
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 4/2013 konané dne 4. března 2013

Přítomni: František Bodlák, Tomáš Janák, Bohumil Klicpera, Josef Pátek, Luboš Rýdlo, Jarmila Volfová

Hosté: vedoucí OŠIK Vávrová, vedoucí ORM Teichmanová, Ing. arch. R. F., Ing. P. S.,

Ing. arch. P. S., Ing. arch. M. T., MilanTichý, Miroslav Leypold Iglo 

Omluveni: Miloš Sekyra

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 23.15 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 4. 3. 2013
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1. Schválení předloženého programu jednání

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program jednání

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2. Jmenování Františka Bodláka ověřovatelem usnesení a Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu

* Jmenování Františka Bodláka ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Bodlák)

* Jmenování Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu – viz usnesení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. (Janák)

1.3.1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
1.3.2. RM revokuje své usnesení č. 12/2012/10.2.2. ze dne 14. 6. 2012.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
1.3.3. RM revokuje své usnesení č.23/2011/4.1. ze dne 1. 12. 2011.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

1.4. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 3/2013 ze dne 20. 2. 2013
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 3/2013 ze dne 20. 2. 2013
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Janák)

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA

2.1. Schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene vybudování vodovodního přivaděče 
a kanalizační stoky pro městskou část Záluží u Čelákovic na pozemcích p. č. 958/1 a p. č. 3539/8
Město Čelákovice dlouhodobě zajišťuje podklady pro vydání povolení na akci „Vodovodní přivaděč a kanalizační 
stoky pro Záluží u Čelákovic“. Jednou z podmínek pro vydání stavebního povolení je doložení smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene práva vybudování a vedení kanalizace a vodovodního řadu, jejich 
provozování, provádění oprav a údržby mezi investorem stavby městem Čelákovice a majiteli dotčených 
pozemků v k.ú. Čelákovice.
Návrh usnesení: 2.1.1. RM revokuje své usnesení č. 17/2012/4.8.3. o Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene na vybudování a vedení vodovodního řadu, jeho provozování, provádění oprav a jeho údržby 
mezi Městem Čelákovice, jako budoucím oprávněným z věcného břemene a spoluvlastníky stavbou dotčeného 
pozemku p.č. 958/1, orná půda - 8077 m² v k.ú. Čelákovice a Ing. E. H., Bratislava, podíl ½ a Ing. J. T., Praha, 
podíl ½ jako budoucími povinnými z věcného břemene, která byla schválena RM dne 23. srpna 2012 usnesením 
č. 4.8.3.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 2.1.2. RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na vybudování 
a vedení vodovodního řadu, jeho provozování, provádění oprav a jeho údržby mezi Městem Čelákovice, jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene a spoluvlastníkem stavbou dotčených pozemků p.č. 958/1, orná půda 
- 8077 m² v k.ú. Čelákovice a p. č. 3539/8, orná půda – 11 366 m

2
v k. ú. Čelákovice Ing. J. T., Praha, podíl id. 

1/2 z pozemku p. č. 958/1 a podíl id. 27/60 z pozemku p. č. 3539/8, jako budoucím povinným z věcného 
břemene.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

2.2. Záměr pronájmu 
RM je předkládána žádost manželů P. a L. D., bytem, Čelákovice, kteří žádají o převod Nájemní smlouvy na 
pozemek pod garáží. Jedná se o nemovitost na pozemku 1425/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², 
pro k. ú.  Čelákovice, obec Čelákovice. Vlastnictví nemovitosti – Smlouva kupní. Právní účinky vkladu ke dni 25. 
7. 2012. V-7652/2012-209.
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu pozemku pod garáží – st. p. č. 1425/3, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 19 m², pro k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, za cenu 60,-Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH
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2.3. Pronájem náměstí 5. května za účelem pořádání oslav 10 let existence OS Czela.net
RM je předkládána žádost Czela.net, o. s., se sídlem J. A. Komenského č. p. 1645, Čelákovice. IČ 26627043 ve 
věci pronájmu části plochy náměstí 5. května, Čelákovice, p.č. 3201/1 o výměře cca max. 200m² za účelem 
pořádání oslav 10 let existence OS Czela.net – kulturní akce pro všechny příznivce sdružení.  
Návrh usnesení: RM schvaluje pořádání kulturní akce – oslav 10 let občanského sdružení Czela.net, o.s. dne 
20. dubna 2013 v době od 8,00h – 22,00 h., na části pozemku plochy náměstí 5. května, Čelákovice, č. p. 3201/1 
Hlasování: pro 4,(Pátek, Volfová, Janák, Bodlák) proti 0, zdržel se 2.(Klicpera, Rýdlo)
Vyřizuje OH

2.4. Koupě pozemků p.č. 1681/9 a p.č. 1674/2, k.ú. Čelákovice
Na základě jednání ze dne 18. 2. 2013 mezi zástupci Ředitelství vodních cest ČR a zástupci MěÚ Čelákovice 
ohledně studie přístavní infrastruktury v městě Čelákovice a současně napojení lávky přes Labe a umístění 
parkoviště navazující na tento záměr a na základě informace o záměru prodeje dvou pozemků umístěných v této 
lokalitě = p.č. 1681/9 – ostatní plocha / zeleň, o výměře 5535 m2 a p.č. 1674/2 – ostatní plocha / neplodná půda, 
o výměře 441 m2, oba uvedené na LV 1880 pro k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice, oslovila pracovnice OH –
pí K. spoluvlastnici těchto pozemků ohledně prodeje.
Návrh usnesení: RM pověřuje starostu jednáním o podmínkách odkupu pozemků p.č. 1681/9 a p.č. 1674/2, 
v k.ú. Čelákovice, Městem Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

2.5.1. Smlouva nájemní
Z důvodu vlastnictví garáže se obrátila na Město Čelákovice paní I. V., 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. 1426/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem pozemku st. p. č. 1426/2 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 19m², v k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice s vlastníkem garáže mezi Městem Čelákovice 
a paní I. V., Čelákovice za cenu 60,-Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.5.2. Smlouva nájemní
Z důvodu vlastnictví garáže se obrátil na Město Čelákovice pan J. F., bytem, Čerčany, 
o sepsání Nájemní smlouvy na pozemek pod budovou garáže. Jedná se o řadovou garáž umístěnou na pozemku 
ve vlastnictví Města Čelákovice – st. p. č. 1425/18 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem pozemku st. p. č. 1425/18 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice s vlastníkem garáže mezi Městem Čelákovice 
a panem J. F., Čelákovice za cenu 60,-Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.5.3. Nájemní smlouva – S. J.
Na základě výpisu z usnesení RM č. 14/2011/2.2. ze dne 4. srpna 2011 byla vypracovaná Nájemní smlouva 
mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1784 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
694m² , v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem J. S., bytem Čelákovice, (jako spoluvlastníkem id. 1/8) jako 
nájemcem.
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku: st. 
p. č. 1784 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 694m² , v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem J. S., 
Čelákovice, jako nájemcem a spoluvlastníkem id. 1/8, za cenu 824,-Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.5.4. Nájemní smlouva – S. M.
Na základě výpisu z usnesení RM č. 14/2011/2.2. ze dne 4. srpna 2011 byla vypracovaná Nájemní smlouva 
mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1784 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 

694m² , v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní M. S., bytem Čelákovice, (jako spoluvlastníkem id. 1/8) jako 

nájemcem.

Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku: st. 
p. č. 1784 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 694m² , v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní M. S., 
Čelákovice, jako nájemcem a spoluvlastníkem id. 1/8, za cenu 824,-Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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2.6. Nájemní smlouva – D. J.
Na základě výpisu z usnesení RM č. 14/2011/2.2. ze dne 4. srpna 2011 byla vypracovaná Nájemní smlouva 
mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1783 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 

518m² , v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem J. D., bytem, Přerov nad Labem, (jako spoluvlastníkem id. 

¼) jako nájemcem.

Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku: st. 
p. č. 1783 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 518m² , v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem J. D., 
Čelákovice, jako nájemcem a spoluvlastníkem id. ¼ nemovitosti – rodinného domu č.p. 298 v k.ú. Čelákovice, 
obci Čelákovice, za cenu 1 166,-Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1. Příspěvkové organizace – určení přípustného objemu prostředků na platy na rok 2013
a stanovení dalších závazných ukazatelů
Příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice, Městská knihovna Čelákovice, městské muzeum, Kulturní 
dům Čelákovice hradí mzdy svých zaměstnanců plně ze schváleného příspěvku.
Příspěvkové organizace školského typu, základní školy, Základní umělecká škola Jana Zacha a Městský dům 
dětí a mládeže Čelákovice mají ze schváleného příspěvku zřizovatele hrazeny mzdy pro nepedagogické
pracovníky.
Návrh usnesení: 3.1.1. RM určuje přípustný objem prostředků na platy na rok 2013 příspěvkové organizaci
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414   ve výši 130 000,- Kč 
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457  ve výši   30 000,- Kč 
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, Vašátkova 343 ve výši 280 000,- Kč 
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, Havlíčkova 691  

                          ve výši 900 000,- Kč 
Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace, Na Hrádku 1092   

                          ve výši           1 980 000,- Kč 
Kulturní dům Čelákovice, Sady 17. listopadu č. p. 1380               ve výši            1 400 000,- Kč 
Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace, Čelakovského 1429 

                          ve výši           10 790 000,-Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
  
Návrh usnesení: 3.1.2. RM Čelákovic určuje minimální hodnotu ukazatele
příjem za stálé táborové pobyty         ve výši          600 000,- Kč Městskému domu dětí a mládeže Čelákovice
příjem za poskytované služby        ve výši          127 000,- Kč Městské knihovně Čelákovice
příjmy z pronájmu        ve výši          800 000,- Kč Kulturnímu domu Čelákovice               
příjmy z činnosti TS        ve výši       1 500 000,- Kč Technickým službám Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OFaP

3.2. Rozpočet města 2013 - úprava č. 2
RM je předkládán Rozpočet města 2013 - úprava č. 2
Návrh usnesení: RM schvaluje úpravu č. 2 rozpočtu města 2013.
Hlasování: pro 3,(Pátek, Volfová, Janák) proti 0, zdržel se 3.(Klicpera, Bodlák, Rýdlo)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Vyřizuje OFaP
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA

4.1. Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace rampy – napojení Lávky na cyklostezku podél 
Labe a Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 07 114 06 na stavební objekt osvětlení lávky a připojovací cesty 
na levém břehu Labe v souvislosti se stavbou „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ se 
zhotovitelem společností Pontex, spol. s. r. o.
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 projekt na připojovací rampu a kompletní projekt na veřejné osvětlení k této stavbě 
zpravovala rovněž tato firma. 
Návrh usnesení: 4.1.1. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 07 114 07 mezi Městem Čelákovice jako objednatelem 

a společností Pontex, spol. s. r. o., Praha 4 jako zhotovitelem, na vypracování projektové dokumentace v úrovni 

dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro  

provádění stavby (PDPS)  - stavebního objektu („SO 102“) rampa od připojovací cesty lávky k cyklostezce na 

levém břehu v souvislosti se stavbou „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ v hodnotě 50 820,- Kč včetně 

DPH.

Hlasování: pro 4,(Pátek, Volfová, Rýdlo, Bodlák) proti 0, zdržel se 1.(Klicpera) 1 (nepřítomen Janák)
Návrh usnesení: 4.1.2. RM schvaluje 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“) v ceně 21 780 Kč včetně 
DPH. 
Hlasování: pro 3,(Pátek, Volfová, Janák) proti 0, zdržel se 3.(Klicpera, Bodlák, Rýdlo)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Vyřizuje ORM

4.2. Zřízení lokality Strážní domek v k.ú. Čelákovice 
V souvislosti se sjednocováním údajů v centrálních registrech, jsme narazili na nedořešené určení strážního 

domku u trati, který je v současné době rekonstruován na objekt k trvalému bydlení.

Objekt se nachází v k.ú. Čelákovice, č.p. 201, KN uvádí adresu - Strážný domek 201, Čelákovice, Záluží.

Vyřizuje OH
Tento bod bude projednán na příští RM.

4.3. Schválení zadávací dokumentace „PD – Rekonstrukce komunikace Komenského“
V souvislosti s plánovanou realizací opravy vodovodu a kanalizace v ul. J. A. Komenského v Čelákovicích, 
zpracoval ORM zadávací dokumentaci na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace (vč. 
chodníků, parkovacích stání, řešení prostranství před školou atd.).
Návrh usnesení: 4.3. RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PD –
Rekonstrukce komunikace Komenského“ a ukládá ORM zahájit zadávací řízení za těchto doplňujících podmínek:
- kvalifikace uchazeče musí být doložena živnostenským oprávněním 
- budou požadovány 3 reference v celkové hodnotě min. polovina předpokládané ceny x 3
- bude zveřejněno a veškerá komunikace zadavatele směrem k uchazečům o zakázku bude vedena
  prostřednictvím profilu zadavatele
- hodnotícím kriteriem 100% cena
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.4. Schválení zadávací dokumentace „PD – vodovod a kanalizace ul. Komenského a vodovod ul. 
V Prokopě“
Na základě usnesení ZM č.19/5.2.1. ze dne 6. 2. 2013 bylo ORM uloženo zajistit veškeré zadávací činnosti pro 
vypsání veřejné zakázky „Rekonstrukce vodovodu V Prokopě“ a zároveň byl stanoven rozsah předmětu plnění.
ORM však již lednu zahájilo zpracování zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Součástí zpracování ZD 
bylo také zjištění informací týkající se vydání příslušných povolení dle „Stavebního zákona“. Protože se jedná 
o nový vodovodní řad a o nové přípojky, je nutné před realizací akce zajistit vydání Územního rozhodnutí (vydá 
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MěÚ Čelákovice – odbor výstavby) a následně Stavební povolení (vydá MěÚ Brandýs – Odbor životního 
prostředí). 
Návrh usnesení: 4.4.1. RM schvaluje zadávací dokumentaci (varianta 2 – bez ÚR pro celou lokalitu) veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „PD – vodovod a kanalizace ul. Komenského a vodovod ul. V Prokopě“ 
a ukládá ORM zahájit zadávací řízení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.4.2. RM na základě schválené zadávací dokumentace VZ „PD – vodovod a kanalizace 
ul. Komenského a vodovod ul. V Prokopě doporučuje ZM, aby revokovalo své usnesení č. 19/5.2.1. týkající se 
stanovení rozsahu projektových a dalších činností pro veřejnou zakázku malého uvedeného jako „Rekonstrukce 
vodovodu V Prokopě“ a přijalo nové usnesení, které bude obsahovat následující text:
ZM ukládá
vedoucí odboru rozvoje města MěÚ Čelákovice, aby do konce února 2013 zajistila veškeré činnosti pro vypsání 
veřejné zakázky “Vodovod V Prokopě“, přičemž předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby 
bude:

 zpracování veškerých průzkumů potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro příslušná 
povolení dle zákona č. 183/2006 Sb. (předpoklad Územní rozhodnutí a Stavební povolení) 

 vypracování projektové dokumentace pro příslušná povolení dle zákona č. 183/2006 Sb. (předpoklad 
Územní rozhodnutí a Stavební povolení) včetně všech příslušných souvisejících profesí, přípojek, 
přeložek a dopravně inženýrského opatření

 zajištění vyjádření příslušných orgánů a organizací a ostatních účastníků stavebního řízení nutných pro 
vydání příslušných povolení dle zákona č. 183/2006 Sb. (předpoklad Územní rozhodnutí a Stavební 
povolení) na základě plné moci vydané zadavatelem

 zajištění vydání příslušných povolení dle zákona č. 183/2006 Sb. (předpoklad Územní rozhodnutí 
a Stavební povolení) na základě plné moci vydané zadavatelem

 zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle 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

 zajištění autorského dozoru projektanta po celou dobu realizace akce dle samostatné smlouvy o dílo
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.5. Zápis č. 2 z jednání komise pro rozvoj města ze dne 19. 2. 2013 
RM je předkládán Zápis z jednání komise pro rozvoj města 
Návrh usnesení: 4.5.1. RM bere na vědomí Zápis z jednání komise pro rozvoj města č. 2 ze dne 19. 2. 2013
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.5.2. RM po projednání v komisi pro rozvoj města pověřuje vedoucí odboru města zadáním 

zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nového hřbitova včetně řešení obřadní síně a potřebné 

infrastruktury.

Hlasování: pro 1,(Janák) proti 4,(Pátek, Klicpera, Bodlák, Rýdlo) zdržel se 1.(Volfová)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Návrh usnesení: 4.5.3. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek k umístění stavby 

základnové radiostanice BTS 116 Čelákovice zabezpečovacího systému dráhy GSM-R dle předloženého zákresu 

na p. č. 3231/1 v k. ú. Čelákovice ve vzdálenosti 3,8m od hranice pozemku p. č. 3142 a 6,2m od hranice 

pozemku st. p. č. 4594. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.5.4. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek ke změně územního 

rozhodnutí pro stavební parcelu p.č. 494/90 v k.ú. Sedlčánky v regulativu minimálního sklonu střechy na 20%.  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Klicpera)
Návrh usnesení: 4.5.5. RM po projednání v komisi pro rozvoj města souhlasí s umístěním sezónní předzahrádky 

dle původního řešení v roce 2012 v rozsahu 4 slunečníky x 4 stoly x 4 židle  - tedy celkem 64 míst v prostoru 

náměstí před budovou CMC o rozměru 10 x 8m bez ohrazení. Mimo sezónu bude vybavení předzahrádky 

z prostoru náměstí odstraněno. Mobiliář bude materiálově řešen v kombinaci kov – dřevo. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 4.5.6. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nesouhlasí s navrhovaným odstraněním 

přístavku rodinného domu č. p. 463 v ulici Na Hrádku, na parcele p. č. 132 v k. ú. Čelákovice z důvodu nesouladu 

navrhovaného řešení s charakterem území i s ohledem na připravovaný záměr na prohlášení ochranného pásma 

kulturních památek kostela Nanebevzetí P. Marie, děkanství a tvrze.

Hlasování: pro 4,(Pátek, Rýdlo, Bodlák, Klicpera) proti 0, zdržel se 2.(Janák, Volfová)
Protinávrh usnesení: 4.5.7. RM nesouhlasí s navrhovaným dělením pozemků p.č. 581/1, 570/1 a 572 v k.ú. 

Čelákovice, obci Čelákovice z důvodu zahuštění zástavby ve vnitrobloku v ulici Jiráskova.

Hlasování: pro 3,(Pátek, Janák, Volfová) proti 0, zdržel se 3.(Bodlák, Klicpera, Rýdlo)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Návrh usnesení: 4.5.7. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek k dělení pozemků p. č. 581/1, 

570/1, 572 v k. ú. Čelákovice, které umožní vznik přístupu pro stávající pozemek ve vnitrobloku v ulici Jiráskova.

Hlasování: pro 3,(Pátek, Volfová, Janák) proti 2,(Bodlák, Klicpera) zdržel se 1.(Rýdlo)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Návrh usnesení: 4.5.7. RM nesouhlasí s navrhovaným dělením pozemků p.č. 581/1, 570/1 a 572 v k.ú. 

Čelákovice, obci Čelákovice a pro nové posouzení žádosti, žádá aktualizované vyjádření vlastníků sousedních 

pozemků včetně vyjádření k případné možnosti stavby na tomto nově vzniklém pozemku.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Janák) 1 nepřítomen (Volfová)
Vyřizuje ORM

4.5.8. Bytový dům Kostelní
- k projednání tohoto bodu se dostavili zástupci investora Ing. P. S. a Ing. arch. P. S., za Komisi pro rozvoj města 
její předsedkyně, Ing. arch. R. F. a Ing. Teichmanová, jako vedoucí ORM.
- byla provedena prezentace připravovaného projektu, který úspěšně prošel územním řízením, v rámci něhož si 
město stanovilo některé podmínky, které investor akceptoval. V současné době probíhá stavební řízení, k němuž 
se město znovu vyjadřuje a Komise pro rozvoj města zaujala k realizaci této stavby negativní stanovisko. 
Důvodem je rozpor s územním plánem a nedodržení regulativů pro danou oblast. Na základě doporučení komise 
RM svými usneseními č. 23/2012/4.2.3.1. a 23/2012/4.2.3.2. vyjádřila nesouhlas s předloženým projektem ke 
stavebnímu povolení stavby „Bytový dům – Čelákovice, Kostelní ulice, č.p. 154, 156/2, 4233“ s odůvodněním, že 
projekt není v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města a konstatováním, že objekt svojí hmotou 
neodpovídá dané lokalitě s ohledem na záměr vyhlásit ochranné pásmo památek – kostela Nanevzetí P. Marie, 
děkanství a tvrze.
Ing. Klicpera – předložil návrh na usnesení, kterým by byla negativní usnesení k dané stavbě revokována. 
Hlasování: pro 3, (Klicpera, Rýdlo, Bodlák) proti 3,(Pátek, Volfová, Janák) zdržel se 0.
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Po hlasování Ing. Klicpera navrhl, aby se rozhodnutí v této věci předložilo na příští jednání ZM.

4.6. Úprava okolí kašny
Vzhledem k problémům s „nasměrováním“ cirkulující vody do sběrné jímky kašny byl generální projektant 
rekonstrukce náměstí 5. května požádán o předložení řešení tohoto problému.
Problém bude dle návrhu řešen dvoustupňově. 
Návrh usnesení: 4.6.1. RM schvaluje provedení úpravy okolí kašny dle předloženého návrhu.

Hlasování: pro 2,(Pátek, Janák) proti 0, zdržel se 3.(Volfová, Bodlák, Rýdlo)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Návrh usnesení: 4.6.2. RM schvaluje nabídku firmy GRANIT Lipnice s.r.o., Praha na realizaci úpravy okolí kašny 

ve výši 73 664,- Kč bez DPH a přípravných prací, které budou vyčísleny a fakturovány mimo cenovou nabídku 

v cenách v místě obvyklých na základě objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu.

Hlasování: pro 2,(Pátek, Janák) proti 0, zdržel se 3.(Volfová, Bodlák, Rýdlo)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Návrh usnesení: 4.6.3. RM schvaluje realizaci nové mříže sběrné jímky kašny s kolmou orientací lamel mříže 

v předpokládané hodnotě 20 000,- Kč bez DPH.

Hlasování: pro 2,(Pátek, Janák) proti 0, zdržel se 3.(Volfová, Bodlák, Rýdlo)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Návrh usnesení: 4.6.4. RM přijímá peněžitý sponzorský dar od společnosti Tichý & Kolářová, s.r.o., Praha ve 

výši 50.000,- Kč a dárci děkuje.

Hlasování: pro 2,(Pátek, Janák) proti 0, zdržel se 3.(Volfová, Bodlák, Rýdlo)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
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Návrh usnesení: 4.6.5. RM schvaluje Smlouvu darovací mezi Městem Čelákovice jako obdarovaným 

a společností Tichý & Kolářová s.r.o., Praha, jako dárcem peněžitého sponzorského daru ve výši 50.000,- Kč.

Hlasování: pro 2,(Pátek, Janák) proti 0, zdržel se 3.(Volfová, Bodlák, Rýdlo)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Klicpera nehlasoval z důvodu nedostatku informací.

- k projednávání tohoto bodu byli přizváni Ing. arch. M. T. a Ing. Teichmanová 
- pí. Teichmanová a p. T. popsali dosavadní postup při odstraňování závady u horní kašny na náměstí, z níž za 
provozu vytéká voda na plochu náměstí, zároveň vysvětlili navrhované řešení při odstraňování závady. Pí. 
Teichmanová dále uvedla, že máme vyjádření firmy Metrostav, že pokud úpravu provede firma Granit, nebude to 
mít vliv na platnost záruk za dílo.
- v diskuzi k tomuto bodu vystoupili p. Klicpera, pí. Volfová a p. Rýdlo s názorem, že pokud došlo k chybě při 
instalaci vodního prvku, je nezbytné chybu reklamovat a město by se v této chvíli nemělo na odstranění závad 
podílet žádným finančním plněním 
- pí. Teichmanová – v tuto chvíli reklamujeme nedodání prováděcí dokumentace na technologii zařízení
Vyřizuje ORM

4.7. Soutěžní podmínky urbanistické soutěže o návrh „Územní plán Čelákovic – Ideový návrh“
Dne 14. 06. 2012 rada města svým usnesením č. 4.10.4.2. uložila vedoucí odboru rozvoje města předložit zadání 
veřejné zakázky na zpracování územního plánu města Čelákovic formou otevřené urbanistické jednokolové 
soutěže o návrh. Soutěžní podmínky byly vypracovány a konzultovány s Českou komorou architektů, jakožto 
právním „zaštiťovatelem“ urbanistických a architektonických soutěží.
Návrh usnesení: 4.7.1. RM bere na vědomí zápis z ustavující schůze poroty soutěže o návrh „Územní plán 

Čelákovic – Ideový návrh“.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.7.2. RM souhlasí s výší odměn odborných členů poroty, která byla na ustavující schůzi poroty 

soutěže o návrh „Územní plán Čelákovic – Ideový návrh“ stanovena hodinovou sazbou na 500,- Kč/hod.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.7.3. RM schvaluje soutěžní podmínky urbanistické soutěže o návrh „Územní plán Čelákovic –

Ideový návrh“.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
p. Klicpera a p. Rýdlo navrhují nahradit Ing. arch Fialovou v porotě urbanistické soutěže „Územní plán Čelákovic 

– ideový návrh“ jiným kandidátem

p. Janák navrhl pana Milana Tichého jako řádného člena poroty urbanistické soutěže „Územní plán Čelákovic –

ideový návrh“

p. Rýdlo navrhl pana Klicperu jako řádného člena poroty urbanistické soutěže „Územní plán Čelákovic – ideový 

návrh“

Návrh usnesení: 4.7.4.2. RM odvolává Ing. arch. Renatu Fialovou z poroty urbanistické soutěže „Územní plán

Čelákovic – ideový návrh“

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2.(Rýdlo, Klicpera)
Návrh usnesení: 4.7.4.3. RM jmenuje p. Milana Tichého, člena Zastupitelstva Města Čelákovice, řádným členem  

poroty urbanistické soutěže „Územní plán Čelákovic – ideový návrh“

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2.(Rýdlo, Klicpera)
Vyřizuje ORM

4.8. Výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky formou poptávky k akci „Objízdná komunikace - Lávka“
v souvislosti se stavbou „Cyklistické stezky přes Labe v Čelákovicích“.
Založení stavby lávky a s ním spojené stavební práce na Káranské straně kolidují s nynější příjezdovou cestou 
k části chatové oblasti Grádo. V měsíci březnu tohoto roku budou na stavbu dopraveny části ocelových pylonů, 
které budou na místě svařovány. Po celou dobu stavby bude v tomto prostoru též umístěna pomocná příhradová 
konstrukce, která bude sloužit pro montáž prefabrikovaných dílců mostovky.
Tento bod bude projednán na příští RM po doplnění dalších nabídek.
Vyřizuje ORM
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5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 

5.1. Zpráva o realizaci projektu Občanské poradny Nymburk za období 1. 1. 2012 -  31. 12. 2012
RM je předkládána Zpráva o realizaci projektu Občanské poradny Nymburk.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zprávu o realizaci projektu Občanské poradny Nymburk za období 
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje Osvaz

5.2. Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Čelákovice (od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012)
RM je předkládána Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Čelákovice 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Terénní program Čelákovice 
(od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012) 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje Osvaz

5.3. Farní charita Neratovice - vyúčtování příspěvku na provoz sociálních služeb v Čelákovicích – rok 
2012 
RM je předkládáno vyúčtování příspěvku na provoz sociálních služeb Farní charity Neratovice v Čelákovicích –
rok 2012.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí vyúčtování příspěvku na provoz sociálních služeb Farní charity Neratovice 
v Čelákovicích – rok 2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Klicpera)
Vyřizuje Osvaz

5.4. Oblastní charita Kutná Hora – Středisko rané péče
Na základě schváleného finančního členění humanitárního fondu na jednotlivé položky a souhlasu s prováděnými 
platbami v průběhu roku 2013, schválila sociální komise z položky ostatní případné humanitární příspěvky, na 
svém jednání dne 19. 2. 2013 finanční podporu ve výši 2.000,- Kč pro Oblastní charitu Kutná Hora – Středisko 
rané péče.
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární 
příspěvky, ve výši 2.000,- Kč Oblastní charitě Kutná Hora – Středisko rané péče.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje Osvaz

5.5. Zápis č. 2 z jednání komise Sociální
RM je předkládán Zápis z jednání komise Sociální
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 2 z jednání komise Sociální ze dne 19. 2. 2013
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje Osvaz

5.6. Smlouva s Farní charitou Neratovice
Dne 6. 2. 2013 odsouhlasilo Zastupitelstvo města na svém jednání dotaci na provoz pečovatelské služby Farní 
charity Neratovice v Čelákovicích ve výši 90.000,-Kč. V příloze předkládám Smlouvu o poskytnutí příspěvku na 
rok 2013 podle § 51 Občanského zákoníku.
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku podle § 51 Občanského zákoníku s Farní 
charitou Neratovice, se sídlem U Závor 1458, Neratovice, na realizaci pečovatelské služby ve městě Čelákovice 
a výplatu částky 90.000,- Kč dle uvedené smlouvy.
Hlasování: pro 4,(Pátek, Volfová, Janák, Bodlák) proti 0, zdržel se 2.(Klicpera, Rýdlo)
Vyřizuje Osvaz
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6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1. Koncepce řešení kapacit škol a školských zařízení v Čelákovicích v kontextu s perspektivou vývoje 
obyvatelstva města Čelákovic do roku 2030
Na počátku roku 2007 žilo v administrativních hranicích města Čelákovic podle údajů ČSÚ celkem 10.715 
obyvatel, z toho bylo 5 302 (49,5%) mužů a 5 413 (50,5%) žen. Od posledního sčítání lidu (k 1. 3. 2001) přibylo 
přibližně 0,7 tis. (6,8%)obyvatel. Tento přírůstek byl prakticky v celém rozsahu zajištěn dlouhodobě vyššími počty 
přistěhovalých než vystěhovalých. Jedná se o logický důsledek geografické polohy Čelákovic, které se nalézají 
v blízkém zázemí metropole, na okraji stále se rozšiřující suburbanizační zóny hl. města Prahy.
Návrh usnesení: 6.1.1. RM bere na vědomí Koncepci řešení kapacit škol a školských zařízení v Čelákovicích 
v kontextu s perspektivou vývoje obyvatelstva města Čelákovic do roku 2030.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.1.2. RM ukládá vedoucímu hospodářského odboru zajistit do 30. 5. 2013 znalecký posudek
technického stavu a dispozice objektu čp. 1097 v ul. J. A. Komenského, k.ú. Čelákovice, včetně odhadu 
finančních nákladů jeho případné rekonstrukce pro potřeby předškolního vzdělávání. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Zjistit zda stavba není určená k demolici.
Návrh usnesení: 6.1.3. RM ukládá vedoucímu hospodářského odboru zajistit do 30. 5. 2013 variantní řešení 
využití pozemků ppč. 686/3, 689, 690/1, 690/2 v ul. J. A. Komenského, k.ú. Čelákovice formou netradičních 
technologií (modulová stavba), včetně odhadu finančních nákladů, pro potřeby předškolního vzdělávání a tomuto 
řešení zajistit i stanovisko městského architekta. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.2. Změna funkčního období ředitelů škol a školských zařízení
Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. V § 
166 se pro školy a školská zařízení zřizované MŠMT, krajem, obcí a svazkem obcí zavádí pravidlo jmenování 
ředitelů do pracovního poměru na dobu určitou 6 let.
Návrh usnesení: RM ve smyslu § 166, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nevyhlašuje konkurzní 
řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586 se sídlem 
J. A. Komenského 1586, 250 88 Čelákovice a potvrzuje, že Hana Henyšová, je od 1. srpna 2013 ředitelkou 
Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, v pracovním poměru na dobu určitou 6 let.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Klicpera)
Vyřizuje OŠIK

6.3. Výběrové řízení na výpůjčku nebytových prostor a provozování Kulturního domu v Čelákovicích
Návrh usnesení: 6.3.1. RM v souladu s ustanovením § 102 odst. (2) písm. m) dle zákona 128/2000 sb. o obcích 
ve znění pozdějších předpisů schvaluje Záměr města Čelákovice vypsat výběrové řízení na výpůjčku nebytových 
prostor a provozování Kulturního domu v Čelákovicích.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Pátek)
Návrh usnesení: 6.3.2. RM ukládá tajemníkovi MěÚ, aby příslušným odborem MěÚ připravil Výzvu na podání 
nabídky na výpůjčku nebytových prostor a provozování Kulturního domu v Čelákovicích a předložil ji Radě města 
na 20. 3. 2013 v konceptu a na 8. 4. 2013 v čistopisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Pátek)

6.4. Zápis z jednání Redakční rady zpravodaje města Čelákovic
RM je předkládán Zápis z jednání Redakční rady zpravodaje města Čelákovic
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis z jednání Redakční rady zpravodaje města Čelákovic č. 2 ze dne 
19. 2. 2013  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK
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6.5. Městské muzeum Čelákovice
Z důvodu objektivního vyřešení dlouhodobě a stále přetrvávající neuspokojivé situace v Městském muzeu,  
a to jak po stránce personální i odborné navrhujeme vypsání transparentního výběrového řízení na pozici" ředitel 
příspěvkové organizace Městské muzeum Čelákovice", za předpokladu jmenování nezávislých odborníků 
za členy výběrové hodnotící komise.
Návrh usnesení: 6.5.1. RM odvolává ke dni 31. 3. 2013 z funkce ředitele Městského muzea v Čelákovicích 
Mgr. Davida Eisnera.
Návrh usnesení: 6.5.2. RM ukládá OŠIK zpracovat podklady pro vypsání výběrového řízení na pozici ředitel 
Městského muzea v Čelákovicích.
Návrh usnesení: 6.5.3. RM ukládá tajemníkovi vypsat výběrové řízení na pozici ředitel Městského muzea 
v Čelákovicích, v termínu do 11. 3. 2013
Návrh usnesení: 6.5.4. RM pověřuje dočasným vedením Městského muzea v Čelákovicích Bc. F. D., s účinností 
od 1. 4. 2013 do doby jmenování nového ředitele.
Návrh usnesení: 6.5.5. RM jmenuje výběrovou komisi pro vypsání výběrového řízení na pozici ředitele 
Městského muzea v Čelákovicích ve složení:
Tajemník:
Marie Vávrová – OŠIK MÚ Čelákovice
Členové:
PhDr. L. B., ředitel Muzea Mladoboleslavska, předseda AMG
Mgr. I. B., ředitelka ÚAPP SČ
PhDr. F. F., ředitel Západočeského muzea v Plzni
Mgr. D. H., ředitel Městského muzea v Sedlčanech, předseda krajské sekce AMG
PhDr. I. K., odborný pracovník Oblastního muzea Praha-východ
PhDr. Z. K., ředitel Sládečkova vlastivědného muzea Kladno
Mgr. M. R., ředitel Oblastního muzea v Děčíně
PhDr. B. Š., ředitel Oblastního muzea v Lounech
zástupce odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK
Vyřizuje OŠIK

6.5. Návrh odvolání ředitele MěM Mgr. Eisnera z funkce 
K jednání RM se dostavili zastupitelé M. L. Iglo a M. Tichý, kteří prezentovali svou nespokojenost s prací ředitele 
MěM a prostřednictvím předkladatele materiálu radního T. Janáka navrhli radě města odvolání ředitele MěM 
a vypsání výběrového řízení na tuto pozici.

Protinávrh usnesení: RM trvá ve věci řešení situace v Městském muzeu v Čelákovicích na svém usnesení 
č.3/2013/6.8.2. ze dne 20. 2. 2013 v tomto znění: U vědomí, že pracovně-právní vztahy jsou výlučně vnitřní 
záležitostí příspěvkové organizace a zodpovědností jejího statutárního orgánu, deklaruje podporu současnému 
vedení Městského muzea v Čelákovicích a bude nadále nápomocna při stabilizaci situace uvnitř Městského 
muzea v Čelákovicích.
Hlasování původní: pro 4, (Klicpera, Pátek, Rýdlo, Bodlák) proti 1, (Janák) zdržel se 1.(Volfová)
Zápis byl v tomto bodu upraven na základě námitky Dr. Rýdla na RM č. 5/2013 konané dne 20. března 2013 
Hlasování o úpravě: pro 5,(Klicpera, Pátek, Volfová, Rýdlo, Bodlák) proti 1,(Janák) zdržel se 1.(Sekyra) 

6.6. Vypracování návrhu žádosti o prohlášení nejstaršího historického jádra Čelákovic městskou 
památkovou zónou.
Vzhledem k architektonickým a urbanistickým hodnotám doposud zachovaného nejstaršího „historického jádra“ 
města Čelákovice, tvořeného lokalitami Na Hrádku a části ul. Kostelní a předně třemi na území se nacházejícími 
areály chráněných kulturních památek, při stále se zvyšujících tendencích soukromých investorů o změnu
urbanistického pojetí celkového historického rázu této lokality, která je významnou součástí našeho kulturního 
dědictví, doporučujeme z uvedených důvodů požádat RM o oslovení NPÚ odborné územní pracoviště SČ za 
účelem kvalifikovaného zhodnocení uvedeného území a vypracování návrhu žádosti na možné prohlášení tohoto
území za městskou památkovou zónu.
Návrh usnesení: RM pověřuje starostu Ing. Josefa Pátka k oslovení ředitele Národního památkového ústavu, 
územní odborné pracoviště Středních Čech se žádostí o odbornou pomoc při vypracování návrhu žádosti 
o prohlášení nejstaršího historického jádra Čelákovic městskou památkovou zónou.
Hlasování: pro 1,(Janák) proti 4,(Pátek, Klicpera, Rýdlo, Bodlák) zdržel se 1.(Volfová)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Vyřizuje OŠIK



Zápis ze schůze Rady města

12

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

8.1. Zápis č. 2/2013 z jednání komise Bytové
RM je předkládán Zápis č. 2/2013 z jednání komise Bytové
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 2/2013 z jednání komise Bytové ze dne 12. 2. 2013

Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.1. Přidělení bytu
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 53,99m², ul. Prokopa Holého v Čelákovicích. Členové bytové komise 
doporučují přidělení bytu panu J. V., Čelákovice. Žádost o nájem obecního bytu má podanou ode dne 5. 8. 2008. 
Nevlastní nem. k bydlení. 
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 1+1, Prokopa Holého, Čelákovice, panu J. V., Čelákovice dle 
seznamu.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.2.2. Obnovení nájemní smlouvy
RM se předkládá žádost pana T. S., bytem Prokopa Holého, Čelákovice, který žádá o obnovení Nájemní smlouvy. 
Členové bytové komise doporučují vyhovět žádosti pana S., neboť v současné době má vše uhrazeno ze dne 
8. 2. 2013, včetně poplatků z prodlení.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, ul. Prokopa Holého, Čelákovice 
manželům R. a T. S., Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.3. Prominutí poplatků z prodlení
RM se předkládá žádost paní M. R. (dříve F.), bytem, Milovice o prominutí poplatků z prodlení. Paní R. byla 
nájemcem v bytě, ul. Armádní, Milovice, vzhledem k tomu, že na bytě vznikl dluh ve výši 60 026,- Kč, z bytu se 
v červnu roku 2011 odstěhovala. Jistina dluhu byla dne 22. 1. 2013 uhrazena v plné výši (tj. 60 026,-K), 
následně byly vyčísleny poplatky z prodlení ve výši 32 616,60 Kč.
Z důvodu tíživé finanční situace požádala o prominutí poplatků z prodlení. Členové bytové komise doporučují, 
aby pí R. uhradila 50% poplatku z prodlení tj. 16 308,- Kč.    
Návrh usnesení: RM promíjí 50% poplatku z prodlení v souvislosti s pozdním uhrazením nájmu M.R., Milovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.4. Korespondence manželů N.
RM se předkládá žádost manželů R. a A. N., bytem Armádní, Milovice, kteří žádají o prodloužení Nájemní 
smlouvy. Manželé měli platnou Nájemní smlouvu do 12. 2. 2013. K lednu 2013 činí dluh na nájemném ve výši 
41 608,- Kč. Členové bytové komise nesouhlasí s uzavřením nové Nájemní smlouvy a doporučují vypovědět 
nájem z bytu, manželům N.
Návrh usnesení: RM vypovídá nájem z bytu v Milovicích, ul. Armádní, manželům A. a R. N., z důvodu 
neplacení nájemného.
Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v domě, v Milovicích, ul. Armádní.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH
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8.2.5. Korespondence H. N.
RM se předkládá žádost paní H. N., bytem Prokopa Holého, Čelákovice, která žádá o prodloužení Nájemní 
smlouvy. Nájemní smlouva byla platná do 31. 1. 2013. Manželé mají v současné době dluh na nájemném ve výši 
21 536,- Kč. Dne 4. 2. 2013 uhradili 10 000,- Kč. Členové bytové komise doporučují vyhovět žádosti manželů N.
a uzavřít s nimi novou Nájemní smlouvu na dobu určitou 3 měsíců tj. do 31. 5. 2013.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, Čelákovice, na dobu určitou 3 měsíce tj. 
do 31. 5. 2013 s manželi A. a H. N.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.6. Korespondence T. C.  
RM se předkládá žádost pana T. C., bytem Lesní, Milovice, který požádal o uzavření nové Nájemní smlouvy, 
která mu skončila dne 29. 2. 2012. Pan C. nemá doposud uhrazen poplatek z prodlení ve výši 1 179,- Kč, dluh na 
nájemném nemá. Členové bytové komise doporučují uzavření nové Nájemní smlouvy s panem C. na dobu 
určitou 6 měsíců tj. do 30. 7. 2013, za předpokladu, že uhradí poplatek z prodlení.
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě uhrazení dlužné částky, poplatku z prodlení, uzavření nové Nájemní 
smlouvy na byt, Milovice, na dobu určitou 6 měsíců tj. do 31. 7. 2013 s panem T. C., Milovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1. Zápis č. 18/2013 z jednání komise Bezpečnostní 
RM je předkládán Zápis č. 18/2013 z jednání komise Bezpečnostní
p. Janák přítomné radní upozornil na některé zásadní návrhy usnesení z tohoto jednání BZK:
- na potřebu smýcení, popř. úpravu křovin před hypermarketem Albert a požádal starostu Pátka
o pověření hospodářského odboru k jednání s majiteli dotčeného pozemku.
- na závaznou vyhlášku města E 3/2011, resp. její rozšíření v čl. 3. o bod 4. ve znění : zakazuje se manipulace    
a aplikace drog na veřejných prostranstvích ve městě Čelákovice, uvedených v příloze č.1 této vyhášky. 
(BZK zde navrhuje prověření možnosti rozšíření vyhlášky právníkem města a následné předložení ZM)
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis z jednání komise Bezpečnostní č. 18 ze dne 21. 2. 2013
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

10.1. Hospodaření s vodou za rok 2012
V příloze je uvedena skutečnost kalkulací vodného a stočného za r. 2012. Kalkulace vodného je ukončena 
ztrátou ve výši 381 tis. Kč. Tato ztráta je způsobena především překročením vody nakoupené, a to o 1 233 tis. 
Kč. Na tomto výrazném překročení se podílí především únik vody ze zmrzlých a prasklých vodoměrů na počátku 
roku 2012, úniky vody při haváriích na vodovodním potrubí a ztráty vody v síti, která je ve špatném technickém 
stavu a technické řešení (vybavenost) vodovodní sítě.
Návrh usnesení: 10.1.1. RM bere na vědomí informaci VaK Mladá Boleslav a.s. o hospodaření s vodou za rok 
2012. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Návrh usnesení: 10.1.2 RM s ohledem na výsledky hospodaření s vodou na skupinovém vodovodu Čelákovice 
za rok 2012 a vykázané ztrátě vody způsobené haváriemi souhlasí s dodatečnou úhradou částky 85.000,- Kč ve 
prospěch provozovatele VaK Mladá Boleslav a.s.
Tento bod bude projednán na příští RM s návrhem na řešení od VaK Mladá Boleslav a.s.
Vyřizuje STA
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10.2. Smlouva o převodu akcií ZPVK a.s.
Na základě usnesení ZM 18/2012/5.6.1, kterým ZM schválilo nákup akcií ZPVK se radě města předkládá vlastní 
Smlouva o převodu akcií.
Návrh usnesení: RM na základě usnesení ZM 18/2012/5.6.1 schvaluje Smlouvu o převodu akcií mezi Zdrojem 

pitné vody Káraný a.s., Praha 1 jako převodcem a Městem Čelákovice, jako nabyvatelem.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2. (Klicpera, Rýdlo)
Vyřizuje STA

11. RŮZNÉ

11.1. Revokuje své usnesení č. 12/2011/11.1. ze dne 30. 6. 2011.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřil: Tomáš Janák dne 

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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