
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 8/2013 konané dne 13. května 2013

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

Jarmila Volfová

Hosté: Dana Teichmanová, L. A., R. Š., K. Š., M. N., J. R.

Omluveni:

Program jednání:

1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění

1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

        1.3. Kontrola plnění usnesení RM

        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 22.20 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 13. 5. 2013
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění

Starosta doplnil program jednání o bod: 8.1.0., 8.2.12., 8.2.13., 8.3.

p. Janák doplnil bod 6.12.,7.2., p. Klicpera doplnil bod 6.11.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod: 6.11., 6.12.,7.2., 8.1.0., 8.2.12., 8.2.13., 

8.3. 

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

1.2. Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Františka Bodláka ověřovatelem zápisu

* Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

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

* Jmenování Františka Bodláka ověřovatelem zápisu – viz usnesení.

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

1.3. Kontrola plnění usnesení

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

1.4. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 7/2013 ze dne 22. 4. 2013 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis z minulé schůze č. 7/2013 ze dne 22. 4. 2013
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.(Rýdlo, Klicpera)

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA

2.1. Zánik práva, k.ú. Záluží u Čelákovic
Na základě průběžně probíhajících kontrol listin na KÚ je na listu vlastnictví č. 10001 (vlastník Město Čelákovice) 
pro k.ú. Záluží u Čelákovic a obec Čelákovice ve prospěch p.č. 25/20 – zahrada, o výměře 262 m2, zapsáno 
věcné břemeno podle listiny – smlouvy trhové z 10. července 1936 – služebnost nezřizovati žádných otvorů ve 
zdi nalézající se na pp. 24/3 – viz příloha =  částečný výpis LV (ve stávající evidenci KN = p.č. 244/3) ve 
prospěch PK 24/1 (nyní p.č. 25/20). Na listu vlastnictví pro PK 24/3 (nyní p.č. 244/3) toto věcné břemeno zapsáno 
není.
Tento bod je stažen z programu jednání a bude projednán na příští RM s doporučením pro ZM.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

2.2. Pronájem pozemku v k.ú. Sedlčánky – rychlé občerstvení na stezce podél Labe
Usnesením Rady města č. 1/2013/2.4. ze dne 17. ledna 2013 byl schválen pronájem části pozemku (cca 150 m2  
za minimální cenu 8.000,- Kč) p.č. 886/18 – ostatní plocha / ostatní komunikace v k.ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice za účelem vybudování rychlého občerstvení u labské cesty.
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, na dobu neurčitou za účelem vybudování rychlého 

občerstvení, za minimální cenu 10.000,- Kč/rok.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Pátek)
Vyřizuje OH

2.3.1. 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.
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200602
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Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1425/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a vlastníkem 
garáže J. L., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 60,- Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.3.2. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200620
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1425/20 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a vlastníkem 
garáže M. K., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 60,- Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

2.3.3. Smlouva nájemní 
Z důvodu vlastnictví garáže se obrátili na Město Čelákovice RM manželé P., a L. D., bytem V Prokopě, 

Čelákovice o sepsání Nájemní smlouvy na pozemek pod budovou garáže.

Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem pozemku st. p. č. 1425/3 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 19 m², k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem, 
a vlastníky garáže, manželi P. a L. D. Čelákovice, jako nájemci za cenu 60,- Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

2.4. Majetkoprávní záležitosti - náměstí
Podle Kupní smlouvy o převodu nemovitostí a o podmínkách stavby polyfunkčního domu včetně souvisejícího 
komplexu staveb v Čelákovicích ze dne 18. 3. 2009 (dále „Kupní smlouva“), uzavřené se společností STOPRO-
INVEST, s.r.o., Praha 5, by mělo dojít k převodu věcného plnění – dohodnutých prací a dodávek – na město. Je 
třeba rozhodnout, zda tento převod bude realizován prostřednictvím kupní nebo prostřednictvím darovací 
smlouvy. Podepsaný návrh kupní smlouvy ze strany STOPRA je pro město nevyhovující a obsahuje závazky 
dalších třetích osob, které nejsou účastníky této smlouvy.
Návrh usnesení: 2.4.1. RM schvaluje další postup řešení ve věci přebírání infrastruktury a řešení věcných 
břemen vyplývajících z kupní smlouvy na koupi pozemku mezi s.r.o. STOPRO INVEST, Praha 5 a Městem 
Čelákovice, navržený místostarostou I.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Vyřizuje STA

Návrh usnesení: 2.4.2. RM ukládá tajemníkovi, aby prostřednictvím právní kanceláře zajistil uplatnění nároků 
města, vyplývajících z kupní smlouvy na koupi pozemku mezi s.r.o. STOPRO INVEST, Praha 5, jako kupujícím, 
a Městem Čelákovice, jako prodávajícím.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje STA

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1. Odsouhlasení účetní závěrky Městského muzea v Čelákovicích za rok 2012
Schvalování účetních závěrek je dané zákonem  128/2000 Sb., o obcích od roku 2013. Na základě tohoto 
ustanovení je Radě města, jako zřizovateli příspěvkových organizací, předložena ke schválení účetní závěrka
Městského muzea v Čelákovicích za rok 2012, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy s doplňujícími 
informacemi. Nedílnou součástí bylo provedení inventarizace za uplynulé účetní období.
Návrh usnesení: RM schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích, 
Na Hrádku 464, Čelákovice za rok 2012.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 4.(Janák, Rýdlo, Klicpera, Bodlák)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Vyřizuje OFaP
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA

K tomuto bodu se v 18.15 hodin dostavil pan L. A.

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. 

Tento bod bude projednán po schůzce Ing. A. a s projektanty společnosti Pontex, spol. s.r.o.

Vyřizuje ORM

4.2. 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 bere na vědomí informaci o posledním stavu ve věci žaloby firmy Phoenix Property, s.r.o., 
Praha 4 na Město Čelákovice. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3.(Klicpera, Rýdlo, Bodlák)
p. Klicpera – požaduje doložit, proč nedošlo k získání územního rozhodnutí
Vyřizuje ORM

4.3. Podklady pro zadávací řízení „Dodání diskového pole a páskové zálohovací knihovny pro MěÚ 
Čelákovice“
Z důvodu stále se zvyšujícího nárůstu objemu dat a s tím spojená limitují velikost stávajícího úložiště dat a jeho 
stáří, je nutné zajistit pro další chod úřadu kapacitně větší, rychlejší a bezpečnější úložiště dat. S úložištěm dat je 
úzce spojena pásková zálohovací knihovna, která bude schopna účinně a efektivně zálohovat stávající i nově 
vytvořená data v potřebném časovém intervalu. Diskové pole o velikosti požadované kapacitě 12TB by mělo 
zajistit dostatečný diskový prostor na období cca 5ti let.
Tento bod bude projednán na příští RM

4.4. Zateplení objektu MŠ Rumunská - příprava projektu
Místostarosta II překládá Radě města jednoduchou strategii, která povede k Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
v rámci Operačního programu životní prostředí /Udržitelné využívání zdrojů energie/ příp. obdobného dotačního 
programu na roky 2014 až 2015.
Návrh usnesení: RM V souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů a ve smyslu usnesení ZM č. 20 bodu 1.1.6. ze dne 24. 4. 2013 pověřuje
místostarostu II za Město Čelákovice přípravami a celkovým zastřešením projektu Zateplení budov MŠ 
Rumunská v rámci Operačního programu životní prostředí /Udržitelné využívání zdrojů energie/ příp. obdobného 
dotačního programu na roky 2014 až 2015, a to zajištěním, převážně na základě výběrových řízení, činností -
manažera projektu, autorizovaného TDS (TDI). Koordinátora BOZP, AD projektanta a dokumentací, dokladových 
materiálů - energetické náročnosti budovy /doplnění/, energetického auditu /doplnění/, PD pro provádění stavby 
včetně plánu BOZP i dalších nezbytných činností a dokladů vedoucích k Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje ORM

4.5. Mapa města na náměstí 5. května v Čelákovicích
Odborem školství, informací a kultury MěÚ Čelákovice byl vznesen dotaz, zda by na náměstí 5. května 
v Čelákovicích nebylo vhodné umístit mapu města. Z tohoto důvodu byl osloven generální projektant revitalizace 
náměstí, aby určil vhodné místo pro instalaci a navrhl typový výrobek vhodný do tohoto prostoru. Pro umístění 
mapy byl jako nejvhodnější vybrán prostor při autobusové zastávce naproti již instalovaným vývěskám.
Návrh usnesení: RM schvaluje nabídku společnosti HOSTALEK-WERBUNG spol. s r. o., Česká Třebová, na 

nákup informační skříňky ALU-CASE – jednostranné ve výši 25.980,- Kč bez DPH a ukládá vedoucí odboru 

rozvoje města, aby zajistila vystavení objednávky v souladu se schválenou cenovou nabídkou.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje ORM
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4.6. Cenová nabídka na vypracování dokumentace pro provedení stavby – Rekonstrukce ul. Sokolovské 
v Čelákovicích
Na rekonstrukci ulice Sokolovské v Čelákovicích byla Ing. H. S. vypracována projektová dokumentace pro 
stavební povolení. Následně bylo odborem dopravy, MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav vydáno stavební 
povolení pod č.j. 150/61874/2012 – r.č. 243. Toto stavební povolení nabylo právní moci dne 02. 01. 2013.
Návrh usnesení: 4.6.1. RM schvaluje nabídku Ing. H. S., Pardubice na zpracování projektové dokumentace 

pro provedení stavby „Rekonstrukce ulice Sokolovské v Čelákovicích“ s přihlédnutím k vyhlášce 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 84.000,- Kč bez DPH a ukládá vedoucí odboru 

rozvoje města, aby zajistila vystavení objednávky v souladu se schválenou cenovou nabídkou.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.6.2. RM ukládá vedoucí ORM zveřejnit Předběžné oznámení veřejného zadavatele, 
v souladu s § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky 
„Rekonstrukce ulice Sokolovské v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.6.3. RM pověřuje vedoucí ORM převzetím projektové dokumentace pro provedení stavby 
„Rekonstrukce ulice Sokolovské v Čelákovicích“, která bude splňovat požadavky stanovené v §7 vyhlášky 
230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje ORM

4.7. Schválení cenové nabídky na zhotovení PD (DPS) – Rekonstrukce domu 1203 P. Holého
V rozpočtu města pro rok 2013 byla schválena (3612-6121) „Rekonstrukce bytového domu“ ul. P. Holého čp. 
1203.
Pro zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby je nutné mít k dispozici projektovou dokumentaci pro 
provedení stavby v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. Z tohoto důvodu byl osloven autor PD společnost V&M 
spol. s r. o., Liberec se žádostí o zaslání cenové nabídky na zhotovení tohoto stupně PD. Dne 26. 4. 2013 byla 
na ORM zaslána cenová nabídka s nabídkovou cenou 84 tis. Kč bez DPH.
Návrh usnesení: RM schvaluje nabídku společnosti V&M spol. s r. o., Liberec na zpracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby na investiční akci „Rekonstrukce BD 1203, Čelákovice“ ve výši 74 tis. Kč bez
DPH. Projektová dokumentace bude v 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 a ukládá vedoucí Odboru rozvoje města, aby zajistila vystavení objednávky v souladu se 
schválenou cenovou nabídkou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Klicpera)
p. Klicpera – prověřit zda je v ceně zateplení 
Vyřizuje ORM

4.8. Mobiliář na náměstí 5. května - zhotovitel
Dne 17. 01. 2013 schválila Rada města svým usnesením návrh mobiliáře pro centrální zónu náměstí ve variantě 
kovové konstrukce s proutěným výpletem a ozeleněnou částí. 
Dne 7. 2. 2013 pak Rada města schválila svými usneseními č. 4.9.1. a 4.9.2. předběžné cenové nabídky 
zhotovitelů jednotlivých částí mobiliáře, a to konkrétně:
Usnesením č. 4.9.1. nabídku pana J. S., Košíkářství Vášův mlýn ve výši 53.920,- Kč bez DPH 
a usnesením č. 4.9.2. nabídku Ing. P. T. ve výši 59.091,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení: 4.8.1. RM schvaluje nabídku firmy AQUA Program, s.r.o., Turnov na výrobu atypických 

květináčů pro mobiliář náměstí 5. května v Čelákovicích z materiálu v tloušťce 8mm v celkové ceně 21.470,- Kč 

bez DPH (25.978,70 Kč včetně DPH).

Návrh usnesení: 4.8.2. RM revokuje své usnesení č. 2/2013/4.9.2. ze dne 7. 2. 2013.

Návrh usnesení: 4.8.3. RM schvaluje nabídku Ing. P. T., Praha, na realizaci nosné kovové konstrukce mobiliáře 

pro náměstí 5. května v Čelákovicích v celkové ceně 84.945,- Kč bez DPH (102.783,45 Kč včetně DPH).

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2. (Klicpera, Rýdlo)
Vyřizuje ORM
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4.10. 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. 
Návrh usnesení: 4.10.1. RM se seznámila s Peticí za ochranu historického jádra Čelákovic a výzvou pro 
zastupitele města a postupuje tuto petici k projednání v ZM.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Návrh usnesení: 4.10.2. RM pověřuje starostu k oslovení ředitele Národního památkového ústavu, územní 
odborné pracoviště středních Čech se žádostí o vyjádření, zda-li Město Čelákovice splňuje podmínky pro 
prohlášení nejstaršího historického jádra Čelákovic městskou památkovou zónou. V termínu do 31. 5. 2013
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3.(Bodlák, Rýdlo, Klicpera)
Vyřizuje ORM

4.11. Cenová poptávka na zhotovení PD (DÚR, DSP a DPS) – Chodník U Podjezdu vč. opěrné zdi 
a uzavření mandátní smlouvy – zajištění dotace SFDI – „Bezbariérovost“
Ing. K., jako autor PD na opravu chodníku „v podjezdu“, byl vyzván k předložení cenové nabídky na zhotovení 
navazující PD „Rekonstrukce chodníku ul. U Podjezdu“ (od stavebnin k železničnímu podjezdu). Cenovou 
nabídku předložil (69 tis. Kč), avšak v průběhu jednání (březen až duben 2013) nám sdělil, že z kapacitních 
důvodů je schopen PD resp. DÚR a následně DSP předat nejdříve v průběhu září až října 2013.
Vzhledem ke skutečnosti, že má město zájem podat žádost o dotaci ze SFDI v rámci programu „Bezbariérovosti“ 
ke konci letošního roku, bylo nutné urychleně poptat jiné projektanty k předložení cenové nabídky na zpracování 
PD. ORM oslovil k předložení cenové nabídky 4 projektanty. Ve stanoveném termínu 6. 5. 2013 byly doručeny 
2 cenové nabídky.
Návrh usnesení: 4.11.1. RM schvaluje nabídku Mgr. A. J. C., Čelákovice na zpracování projektové dokumentace 
pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby na investiční 
akci „Chodník ul. U Podjezdu, Čelákovice“ ve výši 124 500,- Kč vč. DPH. 
Návrh usnesení: 4.11.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a Mgr. A. J.
C., Čelákovice jako zhotovitelem na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace 
pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby na investiční akci „Chodník ul. U Podjezdu, 
Čelákovice“ ve výši 124 500,- Kč vč. DPH. 
Návrh usnesení: 4.11.3. RM schvaluje Mandátní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako mandantem a Ing. L.
H., Nový Bor, jako mandatářem na přípravu a zpracování podkladů a podání žádosti o dotaci v rámci dotačního 
titulu ze SFDI v celkové výši 51 000,- Kč.
Hlasování: pro 3, proti 1,(Klicpera) zdržel se 2.(Bodlák, Rýdlo), (1nepřítomen Janák)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Vyřizuje ORM

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1. Výroční cena města Čelákovic za rok 2013
V souladu se Statutem Výroční ceny města Čelákovic zaevidovala podatelna Městského úřadu ke dni 31. 3. 2013  
2 nominace na Výroční cenu města za rok 2013. 
Rada města doporučuje udělení Výroční ceny města Čelákovic za rok 2013
Návrh usnesení: 6.1.1. paní V. G., rozené D., bytem 2 White Cottages, Upper Culham, Nr Wargrave Berkshire –
RG10 8N
Hlasování: pro 2,(Pátek, Volfová) proti 0, zdržel se 5.
NÁVRH NEBYL PŘIJAT 
Návrh usnesení: 6.1.2. panu J. Š., Čelákovice.
Hlasování: pro 1,(Janák) proti 2,(Bodlák, Rýdlo) zdržel se 4. 
NÁVRH NEBYL PŘIJAT 
Vyřizuje OŠIK 
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6.2. Jmenování PhDr. Zdeňky Tiché členkou školské rady na Základní škole Čelákovice, ul. Kostelní 457  
Ke dni 1. 9. 2005 zřídila Rada města devítičlenné školské rady na základních školách a jmenovala ve smyslu 
zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném 
znění třetinu členů. Funkční období členů školských rad je tříleté. 
PhDr. Tichá pracuje ve školské radě na ZŠ Kostelní již tři roky.  Její funkční období skončí dne 3. 6. 2013. 
Návrh usnesení: RM jmenuje za zřizovatele PhDr. Zdeňku Tichou do školské rady na Základní škole 
Čelákovice, Kostelní 457, s účinností od 4. 6. 2013. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŠIK 

6.3. Vytvoření legálních ploch pro street art 
P.Ch. a P. P. žádají zástupce města o projednání možnosti vytvoření legálních ploch pro street art (graffiti). Sami 
vytipovali několik míst, 3 z 5 navržených objektů nejsou v majetku města. Komise pro kulturu, sport a cestovní 
ruch vyjádřila této aktivitě podporu. 
Návrh usnesení: RM ukládá vedoucímu OH vytipovat objekty v majetku města, kde by bylo možno vyčlenit 
legální plochy pro street art (grafiti) a uvedené objekty předložit ke schválení Radě města.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŠIK 

6.4. Žádost občanského sdružení Labská stezka o finanční příspěvek
Předseda občanského sdružení Labská stezka Ing. arch. J. R. žádá Město Čelákovice o finanční příspěvek na 
podporu celoroční činnosti sdružení, akcí „Tour de Labe pro všechny 2013“ a konference „Labská cyklotrasa – od 
pramene k moři – napříč Evropou – bez bariér“, ve výši 10.000,- Kč. 
Nabízí propagaci města Čelákovice na letácích, výstavních bannerech a plakátech především při veletrzích 
cestovního ruchu a veletrzích pro cyklisty. 
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční příspěvek sdružení Labská stezka, o.s. se sídlem Bobnice, na podporu 
akcí „Tour de Labe pro všechny 2013“ a konference „Labská cyklotrasa – od pramene k moři – napříč Evropou –
bez bariér, ve výši  10 tis. Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŠIK 

6.5. 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.
Návrh usnesení: 6.5.1. RM stanovuje limit mzdových prostředků pro asistenty pedagoga v mateřských školách 
ve výši 40 000,- Kč/školní rok, s platností od školního roku 2013-2014.   
Návrh usnesení: 6.5.2. RM souhlasí s úhradou ve výši 20 000,- Kč na mzdové prostředky pro asistenta
pedagoga v mateřských školách ze schválených rozpočtů MŠ, od školního roku 2013-2014.
Návrh usnesení: 6.5.3. RM souhlasí s navýšením rozpočtů mateřských škol v Čelákovicích od školního roku 
2013-2014 o částku 20 000,- Kč/rok pro každé dítě s potřebou asistenta pedagoga, které má trvalé bydliště 
v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.(Pátek, Sekyra)
Vyřizuje OŠIK 

6.6. Zápis z jednání komise Redakční rada zpravodaje Města Čelákovic
RM je předkládán Zápis z jednání komise Redakční rada zpravodaje Města Čelákovic č. 4 ze dne 16. 4. 2013
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis z jednání komise Redakční rada zpravodaje Města Čelákovic 
č. 4 ze dne 16. 4. 2013
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŠIK 
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K tomuto bodu se ve 20 hodin dostavil pan R. Š.

6.7. Městská sauna – Stížnost na změnu provozní doby; záměr rekonstrukce
Město Čelákovice na základě Smlouvy o pronájmu ze dne 6. 9. 2012 pronajímá objekt sauny. Za dobu 
provozování sauny nájemcem se zvýšila návštěvnost tohoto zařízení a rozšířila se provozní doba. 
Na jaře 2013 se provozní doba sauny vždy upravovala a došlo k ní i letos. Na základě tohoto vznikla Výzva, kde 
si návštěvníci sauny stěžují na upravenou provozní dobu. Nájemce byl požádán o stanovisko a stav byl posouzen 
z pohledu uzavřené Smlouvy o pronájmu. 
Nájemce při předkládání podnikatelského záměru také nabídl možnost investice do budovy s tím, že tuto by si 
odbydlel v nájemném. Radě je tedy předkládán tento záměr ke schválení s tím, že investice proběhne během 
letních měsíců, kdy je sauna odstavena z provozu, aby na novou saunovací sezonu bylo již vše hotové. 
Odhadovaná investice je cca 2 mil. Kč. 
Část A:
Návrh usnesení: 6.7.1.1. RM bere na vědomí dopis občanů ze dne 8. 4. 2013 ve věci změny provozní doby 
sauny.
Návrh usnesení: 6.7.1.2. RM bere na vědomí stanovisko nájemce sauny ze dne 10. 4. 2013.
Návrh usnesení: 6.7.1.3. RM konstatuje, že aktuální otevírací doba sauny je v souladu se Smlouvou o nájmu 
nebytových prostor ze dne 6. 9. 2012 a doporučuje nájemci maximálně vyjít vstříc požadavkům návštěvníků 
sauny ve věci provozní doby v rámci ekonomických možností.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.(Rýdlo, Klicpera)
Část B:
Návrh usnesení: 6.7.2.1. RM schvaluje návrh úprav objektu Městské sauny za předpokladu že:
a) investice bude odečtena od nájemného do výše max. 80%
b) úpravy budou realizovány v letních měsících 2013
Návrh usnesení: 6.7.2.2. RM pověřuje vedoucího hospodářského odboru dohledem (ekonomickým i stavebním) 
nad úpravami objektu Městské sauny.
Hlasování: pro 3, proti 1,(Klicpera) zdržel se 3.(Rýdlo, Bodlák, Janák)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Návrh usnesení: 6.7.2.3. RM požaduje po nájemci sauny doložit ekonomickou rozvahu pro plánovanou 
rekonstrukci sauny včetně plánovaného nárůstu návštěvnosti tohoto zařízení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera),(1 nepřítomen Rýdlo)
Vyřizuje OŠIK 

6.8. Žádost o finanční příspěvek mimo řádné dotační řízení – krajské finále Mc Donald´s Cupu
30. května 2013 proběhne na Městském stadionu poprvé krajské finále 16. ročníku Mc Donald´s Cupu, který je 
nejvýznamnějším a nejmasovějším celorepublikovým turnajem pro žáky prvního stupně ZŠ.
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční příspěvek SK UNION, Čelákovice ve výši 20 000,- Kč na realizaci 
projektu Krajské finále Mc Donald´s Cupu dne 30. května 2013.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Janák)
Vyřizuje OŠIK 

K tomuto bodu se ve 20.30 hodin dostavil K. Š., M. N., J. R.

6.9. Nájemní vztah – Hala Vikomt
Město Čelákovice na základě Smlouvy o pronájmu ze dne 30. 9. 2011 pronajímá halu „Vikomt“ SOŠ Čelákovice 
s.r.o. za cenu 60. tis. Kč/rok. Využití haly je poměrně velké a průběžně jsou zaznamenávány jak kladné, tak 
negativní ohlasy na provoz haly. 15. 1. 2013 byla na město doručena nabídka TJ Spoje Praha, která městu 
nabízí výhodnější podmínky pronájmu. Na základě tohoto byl pověřen vedoucí OH, aby oslovil SOŠ a projednal 
možnost úpravy podmínek stávající Nájemní smlouvy.
Návrh usnesení: 6.9.1. RM bere na vědomí nabídku TJ Spoje Praha na provozování haly Vikomt.
Protinávrh usnesení: 6.9.1. RM bere na vědomí dopis TJ Spoje Praha na provozování haly Vikomt.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2. (Klicpera, Rýdlo)
Návrh usnesení: 6.9.2. RM bere na vědomí Rekapitulaci nákladů a výnosů haly Sport hala č.p. 1683 (Vikomt) za 
sezónu od 1.10.2011 do 30.9.2012, předloženou SOŠ Čelákovice z března 2013. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.9.3. RM bere na vědomí Zápis z provedené kontroly stavu objektu haly Vikomt ze dne 24. 4. 
2013.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 6.9.4. RM vzhledem k pro město výhodnější nabídce, vypovídá Smlouvu o nájmu nebytových 
prostor ze dne 30. 9. 2011 uzavřenou mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem a SOŠ a SOU TOS 
Čelákovice s.r.o., jako nájemcem. Výpovědní lhůta dle Smlouvy činí 12 měsíců a počíná běžet od 1. 6. 2013.
Hlasování: pro 1,(Pátek) proti 1,(Klicpera) zdržel se 5. 
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Vyřizuje OŠIK 

6.10. Záznam do kroniky města za rok 2012
Ve smyslu zákona 132/2006 Sb., o kronikách obcí je Radě města předkládán ke schválení zápis do kroniky 
města za rok 2012. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis do kroniky města za rok 2012.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2. (Klicpera, Janák)
Vyřizuje OŠIK 

6.11. Změna v Redakční radě zpravodaje Města Čelákovic
Návrh usnesení: 6.11.1. RM odvolává Ing. Petra Studničku z funkce předsedy redakční rady Zpravodaje města 
Čelákovic.
Hlasování: pro 4,(Klicpera, Rýdlo, Bodlák, Janák) proti 3,(Pátek, Sekyra, Volfová) zdržel se 0. 
Starosta Pátek, místostarosta Sekyra a Jarmila Volfová zásadně nesouhlasí s tímto návrhem usnesení.

Starosta města na základě § 105 zákona č. 128/2000Sb. pozastavuje výkon usnesení Rady města 
č. 8/2013/6.11.1., ze dne 13. května 2013 a předkládá věc k rozhodnutí nejbližšímu zasedání Zastupitelstva.

Návrh usnesení: 6.11.2. RM jmenuje Ing. Vladimíra Pavloviče do funkce předsedy redakční rady Zpravodaje 
města Čelákovic.
Hlasování: pro 4,(Klicpera, Rýdlo, Bodlák, Janák) proti 3,(Pátek, Sekyra, Volfová) zdržel se 0. 
Návrh byl předložen až před vlastním hlasováním. Kandidát nebyl představen.
Starosta Pátek, místostarosta Sekyra a Jarmila Volfová zásadně nesouhlasí s tímto návrhem usnesení.

Starosta města na základě § 105 zákona č. 128/2000Sb. pozastavuje výkon usnesení Rady města 

č. 8/2013/6.11.2., ze dne 13. května 2013 a předkládá věc k rozhodnutí nejbližšímu zasedání Zastupitelstva.

Ve 21.40 hodin odešel z jednání Bohumil Klicpera

6.12. Příspěvek SDH Čelákovice
Návrh usnesení: RM schvaluje přidělení příspěvku ve výši 20 000,- Kč pro SDH Čelákovice na akci 
Celorepublikové setkání hasičských přípravek konané dne 18. 5. 2013. Tato dotace je součástí celkového 
příspěvku města na činnost SDH za rok 2013 ve výši 40 000,- Kč, připraveného ke schválení Zastupitelstvem 
města.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA

7.1. Návrh na zřízení jednosměrného provozu v ulicích J. A. Komenského, V Zátiší a Vančurova
Toto opatření je navrženo z důvodu zlepšení průjezdnosti těchto komunikací v ranních a odpoledních špičkách, 
dále pro možnost lepšího parkování v této lokalitě a hlavně z důvodu bezpečnosti dětí, pohybujících se ve 
zvýšené míře v okolí mateřské a základní školy v ulici J. A. Komenského. 
Předložený návrh dopravního značení v oblasti byl schválen Policií ČR, KŘ Policie Středočeského kraje DI.
Návrh usnesení: RM souhlasí se zřízením jednosměrného provozu v ulicích J. A. Komenského, V Zátiší 
a Vančurova dle grafické přílohy. Termín zveřejnění úpravy provozu: červen 2013. Termín realizace dopravního 
značení: červenec – srpen 2013. Termín zahájení jednosměrného provozu: srpen 2013.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. (Janák)
Vyřizuje OH
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7.2. Doprava v Rybářské ulici
Návrh usnesení: 7.2.1. RM ukládá vedoucímu odboru hospodářského prověřit možnost omezení tonáže 
nákladních vozidel při zásobování firmy Mlýn Čelákovice s.r.o.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 7.2.2. RM ukládá vedoucímu odboru hospodářského prověřit skutečnosti uvedené ve stížnosti 
pana P. Ch. a předložit návrhy možného řešení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Ve 21.50 hod odešel z jednání Luboš Rýdlo

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

8.1.0. Zápis z jednání Bytové komise
RM je předkládán Zápis z jednání Bytové komise č. 5 ze dne 7. 5. 2013
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis z jednání Bytové komise č. 5 ze dne 7. 5. 2013
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.1. 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.
Návrh usnesení: RM nesouhlasí s přechodem nájmu bytu ul. Rumunská, Čelákovice na pana V. K., Čelákovice.
Hlasování: pro 2,(Volfová, Pátek) proti 0, zdržel se 3. 
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Protinávrh usnesení: RM souhlasí s přechodem nájmu bytu ul. Rumunská, Čelákovice na pana V. K., 
Čelákovice.
Hlasování: pro 2,(Bodlák, Janák) proti 0, zdržel se 3. 
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Vyřizuje OH

8.2.1. Přidělení bytu 
Jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 54,25m², ul. Prokopa Holého v Čelákovicích. Členové bytové komise 
doporučují přidělení bytu paní K. K., trvale bytem, Čelákovice. Žádost o nájem obecního bytu má podanou ode 
dne 24. 03. 2010. Nevlastní nem. k bydlení
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 2+1, Prokopa Holého, Čelákovice, K. K., Čelákovice dle seznamu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.2. Přidělení bytu
Jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 64,53m², ul. Prokopa Holého v Čelákovicích. Členové bytové komise 
doporučují přidělení bytu paní G. B., trvale bytem, Lázně Toušeň, přechodně, Brandýs nad Labem - Stará 
Boleslav. Žádost o byt má podanou ode dne 24. 05. 2010. Nevlastní nem. k bydlení.
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 2+1, Prokopa Holého, Čelákovice, paní G. B., Lázně Toušeň dle 
seznamu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.3. Přidělení bytu
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 67,36m², ul. Na Stráni v Čelákovicích. Členové bytové komise 
doporučují přidělení bytu manželům F. a M. Z., trvale bytem, Čelákovice. Žádost o byt má podanou ode dne 20. 
01. 2010. Nevlastní nem. k bydlení.
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 3+1, Na Stráni, Čelákovice, manželům paní F. a M. Z., Čelákovice 
dle seznamu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH
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8.2.4. Přidělení bytu
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 89,75m² , ul. Prokopa Holého v Čelákovicích. Členové bytové komise 
doporučují přidělení bytu manželům J. a G. K., trvale bytem, Čelákovice – Záluží. Žádost o nájem obecního bytu 
má podanou ode dne 19. 01. 2012. Nevlastní nem. k bydlení
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 3+1, Prokopa Holého, Čelákovice, manželům J. a G. K., Čelákovice 
dle seznamu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.5. Přidělení bytu
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 76,57m², ul. Prokopa Holého v Čelákovicích. Členové bytové komise 
doporučují přidělení paní M. O., trvale bytem, Čelákovice – Záluží. Žádost o nájem obecního bytu má podanou 
ode dne 29. 07. 2011. Nevlastní nem. k bydlení
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 3+1, Prokopa Holého, Čelákovice, M. O., Čelákovice dle seznamu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.6. Přidělení bytu
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 67,36m², ul. Na Stráni v Čelákovicích. Členové bytové komise 
doporučují přidělení bytu manželům E. a J. K., trvale bytem, Čelákovice – Záluží. Žádost o nájem obecního bytu 
má podanou ode dne 23. 02. 2011. Nevlastní nem. k bydlení.
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 3+1, Na Stráni, Čelákovice, manželům E. a J. K., Čelákovice dle 
seznamu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.7. Přidělení bytu
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 67,84m² , ul. Na Stráni v Čelákovicích. Členové bytové komise 
doporučují přidělení bytu paní H. Ch., trvale bytem, Čelákovice. Žádost o byt má podanou ode dne 27. 06. 2011. 
Nevlastní nem. k bydlení.
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 3+1, Na Stráni, Čelákovice, paní H. Ch., Čelákovice dle seznamu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.8. Přidělení bytu
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 55,48m² , ul. Lesní v Milovicích. Členové bytové komise doporučují 
přidělení bytu panu J. Ž., trvale bytem, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Žádost o byt má podanou ode dne 
11. 07. 2011. Nevlastní nem. k bydlení.
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 1+1, ul. Lesní, Milovice, panu J. Ž., Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, dle seznamu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.9. Přidělení bytu
Jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 65,39m², ul. Průběžná v Milovicích. Členové bytové komise doporučují 
přidělení bytu paní M. B., trvale bytem, Milovice. Žádost o byt má podanou ode dne 23. 11. 2011. Nevlastní nem. 
k bydlení.
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 2+1, ul. Průběžná, Milovice, paní M. B., Milovice, dle seznamu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH
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8.2.10. Přidělení bytu
Jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 61,20m² , ul. Armádní v Milovicích. Členové bytové komise doporučují 
přidělení bytu manželům A. a L. B., trvale bytem Bobnice, přechodně, Milovice. Žádost o byt má podanou ode 
dne 05. 03. 2012. Nevlastní nem. k bydlení.
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 2+1, ul. Armádní, Milovice, manželům L. a A. B. Bobnice, dle 
seznamu
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.11. Přidělení bytu
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 69,46m² , ul. Topolová v Milovicích. Členové bytové komise doporučují 
přidělení bytu manželům K. a J. K., trvale bytem, Milovice. Žádost o byt má podanou ode dne 29. 02. 2012. 
Nevlastní nem. k bydlení.
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 3+1, ul. Topolová, Milovice, manželům J. a K. K., Milovice, dle 
seznamu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.12. Výpovědi z nájmu bytu užívaného p. M. B.
Za měsíce 2/2012 až 12/2012, 2/2013 až 3/2013 nezaplatil pan M. B. zálohy na služby vůbec, za měsíc 1/2012 
neuhradil zálohu na služby v plné výši. Ke konci měsíce dubna 2013 dosáhl dluh na zálohách na služby 
spojenými s užíváním bytu částky  48.172,- Kč. Žaloba na úhradu dlužných záloh na služby byla podána. 
Návrh usnesení: 8.2.12.1. RM dává výpověď z nájmu bytu v Čelákovicích, ulice Prokopa Holého, panu M. B., 
Čelákovice, z důvodu nezaplacení úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu v částce převyšující 
trojnásobek měsíční výše nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.12.2. RM ukládá řediteli s.r.o. Q-Byt Čelákovice zajistit podání výpovědi z nájmu bytu 
v Čelákovicích, ulice Prokopa Holého, panu M. B., Čelákovice. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.2.13. Výpovědi z nájmu bytu užívaného p. A. U.
Za měsíce10/2010, 12/2010, 1/2011 až 12/2011, 1/2012 neplatí pan A. U. zálohy na služby vůbec. Dále dluží 
nedoplatek vzniklý na základě ročního vyúčtování služeb za rok 2010 ve výši 13.732,- Kč a za rok 2011 ve výši 
10.892,- Kč. K měsíci dubnu 2013 dosáhl dluh na zálohách na služby spojenými s užíváním bytu částky 61.659,-
Kč. Žaloba na úhradu dlužných záloh na služby byla podána. 
Návrh usnesení: 8.2.13.1. RM dává výpověď z nájmu bytu v Čelákovicích, ulice V Prokopě, panu A. U., 
Čelákovice, z důvodu nezaplacení úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu v částce převyšující 
trojnásobek měsíční výše nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.13.2. RM ukládá řediteli s.r.o., Q-Byt Čelákovice, zajistit podání výpovědi z nájmu bytu 
v Čelákovicích ulice V Prokopě, panu A. U., Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.3.1. Korespondence J. H.
RM se předkládá žádost pana J. H., bytem Armádní, Milovice, který žádá o prodloužení Nájemní smlouvy na byt.
Platnost Nájemní smlouvy byla do 30. 4. 2013. Vzhledem k tomu, že v současné době činí dluh na nájemném ve 
výši 97 383,- Kč, členové bytové komise nesouhlasí s uzavřením nové Nájemní smlouvy na byt, ul. Armádní, 
Milovice s manželi O. a J. H.
Návrh usnesení: RM dává výpověď z nájmu bytu v Milovicích, Armádní ulice, manželům J. a O. H., z důvodu 
nezaplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, v částce převyšující 
trojnásobek měsíční výše těchto plateb.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH



Zápis ze schůze Rady města

13

8.3.2. Korespondence A. G.
RM se předkládá žádost paní A. G., bytem Armádní, Milovice, která žádá o prominutí penále platby za byt ve výši 
5 206,- Kč. Nájemní smlouva byla platná do 30. 4. 2013. Dluh na nájemném k 30. 4. 2013 činí 4 497,- Kč.
Členové bytové komise doporučují, aby paní A. G. uhradila poplatek z prodlení ve výši 5 206,- Kč. 
Návrh usnesení: RM schvaluje uhrazení poplatku z prodlení ve výši 5 206,- Kč, z důvodu pozdního hrazení 
nájemného A. G., Milovice.    
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.3.3. Korespondence A. H.
RM se předkládá žádost paní A. H., bytem, Čelákovice, která žádá o prominutí či částečné prominutí poplatků 
z prodlení. Nájemní smlouva je sepsána na dobu neurčitou. Dluh na nájemném v současné době není žádný. 
Dluh je v plné výši uhrazen. Poplatek z prodlení činí 19 056,- Kč. Členové bytové komise doporučují, aby pí H.
uhradila 50% poplatku z prodlení tj. 9 528,- Kč.
Návrh usnesení: RM promíjí 50% poplatku z prodlení ve výši 9 528,- Kč, v souvislosti s pozdním uhrazením 
nájmu A. H., Čelákovice. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.3.4. Korespondence I. R.
Na jednání bytové komise se dostavila paní I. R., trvale bytem Česká Lípa, přechodně bytem Čelákovice.
Paní R. požádala, aby se mohla zúčastnit na jednání bytové komise z důvodu předčasného přidělení bytu. 
Návrh usnesení: RM schvaluje přednostní přidělení bytu paní I. R., Česká Lípa. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. (Volfová)
Vyřizuje OH

8.3.5. Výpověď z bytu pí. M.
Rada města na svém jednání ze dne 22. 4. 2013 rozhodla o výpovědi z bytu pí. P. M. bydlící v Milovicích, 
Armádní. Vzhledem k tomu, že dnešního dne pí. M. svůj dluh v částce 16.526,- Kč uhradila, navrhujeme RM 
změnit své rozhodnutí. 
Návrh usnesení: 8.3.5.1. RM revokuje své usnesení 7/2013/8.2.9. ze dne 22. 4. 2013 o vyklizení z bytu p. M., 
protože došlo k zaplacení celé dlužné částky za nájemné a služby spojené s užíváním bytu, v Milovicích, 
Armádní.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Sekyra)
Návrh usnesení: 8.3.5.2. RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 8. 2013 s pí. 
P. M., Milovice, na byt v Milovicích, ul. Armádní, protože došlo k zaplacení celé dlužné částky za nájemné 
a služby spojené s užíváním tohoto bytu.   
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Sekyra)

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1. Zápis z jednání Bezpečnostní komise
RM je předkládán Zápis z jednání Bezpečnostní komise č. 20 ze dne 23. 4. 2013
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis z jednání Bezpečnostní komise č. 20 ze dne 23. 4. 2013
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

10.1. Zápis z jednání komise pro Životní prostředí
RM je předkládán Zápis z jednání komise pro Životní prostředí č. 24 ze dne 15. 4. 2013
Návrh usnesení: 10.1.1. RM bere na vědomí Zápis z jednání komise pro Životní prostředí č. 24 ze dne 15. 4. 
2013
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 10.1.2. RM bere na vědomí doporučení KŽP: 
- upřednostnit nerozšiřování zástavby na úkor zeleně (ZN, IZ) a kvalitní ornou půdu (OP) zachovat pro 
zemědělskou činnost příp. realizovat převod na zeleň 
- převod průmyslové výroby (VP) na izolační zeleň s využitím možnosti asanace průmyslových zón (viz usnesení 
KŽP 1/6) 
- vytvořit pásy (skupiny) izolační zeleně všude tam, kde by mohly odstínit průmyslovou výrobu od současné nebo 
budoucí zástavby, a na pozemcích vhodných pro výsadby vzrostlé zeleně mimo intravilán Čelákovic (viz zápis č. 
15 KŽP, bod 6.1 a, 18 KŽP/4b) a ve spolupráci s OŽP a ORM využít čerpání v rámci 6. Prioritní osy OPŽP 
(Zlepšování stavu přírody a krajiny, XLVI. výzva MŽP).
- ve spolupráci s OŽP prověřit možnosti zřízení suchých polderů pro snížení rizik záplav.
- KŽP souhlasí v této souvislosti s doporučeními MěÚ na zřízení víceúčelového parku a vymezením ploch zeleně 
tak, aby byly splněny požadavky na procento zeleně v zástavbě a zohledněno snížení prašnosti. 
- KŽP dále upozorňuje na záměr odsouhlasený ZM nepovolovat skladovací plochy mimo intravilán (viz 
Strategický plán rozvoje města) ani objekty k bydlení, kde nyní nebo v blízké budoucnosti hrozí překračování 
limitů pro polétavý prach nebo hluk. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ
Bez podkladu

Zápis ověřil: František Bodlák

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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