům M. a K. D., Milovice, vzhledem k tomu, že v současné době je nájemné placeno včas a v plné 
výši. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.7. Korespondence D. M.
RM se předkládá žádost D. M., bytem Čelákovice, která žádá o prodloužení Nájemní smlouvy na byt. Platnost 
Nájemní smlouvy byla do 31. 12 2012. Dluh na nájemném není. Členové bytové komise, souhlasí s uzavřením 
nové Nájemní smlouvy na byt, ul. Prokopa Holého, Čelákovice na dobu určitou 3 měsíců, tj. do 31. 7. 2013 s paní 
D. M.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, v domě č. p. 1443, Čelákovice na dobu 
určitou 3 měsíců, tj. do 31. 7. 2013 s D. M., Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.8. Korespondence V. C.
RM se předkládá žádost paní V. C., bytem Milovice, která žádá o prodloužení Nájemní smlouvy na byt. Platnost 
Nájemní smlouvy je do 31. 3. 2013. V současné době je dluh na nájemném ve výši 22 677,- Kč. Členové bytové 
komise doporučují podání výpovědi z bytu v Milovicích, Armádní ulice, paní V. C., z důvodu nezaplacení 
nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, v částce převyšující trojnásobek měsíční výše 
těchto plateb.
Návrh usnesení: RM dává výpověď z nájmu bytu v Milovicích, Armádní ulice, paní V. C., z důvodu nezaplacení 
nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, v částce převyšující trojnásobek měsíční výše 
těchto plateb.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.9. Korespondence P. M.
RM se předkládá žádost paní P. M., bytem Milovice, která žádá o prodloužení Nájemní smlouvy na byt. Platnost 
Nájemní smlouvy je do 31. 3. 2013. V současné době je dluh na nájemném ve výši 17 676,- Kč. Členové bytové 
komise doporučují podání výpovědi z bytu v Milovicích, Armádní ulice, paní P. M., z důvodu nezaplacení 
nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu.
Návrh usnesení: RM dává výpověď z nájmu bytu v Milovicích, Armádní ulice, paní P. M., z důvodu nezaplacení 
nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.10. Korespondence manželů R. a A. N.
RM se předkládá žádost manželů R. a A. N., bytem Milovice, kteří žádají o prodloužení Nájemní smlouvy na byt. 
Platnost Nájemní smlouvy byla do 31. 12. 2012. V současné době je dluh na nájemném ve výši 50 550,- Kč. 
Členové bytové komise tuto záležitost již projednávali a trvají na usnesení RM č. 4/2013/8.2.4. ze dne 4. března 
2013, kdy RM vypověděla nájem z bytu, v Milovicích, ul. Armádní, manželům A. a R. N., z důvodu neplacení 
nájemného a uložila správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu, v domě v Milovicích, 
ul. Armádní.
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Návrh usnesení: RM setrvává na svém usnesení č. 4/2013/8.2.4. ze dne 4. března 2013.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.11. Korespondence manželů I. a M. Č.
RM se předkládá žádost manželů I. a M. Č., bytem Milovice, kteří žádají o prodloužení Nájemní smlouvy na byt. 
Platnost Nájemní smlouvy je do 31. 3. 2013. V současné době je dluh na nájemném ve výši 36 946,- Kč. Členové 
bytové komise doporučují podání výpovědi z bytu v domě v Milovicích, Průběžná ulice, manželům I. a M. Č., 
z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, v částce převyšující 
trojnásobek měsíční výše těchto plateb.
Návrh usnesení: RM dává výpověď z nájmu bytu v domě v Milovicích, Průběžná ulice, manželům I. a M. Č., 
z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, v částce převyšující 
trojnásobek měsíční výše těchto plateb.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.12. Přidělení bytu v DPS
V domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní, se uvolnil byt. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu 
panu A. K., bytem, Čelákovice. Sociální komise doporučila přidělení bytu p. K.
Návrh usnesení: RM přiděluje byt v DPS, ul. Kostelní, Čelákovice, panu A. K., Čelákovice dle seznamu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.13. Přidělení bytu v DPS
V domě s pečovatelskou službou, ul. Na Hrádku, se uvolnil byt. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu 
paní V. K., bytem, Čelákovice. Sociální komise doporučila přidělení bytu paní V. K.
Návrh usnesení: RM přiděluje byt v DPS, ul. Na Hrádku, Čelákovice, paní V. K., Čelákovice dle seznamu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

10.1. Přijetí nového člena do komise pro životní prostředí
Po odstoupivším Mgr. I. Turečkovi předseda Komise RNDr. Petr Petřík, Ph.D. navrhuje pana M. Igla, se kterým 
dlouhodobě spolupracuje.
Návrh usnesení: RM jmenuje p. Miroslava Leypold Igla za člena Komise pro životní prostředí.
Hlasování: pro 2,(Volfová, Janák) proti 1,(Pátek) zdržel se 2.(Sekyra, Bodlák)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT

11. RŮZNÉ

11.1. Žádost Radě města na zvěřejňování vyjádření Města Čelákovice
RNDr. Petr Petřík, Ph.D. žádá zvěřejňování vyjádření Města Čelákovice na webu Města.
Návrh usnesení: RM v zájmu větší transparentnosti pověřuje tajemníka MěÚ zveřejněním všech
vyjádření Města na webu města počínaje rokem 2010. Toto platí s výjimkou obecných ustanovení na ochranu 
osobnosti danou občanským zákoníkem, popř. ustanovení upravující ochranu utajovaných údajů.
Hlasování: pro 1,(Janák) proti 4, (Pátek, Sekyra, Bodlák, Volfová), zdržel se 0. 
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
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Protinávrh usnesení: RM v zájmu větší transparentnosti pověřuje tajemníka MěÚ zveřejněním všech
vyjádření Města na webu města počínaje dnem 23. 4. 2013. Toto platí s výjimkou obecných ustanovení na 
ochranu osobnosti danou občanským zákoníkem, popř. ustanovení upravující ochranu utajovaných údajů.
Hlasování: pro 1,(Janák) proti 0, zdržel se 4. (Pátek, Sekyra, Bodlák, Volfová)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT

11.2. Usnesení RM pro ZM
11.2.1. Záměr města na obnovu hřiště
Návrh usnesení: 11.2.1. RM doporučuje jednání ZM 20/2013 dne 24. 4. 2013 ve věci obnovy dětského hřiště 
v ulici Na Stráni, bod. 2.12.  nejprve vyhlásit Záměr města na obnovu hřiště, k tomuto záměru zajistit ve 
spolupráci s SBD Čelákovice a s.r.o. Q-Byt Čelákovice vyjádření obyvatel sousedních domů a teprve v případě 
jejich kladného vyjádření pokračovat ve zpracování návrhů. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

11.2.2. Smlouvu č. 247/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na rok 2013 na akci „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“
Návrh usnesení: 11.2.2. RM doporučuje jednání ZM 20/2013 dne 24. 4. 2013 v bodu 3 schválit Smlouvu 
č. 247/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 na 
akci „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ – ISPROFOND č. 5218510031 mezi městem Čelákovice jako 
příjemcem a Státním fondem dopravní infrastruktury jako poskytovatelem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřila: Jarmila Volfová

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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