
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 3/2013 konané dne 20. února 2013

Přítomni: Bohumil Klicpera, Josef Pátek, Luboš Rýdlo, Jarmila Volfová

Hosté: Při projednávání bodu 4 byla přítomna vedoucí ORM

Omluveni: František Bodlák, Tomáš Janák, 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 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno 

v 19.45 hodin.

Paní Jarmila Volfová se na jednání RM dostavila v 18.30 hodin

Zapsala: Romana Liscová dne 20. 2. 2013
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění

Starosta doplnil program jednání o bod: 6.7., 6.8., 11.3.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod: 6.7., 6.8., 11.3.

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

Bod 2.3. SOSB o VB na pozemek parc. č.3539/8 byl vypuštěn z programu jednání.

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

1.2. Jmenování Luboše Rýdla ověřovatelem usnesení a Bohumila Klicpery ověřovatelem zápisu

* Jmenování Luboše Rýdla ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

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

* Jmenování Bohumila Klicpery ověřovatelem zápisu – viz usnesení.

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

1.3.1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

1.3.2. RM schvaluje vzhledem k dlouhodobé nemoci místostarosty a ke skutečnosti, že zatím nedošlo ke shodě  
na výchozím zadání podmínek veřejné zakázky „Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a svoz 
tříděného odpadu v k.ú. Čelákovice, Sedlčánky a Záluží“, posunutí termínu pro splnění úkolu RM 
č.12/2012/10.2.2. do 31. 12. 2013.  
Hlasování: pro 2,(Volfová, Pátek), proti 0, zdržel se 2.(Rýdlo, Klicpera)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT

1.3.3. RM ukládá vedoucí ORM zapracovat do Směrnice č. I/1/2012 k zadávání veřejných zakázek následující 
doplňující instituty:
- Zadavatele Město Čelákovice zastupuje navenek starosta města a funkci výkonného orgánu plní Rada města
Čelákovice.
- Návrh na druh a podmínky zadávacího řízení včetně zadávací dokumentace a návrhu Oznámení, Výzvy či 
Poptávky pro VZ s předpokládanou cenou do 200 000,- Kč bez DPH schvaluje starosta, u VZ s předpokládanou 
cenou nad 200 000,- Kč bez DPH schvaluje Rada města.
- Výsledky hodnocení nabídek na splnění každé veřejné zakázky s předpokládanou cenou vyšší než 100 000,-
Kč bez DPH musí být vždy předloženy k rozhodnutí Radě města
- Otevírání obálek s nabídkami se provádí příslušnou komisí ihned, tj. pokud možno ve stejný den, na který bylo
stanoveno předložení nabídek pro danou veřejnou zakázku. 
Směrnice se zapracovanými zásadami bude předložena RM ke schválení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.4. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 1/2013 ze dne 17. 1. 2013 a č. 2/2013 ze dne 7. 2. 2013
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 1/2013 ze dne 17. 1. 2013
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 2/2013 ze dne 7. 2. 2013
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA

2.1. Dodatky č. 1 – pozemky pod garážemi
Pronajímání pozemků pod garážemi – upravená cena od 1. 1. 2013
Radě města se předkládají Dodatky č. 1 k nájemním smlouvám na pozemky pod garážemi v sídlišti V Prokopě, 
kterým se od 1. 1. 2013 upravuje cena za pronájem pozemku na 60,-Kč/m²/rok.
2.1.1. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200614
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1425/14 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníkem 
garáže R. R., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 60,-Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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2.1.2. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200628
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1426/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníkem 
garáže Ing. P. B., Praha 9, jako nájemcem, za cenu 60,-Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.1.3. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200629
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1426/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníkem 
garáže D.P., Praha Kunratice, jako nájemcem, za cenu 60,-Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.1.4. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200632
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1426/9 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníkem 
garáže P. M., Ostrá, jako nájemcem, za cenu 60,-Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.1.5. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200641
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1426/18 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníkem 
garáže J. F., Borek, jako nájemcem, za cenu 60,-Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

2.2. SOSB o VB – Metropolitní síť Milovice
RM je předkládána Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako 
povinným z věcného břemene a fi FIBERNET, a.s., Mladá Boleslav, jako oprávněným z věcného břemene na 
akci „Metropolitní síť Milovice – 2. etapa“  
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem 
Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného břemene a firmou FIBERNET, a.s., Mladá Boleslav, jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno umístění, zřízení a provozování podzemního 
komunikačního vedení na Dotčených nemovitostech označených jako pozemky p.č. 1769/14 – ostatní plocha/ 
manipulační plocha a p.č. 1769/15 - ostatní plocha/ manipulační plocha, oba v k.ú. Milovice nad Labem a obci 
Milovice se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a omezeními.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

2.3. SOSB o VB na pozemek parc. 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.
Tento bod byl vypuštěn z jednání RM.

2.4. Opravy objektu Masarykova 226
Objekt Masarykova 226 ve vlastnictví města má do roku 2014 pronajat fy. LUMIRA resp. R. P.. Vzhledem ke 
stavu objektu je nutno provádět průběžné opravy, které by měly být hrazeny vlastníkem objektu, ale po dohodě 
tyto investice hradí přímo fy. LUMIRA. Jedná se např. o zateplení objektu, rekonstrukce kuchyňky 
a WC, apod.
Nyní je radě předkládána žádost o schválení investice ve výši 80.000,- vč. DPH na opravy, které budou 
provedeny v roce 2013.
Návrh usnesení: RM schvaluje realizaci oprav na rok 2013 objektu Masarykova 226, předložených nájemci 
objektu, L. L., Brandýs n.L., M. L., Brandýs n.L., a R. P., Lysá n.L.,  v celkové hodnotě 80.000,- vč. DPH. Opravy, 
které slouží ke zhodnocení objektu, budou prováděny na náklady nájemce bez vlivu na platbu nájemného podle 
platné smlouvy.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH
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2.5. Prodej části pozemku ul. Kostelní, k.ú. Čelákovice
S žádostí o odprodej části pozemku p.č. 3120 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře max. cca 24 m

2

(varianta 1 a 2) z celkové výměry 699 m
2
, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, se obrátil na Město Čelákovice 

vlastník sousedního pozemku st.p.č. 1576, pan J. H. Jeho záměrem je získání části pozemku za účelem 
rekonstrukce a rozšíření RD č.p. 466.
Návrh usnesení: RM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 3120 – ostatní plocha / ostatní komunikace, 
o výměře max. cca 24 m2 z celkové výměry 699 m2, v. k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

2.6. Prodej části pozemku ul. Sedláčkova, k.ú. Čelákovice
S žádostí o odprodej části pozemku p.č. 3129/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře cca 8m

2

z celkové výměry 1204 m
2
, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, se obrátili na Město Čelákovice vlastníci 

sousedního pozemku st.p.č. 286, J. a I. Š. Domek s příslušenstvím odkoupili v roce 2010, kdy již byl tento prostor 
původními majiteli oplocen.
Návrh usnesení: 2.6.1. RM schvaluje záměr darování části pozemku p.č. 3129/1 – ostatní plocha / ostatní 
komunikace, o výměře cca 8 m2 z celkové výměry 1204 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.6.2. RM doporučuje Zastupitelstvu města změnu předmětu daru ze „Smlouvy o budoucí 
darovací smlouvě ze dne 12. 7. 2010“ mezi městem Čelákovice, panem J. Š., paní R. Š. a manželi J. a I. Š. –
část pozemku p.č. 3130 – ostatní plocha / ostatní komunikace, v k.ú. Čelákovice, o výměře cca 7 m

2
bude 

nahrazena částí pozemku p.č. 3129/1 - ostatní plocha / ostatní komunikace, v k.ú. Čelákovice, o výměře cca 8 m
2

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

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1. Rozpočet města 2013 - úprava č. 2
RM se předkládá Rozpočet města 2013 - úprava č. 2, v rozpravě radní Klicpera, Rýdlo trvají nejprve na 
zapracování podmínek dotace Intenzifikace ČOV do Rozpočtu města a až poté provádět další úpravy.
Návrh usnesení: RM schvaluje úpravu č. 2 rozpočtu města 2013.
Hlasování: pro 2,(Pátek, Volfová), proti 0, zdržel se 2 (Rýdlo, Klicpera).
Vyřizuje OFaP
NÁVRH NEBYL PŘIJAT

3.2. ZŠ Kostelní – použití prostředků rezervního fondu
Základní škola Kostelní při svém hospodaření v roce 2012 dosáhla ztráty ve výši 86 638,46 Kč, bylo to 
způsobeno nárůstem cen energií. Ztrátu škola hradí ze svého rezervního fondu, postup je plně v souladu 
s ustanovením § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC v platném znění.
Návrh usnesení: RM souhlasí s použitím prostředků rezervního fondu ve výši 86 638,46 Kč ZŠ Kostelní na 
pokrytí ztráty v hospodaření roku 2012.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OFaP

3.3. Poptávka – samohybné sekačky pro TS 
V rámci prosté obnovy zařízení, je nezbytné v letošním roce nahradit sekačky, které jsou na konci životnosti 
v Technických službách novým zařízením. Z přiložených nabídek je patrné, že si nákup potřebné sekačky vyžádá 
náklady ve výši cca 500 tis. Kč. 
Návrh usnesení: 3.3.1. RM souhlasí s vypsáním zadávacího řízení, na nákup samohybné a samosběrné 
sekačky trávy s vysokým vyklápěním, Technickými službami Čelákovice, v roce 2013. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.3.2. RM doporučuje ZM navýšit investiční fond Technických služeb Čelákovice pro rok 2013 
o 500 000,- Kč, na nákup samohybné a samosběrné sekačky trávy s vysokým vyklápěním.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje TAJ, TS
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA

4.1. Komise rozvoje města ze dne 15.1 2013
RM je předkládán Zápis z jednání komise pro rozvoj města
Návrh usnesení: 4.1.1. RM bere na vědomí Zápis z jednání komise pro rozvoj města č. 1 ze dne 15. 1. 2013
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.2. RM po projednání v komisi pro rozvoj města zváží prodloužení trasy linky č. 427 pro 

zajištění obsluhy zastávek u obchodního centra Tesco v kontextu se zvýšením podílu hromadné dopravy oproti 

individuální. Pro doplnění informací ke svému rozhodnutí RM pověřuje vedoucího hospodářského odboru 

svoláním jednání s dopravci k tomuto tématu. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.3. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nesouhlasí s navrhovaným řešením 

rekonstrukce RD ul. Na Hrádku č.p. 466, které hmotově i tvarově (zastavěnost, tvar střechy) neodpovídá dané 

lokalitě i s ohledem na připravovaný záměr na prohlášení ochranného pásma kulturních památek kostela 

Nanebevzetí P. Marie, děkanství a tvrze.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.4. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nesouhlasí s přístavbou a stavebními 

úpravami rekreační chaty č.e. 123 v Sedlčánkách. Záměr není v souladu s platným územním plánem sídelního 

útvaru města Čelákovice.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.5. RM souhlasí s předloženou dokumentací ke stavebnímu povolení stavby RD na 

pozemku p.č. 1676 v k.ú. Čelákovice, obci Čelákovice, za předpokladu, že dojde k uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí na odprodej pozemku pod budoucí komunikaci a smlouvy o příspěvku na vybudování základní technické

infrastruktury.

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

4.2. Dělení pozemků Mochovská p. č. 2504/1
Tento bod byl předložen ke schválení vč. návrhu usnesení RM na jejím loňském prosincovém jednání. Na 

základě připomínek RM bylo usnesení přepracováno a byly doplněny chybějící podklady. Žádost o vyjádření byla 

znovu předložena na prvním letošním jednání v lednu. RM však opět předložená usnesení nepřijala. Nyní je tento 

bod předkládán s alternativním usnesením, bez přijatého usnesení není možné žadatelům odpovědět.

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

2504/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1076 m2 v k.ú. Čelákovice, obci Čelákovice a poz.č. 2505 –

zahrada, o výměře 30 m2, v ul. Mochovská v k.ú. Čelákovice, obci Čelákovice i s ohledem na zastavěnou plochu. 

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

Vyřizuje ORM

4.3. 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.
Tento bod byl odložen a bude projednán na příští RM.

4.4. 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.
Tento bod byl odložen a bude projednán na příští RM za účasti statutárního zástupce generálního projektanta.

4.5. Výsledky cenové poptávky „Výměna stoupaček – BD ul. J. A. Komenského 1645 – 1648, Čelákovice“
Z důvodu potřeby provést celkovou výměnu stoupacího potrubí v bytovém domě čp. 1645 – 1648 ul. J. A. 
Komenského bylo zahájeno zadávací řízení formou cenové poptávky. Přímo bylo osloveno 5 firem a zároveň 
došlo ke zveřejnění na webu města. Ve lhůtě pro podání nabídek bylo doručeno 7 nabídek. 
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Návrh usnesení: 4.5.1. RM souhlasí s výběrem provedeným odpovědnou osobou na veřejnou zakázku „Výměna 
stoupaček – BD ul. J. A. Komenského 1645 – 1648, Čelákovice“. Na základě provedeného výběru bude tuto 
veřejnou zakázku realizovat firma Luboš Vávra, Mladá Vožice za nabídkovou cenu 483 737,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a Lubošem 
Vávrou, Mladá Vožice jako zhotovitelem v rámci realizace VZ „Výměna stoupaček – BD ul. J. A. Komenského 
1645 – 1648, Čelákovice “ za nabídkovou cenu 483 737,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje ORM

4.6. 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“.
Tento bod bude projednán na příští RM.

4.8. Výsledky zadávacího řízení „Rámcová smlouva o dílo – malování bytů a nebytových prostor ve 
vlastnictví města Čelákovice“
Z důvodů plánovaných oprav bytového fondu bylo zahájeno zadávací řízení na zajištění malování v bytech 
a nebytových prostorách v domech ve vlastnictví města Čelákovice (Čelákovice, Milovice). Jedná se o uzavření 
rámcové smlouvy na nepravidelné malování až do konce roku 2014.  Výzva k podání nabídky byla zaslána přímo 
5 uchazečům a zároveň zveřejněna na webu města. Ve lhůtě pro podání nabídek bylo doručeno 12 nabídek. 
Návrh usnesení: 4.8.1. RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise pořadí nabídek na 1. až 3. místě 
v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky „Rámcová smlouva o dílo – malování bytů a nebytových prostor ve 
vlastnictví města Čelákovice“
1. místo B. S., Holice
2. místo R. K., Pardubice
3. místo TRITON MALBA s. r. o., Havlíčkův Brod
Zároveň RM schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o dílo s uchazeči, kteří se umístili na 1. a 3. místě 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.8.2. RM souhlasí s uzavřením Rámcové smlouvy o dílo mezi společností Q-BYT Čelákovice 
s. r. o., Čelákovice jako objednatelem a B. S., Holice, jako zhotovitelem v rámci realizace VZ „Rámcová smlouva
o dílo – malování bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Čelákovice“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.8.3. RM souhlasí s uzavřením Rámcové smlouvy o dílo mezi společností Q-BYT Čelákovice 
s. r. o., Čelákovice jako objednatelem a R. K., Pardubice, jako zhotovitelem v rámci realizace VZ „Rámcová 
smlouva o dílo – malování bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Čelákovice“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.8.4. RM souhlasí s uzavřením Rámcové smlouvy o dílo mezi společností Q-BYT Čelákovice 
s. r. o., Čelákovice jako objednatelem a společností TRITON MALBA s. r. o., Havlíčkův Brod, jako zhotovitelem 
v rámci realizace VZ „Rámcová smlouva o dílo – malování bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města 
Čelákovice“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje ORM

4.14. Obnova povrchu chodeb – BD 1629 + 1645 - 1648
Dne 17. ledna 2013 RM na svém zasedání schválila svým usnesením č. 1/2013/4.2.1. výběr zhotovitele 
a usnesením č. 1/2013/4. 2. 2. smlouvu o dílo v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova 
povrchů chodeb – BD 1629 + 1645 – 1648 v Čelákovicích“ mezi městem Čelákovice a společností PODLAHY 
BLANKET s.r.o., Praha 3. 
Návrh usnesení: 4.14.1. RM revokuje své usnesení č. 1/2013/4.2.1. a usnesení č. 1/2013/4.2.2. ze dne 17. 
ledna 2013 týkající se souhlasu s výběrem zhotovitele provedeným odpovědnou osobou a schválení smlouvy 
o dílo na veřejnou zakázku „Obnova povrchu chodeb – BD 1629 + 1645 – 1648 v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.14.2. RM bez zbytečného odkladu ruší zadávací řízení veřejné zakázky „Obnova povrchů 
chodeb – BD 1629 + 1645-1648 v Čelákovicích“, protože vybraný uchazeč odmítl uzavřít smlouvu. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje ORM
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5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 

5.1. Zápis č. 1 z jednání Sociální komise
RM je předkládán Zápis č. 1 z jednání Sociální komise
Návrh usnesení: 5.1.1. RM bere na vědomí Zápis č. 1 z jednání Sociální komise ze dne 15. 1. 2013 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.1.2. RM odvolává Ing. Zoru Iglovou ze Sociální komise na její vlastní žádost, přednesenou na 
jednání komise č.1/2013 dne 15. 1. 2013.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.1.3. RM jmenuje pana Jaroslava Smolíka, Čelákovice, členem Sociální komise.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OSVaZ

5.2. Humanitární fond
V rozpočtu města Čelákovic na rok 2012 byla schválena částka 200.000,- Kč § 3399 humanitární fond, kterým 
disponuje sociální komise.  O položce ostatní případné humanitární příspěvky v částce 29.000,- Kč bude podle 
konkrétních žádostí rozhodovat na svých jednáních. 
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční členění humanitárního fondu na jednotlivé položky a souhlasí 
s prováděnými platbami dle tohoto členění v průběhu roku 2013.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OSVaZ

5.3. Smlouva se Semiramis o.s.
Vzhledem k tomu, že v rozpočtu Města Čelákovice na rok 2013 je v § 3541 – prevence před drogami, pol. 5222, 
schválena částka 150.000,- Kč neinvestiční transfery občanským sdružením na Realizaci projektu terénní 
program ve městě Čelákovice v roce 2013 v oblasti protidrogové prevence, žádám o schválení přiložené Smlouvy 
a výplatu částky dle této smlouvy.
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku podle § 51 Občanského zákoníku  mezi Městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a občanským sdružením Semiramis, o.s. Nymburk, jako příjemcem, na 
poskytnutí příspěvku na zajištění protidrogové prevence ve městě Čelákovice v roce 2013 ve výši 80.000,- Kč. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OSVaZ

5.4. Finanční příspěvek Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, oblastní organizace Praha – východ, 
Čelákovice
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 15. 1. 2013 finanční podporu ve výši 2.000,-Kč pro oblastní organizaci Svazu neslyšících 
a nedoslýchavých Praha-východ, Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární 
příspěvky, ve výši 2.000,- Kč Oblastní organizaci Svazu neslyšících a nedoslýchavých Praha – východ, 
Čelákovice. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OSVaZ

5.5. Finanční příspěvek Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v ČR, oblastní pobočka Praha 
- východ
Na základě schváleného finančního členění humanitárního fondu na jednotlivé položky a souhlasu s prováděnými 
platbami v průběhu roku 2013, bude z položky ostatní případné humanitární příspěvky vyplacena finanční 
podpora ve výši 2.000,- Kč pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých v ČR, oblastní pobočka 
Praha - východ. Tuto částku schválila sociální komise na svém jednání dne 15. 1. 2013.
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární
příspěvky, ve výši 2.000,- Kč pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých, Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OSVaZ
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5.6. Finanční příspěvek Centru pro zdravotně postižené Středočeského kraje, region Praha – východ –
západ, Praha 9
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 15. 1. 2013 finanční podporu ve výši 1.000,- Kč pro Centrum pro zdravotně postižené 
Středočeského kraje, region Praha východ – západ, Praha 9.
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární 
příspěvky, ve výši 1.000,- Kč Centru pro zdravotně postižené Středočeského kraje, region Praha východ – západ, 
Praha 9.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OSVaZ

5.7. 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 předložena Smlouva o poskytnutí příspěvku na 
rok 2013 podle § 51 Občanského zákoníku.
Tento bod byl odložen a bude projednán na příští RM.

5.8. Smlouva o spolupráci s Občanskou poradnou Nymburk, o.s.
Předmětem Smlouvy je spolupráce mezi městem Čelákovice a Občanskou poradnou Nymburk, o.s. při realizaci 
projektu „Občanské poradenství jako nástroj prevence sociálního vyloučení a kriminality v Čelákovicích v roce 
2013“.
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Městem Čelákovice, jako poskytovatelem 
a Občanskou poradnou Nymburk, o.s.  jako příjemcem, na poskytnutí příspěvku na realizaci projektu „Občanské 
poradenství jako nástroj prevence sociálního vyloučení a kriminality v Čelákovicích v roce 2013“ ve výši 40.000,-
Kč a výplatu této částky.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OSVaZ

5.9. Služba lékařské pohotovosti
Dostupná lékařská služba první pomoci je jedním z požadavků, které jsou součástí strategického plánu města.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Koncepci lékařské služby první pomoci pro Čelákovice, předloženou 
starostou města.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje STAR

5.10. Denní stacionář
Denní stacionář poskytuje péči seniorům každý všední den. Denní stacionář by se svým charakterem dal 
přirovnat k mateřské školce. Ve stacionářích je poskytována služba v rozmezí např. od 6,30 hod. do 17 hod.
Zahrnuje stravu, celodenní aktivizační program a možnost odpočinku.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí materiál předložený předsedkyní Sociální komise a vedoucí OSVaZ 
k možnosti zřídit denní stacionář v Čelákovicích.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OSVaZ

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.
Tento bod bude projednán na příští RM.
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6.2. „Vlajka pro Tibet“
Česká republika se od roku 1996 připojuje k mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet“. Město Čelákovice se ke 
kampani připojuje již tradičně vyvěšením tibetské vlajky na budově Radnice. 54. výročí potlačení povstání 
Tibeťanů proti čínské okupaci bude tímto způsobem připomenuto dne 10. března 2013. Městská knihovna ve 
spolupráci s Městem Čelákovice pořádá dne 5. března v 19.00 hodin přednášku Ing. Petra Studničky „ O Tibetu 
jako atraktivním turistickém cíli “. 
Návrh usnesení: RM souhlasí s podpořením mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky 
dne 10. března 2013 na budovu Radnice. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŠIK

6.3. Souhlas s užitím znaku města 
Občanská porada Nymburk, o.s. žádá Radu města o souhlas s umístěním oficiálního znaku města na své 
webové stránky. Znak bude použit v sérii s městskými znaky měst Brandýs n.L.-Stará Boleslav, Milovice, Městec 
Králové a Nymburk, s poděkováním a dovětkem, že uvedená města podporují chod Občanské poradny Nymburk 
o.s.   
Návrh usnesení: RM souhlasí s užitím znaku města Čelákovic na webových stránkách Občanské poradny 
Nymburk, o.s. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŠIK

6.4. Nabídka na odkup loga
Společnost Optimal4 s.r.o, Lysá nad Labem projevila zájem o propůjčení – pronájem neschváleného loga 
(piktogramu) města. Ve smyslu usnesení Rady města č. 1/2013/6.1. ze dne 17. 1. 2013 bylo dále jednáno  
s jednatelem firmy Optimal 4, s.r.o. o prodeji díla. 
Návrh usnesení: RM nesouhlasí s prodejem neschváleného loga (piktogramu) města společnosti Optimal4, 
s.r.o.  Lysá nad Labem za navrženou částku 10.000,- Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŠIK

6.5. Zápis č. 1/2013 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic 
RM je předkládán Zápis č. 1/2013 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 1/2013 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města  
Čelákovic ze dne 17. 1. 2013
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŠIK

6.6. Účast na akci Hodina Země 2013
Hodina Země je opakovaná mezinárodní akce, zavedená Světovým fondem na ochranu přírody. Domácnosti, 
podniky, veřejné instituce, zejména významné kulturní památky vypnou své osvětlení a elektrické spotřebiče po 
dobu jedné hodiny na podporu zvýšení informovanosti o změnách klimatu.
Návrh usnesení: RM schvaluje připojení města Čelákovic k mezinárodní akci Hodina Země 2013 a ukládá 

řediteli Technických služeb zajistit  vypnutí panoramatického osvětlení tvrze, kostela Nanebevzetí Panny Marie, 

husitského kostela a radnice dne 23. března t.r. od 20:30 do 21:30 hodin. 

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

6.7. Výběrové řízení na výpůjčku nebytových prostor a provozování Kulturního domu v Čelákovicích
Záměrem města Čelákovice je zkvalitnit kulturní program a zefektivnit provoz Kulturního domu v Čelákovicích, 
přičemž zároveň sleduje zvýšení provozního salda města ve financování resp. snížení běžných výdajů, a to 
minimalizací příspěvku na provoz Kulturního domu. Předpokládaná úspora 2.000.000,00 Kč ročně, záměr 
pronájmu od 1. 1. 2014.
Tento bod bude projednán na příští RM.

6.8. Stanovisko ZO KINOS
Členům Rady města bylo dne 13. 2. 2013 e-mailem doručeno vyjádření ZO KINOS MěM Čelákovice čj.21/2013 
ze dne 13. 2. 2013 ve věci výpovědi z pracovního poměru zaměstnanci muzea panu  J.Š.
Návrh usnesení: 6.8.1. RM bere na vědomí stanovisko ZO KINOS  MěM Čelákovice čj.  21/2013 ze dne 13. 2. 
2013 ve věci výpovědi z pracovního poměru, zaslané členům rady města.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 6.8.2. RM 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: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

8.1. Zápis č. 1/2013 z jednání komise Bytové
RM je předkládán Zápis č. 1/2013 z jednání komise Bytové
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 1/2013 z jednání komise Bytové ze dne 15. 1. 2013

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

8.2. Bytové záležitosti
8.2.1. G. P.
RM se předkládá písemný materiál, který vznikl na základě osobní schůzky rod. G., bytem Armádní Milovice 
u pana starosty ing. Josefa Pátka. Materiál byl předložen na bytové komisi k projednání.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, ul. Armádní, Milovice P. G. na další 
pololetí tj. do 30. 6. 2013 s tím, že nájemné bude hrazeno z ÚP. Za předpokladu, že nebude evidován dluh na 
nájemném v období 8 – 12/2012.
Souhlasí se snížením výše splátky vyplývající ze splátkového kalendáře dohodnutého mezi p. P. G. a zástupci 
s.r.o. Q-Byt Čelákovice z 3000 na 2 000 Kč/měsíc, za předpokladu že bude z ÚP uhrazena část stávajícího dluhu 
ve výši cca 10 000,- Kč.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.2. C. L.
Na jednání bytové komise se dostavili pan L. C., bytem Armádní, Milovice se svou babičkou paní A. C., bytem 
tamtéž. Pan C. byl pozván na bytovou komisi ohledně dluhu na nájemném, který činí k 15. 1. 2013 částku 
28 852,- Kč. Pan C. uvedl, že by potřeboval, aby s ním byla uzavřena nová Nájemní smlouva, aby mohl pobírat 
příspěvek na bydlení.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt., ul. Armádní., Milovice na dobu určitou
3 měsíců, tj. do 30. 4. 2013 s panem L. C., Milovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.3. Korespondence J. H.
RM se předkládá žádost pana J. H., bytem Armádní, Milovice ve věci uzavření nové Nájemní smlouvy na byt.
Členové bytové komise opětně řešili bytovou situaci rodiny H. Na předchozím zasedání bytové komise, kam byl 
pozván pan H., který sdělil, že do konce roku 2012 uhradí částku 6 000,- Kč. Částku neuhradil, dne 15. 1. 2013 
uhradil částku 3000,- Kč.
Návrh usnesení: RM schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy pro manžele J. a O. H. na byt, ul. Armádní 
Milovice, do 30. 4. 2013, za předpokladu, že dojde k pravidelnému placení nájmu v plné výši a zároveň bude 
splácen i dluh na nájemném minimálně 500,- Kč za měsíc. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.4. Korespondence A. G.
RM se předkládá žádost paní A. G., bytem Armádní., v Milovicích, která žádá o sepsání nové Nájemní smlouvy 
na byt. Pí G. dluží na nájemném 19 770,- Kč k 15. 1. 2013.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, Milovice na dobu určitou 3 měsíců, tj. do 
30. 4. 2013 s paní A. G., Milovice. Dluh na nájemném bude pravidelně splácet.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH
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8.2.5. Korespondence M. K.
RM se předkládá žádost paní M. K., bytem nám. 5. května 1/11, Čelákovice, která žádá o přidělení bytu po panu 
A. Š., bytem Armádní, Milovice. V dopise uvádí, že je přítelkyně pana Š. a v případě uzavření Nájemní smlouvy 
na její jméno je ochotna dluh na nájemném, který činí k 15. 1. 2013 25 155,- Kč, uhradit.
Návrh usnesení: RM vypovídá nájem z bytu, v Milovicích, ul. Armádní, panu A. Š. z důvodu neplacení 
nájemného.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.6. Korespondence M. K.
RM se předkládá žádost pana M. K. bytem v Lesní ulici v Milovicích, kterou předložil při osobním jednání na 
MěÚ. Pan K., který měl problém s tím, že mu předchozí zaměstnavatel nevyplácel v některých obdobích mzdu. 
Po změně zaměstnavatele koncem roku 2012 se jeho situace změnila a bude schopen platit nájemné i splátky na 
dluh.
Návrh usnesení: RM schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy pro p. M. K. na byt, ul. Lesní, Milovice, do 30. 4. 
2013, za předpokladu, že dojde k pravidelnému placení nájmu v plné výši a zároveň bude splácen i dluh na 
nájemném.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.7. Upřesnění rozhodnutí RM, č. 5/2012/8.2.15. ze dne 1. 3. 2012
RM dne 1. 3. 2012 rozhodla o prominutí části příslušenství dluhu pana T. B. Jelikož dluh i příslušenství dluhu bylo 
již v minulosti předáno k vymáhání exekutorovi, je třeba rozhodnutí upřesnit.
Návrh usnesení: 8.2.7.1. RM revokuje své usnesení č. 5/2012/8.2.15. ze dne 1. 3. 2012
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.7.2. RM promíjí panu T. B., Čelákovice, na základě jeho žádosti, část poplatku z prodlení 
ve výši 20.000,- Kč, a to z celkové částky 75.362,28 Kč.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje Q-BYT

8.2.8. Bytové záležitosti rodiny M.
RM na svém zasedání 20. 12. 2012 rozhodovala o bytových záležitostech pana M. Jako podklad pro rozhodování 
byl zřejmě rozhodujícím podkladem žádost pana M. o uzavření dohody o splátkách a jeho vysvětlení důvodů 
vzniku dluhu. Jelikož argumentační dovednosti p. M. nejsou právě dokonalé, podklad RM nepřesvědčil a bylo 
rozhodnuto o podání výpovědi.
Návrh usnesení: 8.2.8.1. RM revokuje své usnesení č. 24/2012/8.3. z 20. 12. 2012.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.8.2. RM po předložení doplňujících podkladových materiálů souhlasí s uzavřením dohody 
o splátkách dluhu váznoucího na bytě v Milovicích, podle návrhu p. R. M.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.8.3. RM schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy p. R. M. a pí. I. M. na byt v Milovicích do 
30. 6. 2013.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje Q-BYT

8.3. Pronájem bytů U Podjezdu
V domě čp. 231 ul. U Podjezdu, Čelákovice byly v průběhu roku nájemci opuštěny byty č. 2 (2+1 – 65 m2) a č, 3 
(2+1 – 81 m2). Oba byty jsou ve velmi zanedbaném stavu a jejich oprava si vyžádá značné náklady, které byly 
stanoveny na základě rozpočtu provedeného ve spolupráci s hospodářským odborem na částku 589 095,-- Kč 
u bytu č. 2 a 780 764,-- Kč u bytu č. 3.
Návrh usnesení: 8.3.1. RM vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 2 v domě č.p. 231 ul. U Podjezdu, Čelákovice 
o celkové ploše 65,08 m². Byt se pronajímá neopravený v neobyvatelném stavu a ucházet se o jeho nájem 
mohou jak žadatelé zařazení v pořadníku, tak i nezařazení. 
Nájemce provede rekonstrukci bytu na vlastní náklady s termínem dokončení nejpozději do 31. 10. 2013. 
Kontrolou kvality a rozsahu prováděných prací bude po celou dobu pověřen vedoucí OH MěÚ. 
100 % nákladů na provedenou rekonstrukci bytu, nejvýše však 590 000,-- Kč, si může žadatel odečíst od 
nájemného, nejdříve od 1. 11. 2013.
Výši nájmu – minimálně 100,-- Kč/m2 nabídne žadatel a tento parametr bude hlavním hodnotícím ukazatelem 
v soutěži o přidělení bytu.
Prohlídka bytu pro uchazeče o jeho nájem proběhne v pondělí 11. 3. 2013 od 14.00 hod. 
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Zájemci mohou projevit svůj zájem písemně, dopisem uloženým v zalepené obálce s nápisem „pronájem bytu 
č. 2“ v domě č.p. 231 ul. U Podjezdu, v Čelákovicích. 
V obálce musí být uvedena identifikace zájemce, tj. jméno, příjmení, adresa a telefonické nebo e-mailové spojení. 
Dále musí žádost o pronájem obsahovat prohlášení, že v případě pronájmu zájemce provede rekonstrukci 
v daném rozsahu a nabídku výše nájemného, obojí stvrzené vlastnoručním podpisem.  Obálky mohou být 
doručeny do podatelny městského úřadu na adrese nám. 5. května l, 2500 88 Čelákovice nebo poštou na tutéž 
adresu nejpozději do 25. 3. 2013 do 14.00 hodin. 
Bližší informace o evidenčním listu a odpovídajícímu soupisu prací k nahlédnutí u správce bytového fondu tel. -
326 991 196 nebo u vedoucího OH MěÚ - tel. 326 929 115. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.2. RM vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 3 v domě č.p. 231 ul. U Podjezdu, Čelákovice 
o celkové ploše 81,28 m², dle přiloženého evidenčního listu. Byt se pronajímá neopravený v neobyvatelném stavu 
a ucházet se o jeho nájem mohou jak žadatelé zařazení v pořadníku, tak i nezařazení. 
Nájemce provede rekonstrukci bytu na vlastní náklady v rozsahu, který odpovídá přiloženému soupisu prací 
s termínem dokončení nejpozději do 31. 10. 2013. Kontrolou kvality a rozsahu prováděných prací bude po celou 
dobu pověřen vedoucí OH MěÚ. 
100 % nákladů na provedenou rekonstrukci bytu, nejvýše však 781 000,-- Kč, si může žadatel odečíst od 
nájemného, nejdříve od 1. 11. 2013.
Výši nájmu – minimálně 100,-- Kč/m2 nabídne žadatel a tento parametr bude hlavním hodnotícím ukazatelem 
v soutěži o přidělení bytu.
Prohlídka bytu pro uchazeče o jeho nájem proběhne v pondělí 11. 3. 2013 od 14.00 hod. 
Zájemci mohou projevit svůj zájem písemně, dopisem uloženým v zalepené obálce s nápisem „pronájem bytu 
č. 3“ v domě č.p. 231 ul. U Podjezdu, v Čelákovicích. 
V obálce musí být uvedena identifikace zájemce, tj. jméno, příjmení, adresa a telefonické nebo e-mailové spojení. 
Dále musí žádost o pronájem obsahovat prohlášení, že v případě pronájmu zájemce provede rekonstrukci 
v daném rozsahu a nabídku výše nájemného, obojí stvrzené vlastnoručním podpisem. Obálky mohou být 
doručeny do podatelny městského úřadu na adrese nám. 5. května l, 2500 88 Čelákovice nebo poštou na tutéž 
adresu nejpozději do 25. 3. 2013 do 14.00 hodin. 
Bližší informace o evidenčním listu a odpovídajícímu soupisu prací k nahlédnutí u správce bytového fondu tel. -
326 991 196 nebo u vedoucího OH MěÚ - tel. 326 929 115. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1. Zápis č. 17/2013 z jednání komise Bezpečnostní 
RM je předkládán Zápis č. 17/2013 z jednání komise Bezpečnostní
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 17/2013 z jednání komise Bezpečnostní ze dne 4. 12. 2012 
a 29. 1. 2013
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

10.1. Zápis č. 21/2013 z jednání komise pro Životní prostředí
RM je předkládán Zápis č. 21/2013 a č. 22/2013 z jednání komise pro Životní prostředí
Návrh usnesení: 10.1.1. RM bere na vědomí Zápis č. 21/2013 z jednání komise pro Životní prostředí ze dne 
14. 1. 2013 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 10.1.2. RM bere na vědomí Zápis č. 22/2013 z jednání komise pro Životní prostředí ze dne
11. 2. 2013
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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11. RŮZNÉ

11.1. Mandátní smlouva TS s firmou REALBOHEMIA, a.s.
Technické služby hledají cesty, jak řešit vymáhání pohledávek. V daném případě mají možnost využít celkem 
dobrých zkušeností MěÚ s firmou REALBOHEMIA, a.s.  
Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením Smlouvy mandátní na mimosoudní inkaso a Smlouvy o budoucím 
závazku REALBOHEMIA, a.s., k přistoupení k závazku oprávněného hradit náklady exekuce, mezi Technickými 
službami Čelákovice a REALBOHEMIA, a.s., a Smlouvy o poskytování právních služeb podle zákona č. 85/1996, 
o advokacii ve znění pozdějších předpisů, mezi Technickými službami Čelákovice a JUDr. H. Z., advokátkou, 
Mladá Boleslav. Uzavření uvedených smluv je nezbytné k tomu, aby bylo možno ve spolupráci s těmito subjekty 
účinně vymáhat pohledávky TS. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje STA

11.2. Odvolání ZŠ – Rozhodnutí III. 2013
Dne 6. 2. 2013 bylo Městu Čelákovice jako příslušnému odvolacímu orgánu doručeno odvolání Ing. D. P. do 
rozhodnutí Základní školy Komenského v Čelákovicích č.j. 357/12 ze dne 27. 12. 2012, k vyřízení. Odvolací 
orgán rozhoduje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle správního řádu. Odvolací orgán přezkoumává soulad napadeného Rozhodnutí s právními 
předpisy.  
Návrh usnesení: RM vydává ve věci odvolání Ing. D. P.,  bytem Čelákovice, proti Rozhodnutí Základní školy 
J. A. Komenského 414 v Čelákovicích, č.j. 357/12 ze dne 27. 12. 2012, podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, toto Rozhodnutí:
Rada Města Čelákovic jako orgán věcně příslušný dle ustanovení § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o Odvolání Ing. D. P.,  bytem 
Čelákovice (dále též „žadatel“ nebo „odvolatel“), doručeného dne 21. 1. 2013, proti rozhodnutí Základní školy 
J. A. Komenského 414, Čelákovice, č.j. 35712, ze dne 27. 12. 2012, o odmítnutí části žádosti, ve věci žádosti o 
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Rozhodnutí“), a to ve věci žádosti (sestávající se ze 12 bodů) o poskytnutí informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „InfZ.“), 
konkrétně 1) kopie Vnitřní směrnice školy č. 54, 2) s kým a kdy bylo ve věci stížnosti č.j. 80/2012 jednáno, 3) zda 
byly z těchto jednání pořízeny zápisy, 4) zápisy z těchto jednání, 5) informace z jakého důvodu nebyly zápisy 
pořízeny, 6) kopie obsahu jednání výchovné komise ze dne 25. 4. 2012, 7) kopie Školního programu proti 
šikanování č.j. 53/2011, 8) kopie Záznamu o mlčenlivosti členů výchovné komise č.j. 121/12, 9) kopie Pracovní 
verze záznamu z jednání výchovné komise, 10) kopie Dopisu školy Policii ČR č.j. 117/212 a kopie Dopisu Policie 
ČR č.j. KRPS-146326-2/č.j. 2012-011571, 11) kopie interního záznamu třídní učitelky a 12) Kopie zápisu 
z jednání ČŠI ze dne 7. 6. 2012 (dále jen „žádost“) takto:                                            
podle ustanovení § 90 odst. 5  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se Odvolání 
Ing. D. P., bytem Čelákovice, doručené dne 21. 1. 2013, proti Rozhodnutí Základní školy J. A. Komenského 414 
v Čelákovicích, č.j. 357/12 ze dne 27. 12. 2012, o odmítnutí části žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Odvolání“) – zamítá a napadené 
Rozhodnutí Základní školy J. A. Komenského 414 v Čelákovicích, č.j. 357/12 ze dne 27. 12. 2012, se potvrzuje.
Odůvodnění:
Městu Čelákovice bylo Základní školou J. A. Komenského 414 v Čelákovicích (dále jen „povinný subjekt“) 
postoupeno Odvolání Ing. D. P. do Rozhodnutí ZŠ Komenského č.j. 357/12 ze dne 27. 12. 2012 (dále jen 
„Rozhodnutí“), spolu s vyjádřením povinného subjektu a příslušným spisovým materiálem. 
Odvolací orgán se zabýval podaným odvoláním do napadeného Rozhodnutí v souladu s ustanovením § 89 odst. 
2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
Napadené Rozhodnutí, vydané dne 27. 12. 2012 bylo odvolateli doručeno dne 5. 1. 2013. Odvolání bylo 
povinnému subjektu doručeno dne 21. 1. 2013 a zaevidováno dne 22. 1. 2013. Odvolání bylo doručeno poslední 
den odvolací lhůty a tedy včas.
Povinný subjekt (Základní škola J. A. Komenského 414, Čelákovice - příspěvková organizace zřizovatele Města 
Čelákovic) poskytl odvolateli na základě jeho žádosti informace v bodech 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), a 11) 
žádosti - odvolateli byly v zásadě poskytnuty požadované informace (bod 12) byl odložen), v bodech 6), 8), 9), a 
11) byly informace poskytnuty částečně - upravené v souladu s ustanovením § 8a a 
§ 12 InfZ – v poskytovaných informacích byly překryty osobní údaje fyzických osob – jména, příjmení, projevy 
osobní povahy – popis konání fyzických osob, jejich výpovědi a hodnocení, vlastnoruční podpisy. Povinný subjekt 
informace poskytl včetně doprovodných informací dle § 3 odst. 6 InfZ. Jak ze spisu vyplývá, některé informace 
byly již žadateli poskytnuty dříve (30. 8. 2012, 24. 10. 2012), některé jsou poskytovány opakovaně, některé 
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doprovodné informace jsou blíže upřesněny. V bodech 6), 8), 9) a 11) bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí části 
žádosti.
Proti uvedenému Rozhodnutí podal odvolatel Odvolání, ve kterém požaduje zrušení napadeného Rozhodnutí a 
poskytnutí požadovaných informací v plném rozsahu. Žadatel podává odvolání rovněž v bodech 2), 3), 4), 5), ve 
kterých nebylo vydáno Rozhodnutí, ale informace byly k těmto bodům včetně doprovodných informací 
poskytnuty. V souladu s § 16 odst. 1 InfZ lze podat odvolání pouze proti rozhodnutí povinného subjektu. Žadatel 
uvádí, že povinný subjekt mu neposkytl informace, které požadoval, domnívá se, že povinný subjekt pořídil ještě 
jiné dokumenty a hodnotí činnost povinného subjektu. Dále odvolatel uvádí, že byl přítomen jednání, a proto 
požaduje požadované informace v úplné podobě, že Rozhodnutí je zmatečné a poskytnutá informace obsahuje 
osobní údaje stěžovatele a tedy neodpovídá odůvodnění, domnívá se, že informace pod bodem 6) a 9) nejsou 
identické, uvádí, že všechny požadované dokumenty jsou oficiálními dokumenty pořízenými v souvislosti 
s působností školy a že se nejedná o dokumenty, zasahující do soukromého a rodinného života osob, o kterých 
se dokumenty zmiňují. Odvolatel rovněž uvádí, že materiál – zřejmě vyjádření třídní učitelky (pozn. částečně 
poskytnutá doprovodná informace) vznikl někdy po jednání a domnívá se, že účelově. Na závěr odvolatel 
hodnotí, že povinný subjekt nechápe podstatu a obsah zákonů nebo zneužívá svého vrchnostenského postavení, 
neboť odmítnutím poskytnutí požadovaných dokumentů překročil své kompetence a zneužil svého postavení. 
Odvolatel též konstatuje, že Město Čelákovice není nadřízeným orgánem základní školy, Rozhodnutí není 
datováno a označeno číslem jednacím.
Povinný subjekt předložil odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu společně se svým 
vyjádřením, ve kterém povinný subjekt uvádí, že nepochybil a nezneužil svého postavení ani nepřekročil své 
kompetence. K bodu 2) uvádí, že informaci poskytl, neboť tato skutečnost vyplývá z poskytnutých informací, že 
údaje z telefonních ani osobních hovorů nejsou známy, jelikož tyto neeviduje, neboť žádný zákon mu to
neukládá. V bodě 4) poskytuje informaci, že zápisy nebyly provedeny. Na závěr povinný subjekt uvádí, že se při 
poskytování informací řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a zákonem 
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a je přesvědčen, 
že svého postavení nezneužil a své kompetence nepřekročil. Rozhodnutí je řádně opatřeno číslem jednacím a 
datováno.
Odvolací orgán přezkoumal postup a Rozhodnutí povinného subjektu v návaznosti na podanou žádost a jeho 
soulad s právními předpisy – ve smyslu ustanovení § 89 správního řádu. 
Odvolatel napadá příslušnost odvolacího orgánu – Města Čelákovic, avšak neuvádí žádný zákonný důvod, proč 
by tomu tak být nemělo. Věcná příslušnost odvolacího orgánu je v dané věci dána ustanovením § 178 odst. 2 
správního řádu a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), jak je shora uvedeno. Ustanovení § 178 odst. 2 správního řádu 
říká: „Nadřízeným správním orgánem jiné veřejnoprávní korporace se rozumí správní orgán pověřený výkonem 
dozoru a nadřízeným správním orgánem právnické nebo fyzické osoby pověřené výkonem veřejné správy se 
rozumí orgán, který podle zvláštního zákona rozhoduje o odvolání; není-li takový orgán stanoven, je tímto 
orgánem orgán, který tyto osoby výkonem veřejné správy na základě zákona pověřil.“ Město Čelákovice je 
zřizovatelem Základní školy J. A. Komenského. Ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích říká: „Radě 
města je vyhrazeno plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným 
zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, 
nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce. Odvolacím orgánem je v daném případě Město Čelákovice, část 
Rozhodnutí „Poučení“ je v souladu se zákonem. Rozhodnutí je součástí (4. – 7. strana) příslušné písemnosti, 
která je řádně opatřena číslem jednacím Č.j. 357/12 a datována dnem 27. 12. 2013 – viz první strana písemnosti 
shora.
Odvolací orgán konstatuje, že podané Odvolání nesplňuje všechny náležitosti podání dle § 37 odst. 2 správního 
řádu – chybí datum narození fyzické osoby – odvolatele. Avšak vzhledem k tomu, že ze spisu je tato skutečnost 
známa (datum narození odvolatele je uvedeno na žádosti o informace), odvolací orgán je toho názoru, že 
neuvedení data narození v Odvolání nebrání tomu, aby mohlo být Odvolání bez dalšího vyřízeno.
Poskytnuté informace v bodech 6), 8), 9) a 11) jsou upraveny v souladu s ustanovením § 8a a § 12 InfZ. Dle § 8a 
InfZ informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný 
subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. Právní předpisy, které upravují 
ochranu poskytovaných informací, jsou zejména zákon o ochraně osobních údajů, který v § 10 říká, že při 
zpracování osobních údajů správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, 
zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do 
soukromého a osobního života subjektu údajů, a dále občanský zákoník, který v § 11 uvádí, že fyzická osoba má 
právo na ochranu své osobnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Pojem „osobní údaj“ je 
definován zákonem o ochraně osobních údajů v § 4 písm. a) a rozumí se jím jakákoliv informace, týkající se 
určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze 
subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat, zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, 
specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Jméno a 
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příjmení, stejně jako vlastnoruční podpis jednoznačně vedou k identifikaci konkrétní fyzické osoby a tedy 
bezpochyby představují osobní údaje, které musí být v rámci poskytování informací dle InfZ chráněny (viz výše 
citovaný § 8a ); vlastnoruční podpis je projevem osobní povahy – je jedinečný a váže se ke konkrétní fyzické 
osobě (ochrana ve smyslu § 11 občanského zákoníku). V § 12 InfZ uvádí, že všechna omezení práva na 
informace provede povinný subjekt tak, že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po 
vyloučení těch informací, u nichž to stanoví zákon. Povinný subjekt tedy postupoval v souladu se zákonem, 
jestliže přistoupil k zakrytí zákonem chráněných informací. Jelikož povinný subjekt poskytoval požadovanou 
informaci takto upravenou, v souladu s InfZ vydal rozhodnutí podle § 15 InfZ. I dokumenty, které jsou předmětem 
poskytování informací dle InfZ, mohou obsahovat a v daném případě obsahují údaje, které je třeba chránit, neboť 
se v nich jedná o údaje a informace o osobách, na které se InfZ nevztahuje (např jména a příjmení osob, na něž 
se InfZ nevztahuje, jejich vlastnoruční podpisy, popis jejich jednání, osobní názory a výpovědi, informace, které 
se netýkají veřejné a úřední činnosti povinného subjektu) – viz příslušná ustanovení InfZ zmíněná výše. 
Předmětem InfZ je poskytování informací z činnosti státních orgánů, územně samosprávných celků a veřejných 
institucí, nikoli poskytování informací o činnosti jednotlivých fyzických osob, byť v pracovním poměru k těmto 
institucím, pokud tato činnost nepředstavuje jejich úřední činnost, ale vyjadřuje jejich osobní názory nebo 
zachycuje projevy osobní povahy. V tomto případě nejde o to, že by dokument nebyl poskytnut z důvodu, že 
nebyl vytvořen povinným subjektem, ale o jeho obsah, neboť obsahem některých požadovaných dokumentů jsou 
v daném případě i údaje (informace) o osobách, na něž se InfZ nevztahuje a které k jejich poskytování dalším 
subjektům nedaly souhlas (a které tedy, není-li k tomu jiný zákonný důvod, nelze poskytnout). Výjimkou jsou 
např. podle § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři, či zaměstnanci veřejné správy, 
které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti nebo o jeho funkčním nebo pracovním zařazení, o nichž 
byly i osobní údaje poskytnuty. Povinný subjekt rovněž usoudil, že není třeba chránit ve vztahu k žadateli osobní 
údaje týkající se žadatele a osob, které žadatel může zastupovat na základě zákonného zmocnění (jeho syn a 
manželka). 
Odvolatel ve svém odvolání uvádí, že byl přítomen jednání, z něhož byl požadovaný záznam pořízen a není 
důvod mu jej proto neposkytnout v úplné podobě, neuvádí však žádný zákonný důvod, kterým by toto tvrzení 
podepřel, z InfZ toto tvrzení nevyplývá. Navíc povinný subjekt již poskytl žadateli informaci, že žádný oficiální 
záznam z jednání vyhotoven nebyl a tedy neexistuje a jako doprovodná informace byla poskytnuta pracovní 
verze zápisu a dále informace, že tento zápis nemohl být vyhotoven, protože se osoby přítomné na tomto jednání 
nedohodly na jeho obsahu; důvod neexistence zápisu tedy není na straně povinného subjektu. Pokud informace 
není vytvořena tak, jak ji předpokládá InfZ, je dán důvod pro odmítnutí žádosti (resp. její části). Informací se dle § 
3 odst. 3 InfZ rozumí jakýkoli obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, 
zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu 
zvukového, obrazového nebo audiovizuálního – tedy informace, která je předmětem poskytování dle InfZ, musí 
reálně existovat. Dle ustanovení § 4 odst. 4 InfZ pokud je požadovaná informace součástí většího celku, 
poskytne povinný subjekt takový celek.
Odvolatel požaduje poskytnutí požadovaných informací bez provedení ochrany – v plném znění. S ohledem na 
obsah projednávané věci je dán důvod na odmítnutí záznamu výchovné komise a dalších dokumentů (např. 
vyjádření třídní učitelky) jako celku s odkazem na ust. § 8a InfZ.. Dle názoru odvolacího orgánu se v případě 
údajů, které povinný subjekt ochránil (poznámky pedagogů, výpovědi a vyjádření účastníků řízení), jedná navíc i 
o informace vzniklé bez použití veřejných prostředků, které byly předány osobami, jimž takovou povinnost zákon 
neukládá, a které nesdělily, že s poskytnutím souhlasí, a tedy důvod pro omezení práva na informace je dán i 
podle § 11 odst. 2, písm. a) InfZ , a i na tomto základě bylo možné odmítnout je jako celek. Vzhledem ke 
skutečnosti, že předmětné dokumenty byly již žadateli na základě jeho žádosti ve chráněné podobě poskytnuty, 
povinný subjekt nepřistoupil k odmítnutí celé požadované informace, ale k odmítnutí částečnému neboť 
příslušnou část informací ochránil. Žadatel navíc své tvrzení, že byl přítomen všem jednáním a vytvoření všech 
dokumentů sám popírá, když uvádí (u bodu 11), že dokument byl vytvořen někdy později po jednání. 
V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu, že jednání výchovné komise se neřídí správním řádem – tedy na ně 
nelze ani podpůrně vztahovat ustanovení § 27 správního řádu o okruhu účastníků správního řízení. Jednání 
výchovné komise má bezpochyby charakter kárného řízení, které směřuje proti konkrétním osobám. Hledáme-li 
tedy podpůrně okruh účastníků, kteří by měli právo na nahlížení do spisu a na veškeré informace z řízení, je 
třeba takový okruh posuzovat nejspíše podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), neboť jednání výchovné komise se svým charakterem řízení o 
přestupcích blíží (rozdíl je samozřejmě v tom, že v daném případě „obviněnými“ i dalšími účastníky jsou nezletilí 
– o to více je důvod takové osoby chránit, byť za ně v některých případech jednali jejich zákonní zástupci). Zákon 
o přestupcích stanoví okruh účastníků v § 72 a oznamovatel (žadatel o informace) ani poškozený (jeho syn), 
pokud nejde o způsobenou škodu, která v daném případě žádná nevznikla (nebyla prokázána), nejsou účastníky 
řízení, a tedy jim nepřísluší seznamovat se se spisem a jakkoli do něj nahlížet. Tento okruh účastníků je 
speciálně určen právě z důvodu ochrany práv obviněného (zvláště nebyla-li mu vina prokázána) – chráněny jsou i 
jeho výpovědi, názory a hodnocení, stejně jako výpovědi svědků. Poskytnutím všech požadovaných údajů o 
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„obviněných“ i ostatních účastnících předmětného řízení v plném znění žadateli by mohla být ohrožena základní 
práva těchto účastníků, tak jak jsou uvedena např. v občanském zákoníku – viz výše nebo i v § 10 zákona č. 
2/1993 Sb., O vyhlášení Listiny základních práv a svobod, jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Listina“) a základní zásada presumpce neviny. Je třeba řídit se rovněž 
zásadami obsaženými např. v § 4 Listiny – že povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho 
mezích a jen při zachování základních práv a svobod (odst. 1), zákonná omezení základních práv musí platit 
stejně pro všechny případy (odst. 3), při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být 
šetřeno jejich podstaty a smyslu (odst. 4). Článek 7 Listiny jasně stanoví, že nedotknutelnost osoby a jejího 
soukromí je zaručena – toto ustanovení je v oddíle prvním, nazvaným Lidská práva a svobody, na to navazuje již 
zmíněný § 10 a tato ustanovení předcházejí Právům politickým v oddíle druhém, kde je obsaženo v § 17 i právo 
na informace – toto právo však není právem absolutním, ale je omezeno právem na ochranu práv a svobod 
druhých osob.
     V daném případě se rozhodně nejedná o informace obecné, které by byly předmětem poskytování podle InfZ 
(ty byly všechny žadateli již poskytnuty), ale o informace zcela konkrétní, které se vztahují k určitým fyzickým 
osobám (včetně školou povinných dětí). Možnost takového poskytnutí informací je limitována výše uvedenými 
zákonnými výlukami. Jedním ze způsobu ochrany osobních údajů je anonymizace tak, jak ji provedl povinný 
subjekt. 
K námitkám odvolatele, že požadované informace, uvedené pod body 6) a 9) nejsou identické, odvolací orgán 
konstatuje, že povinný subjekt nehovoří o identických materiálech, ale o „totožné informaci“. Zde je třeba 
vycházet z definice pojmu „informace“ dle InfZ. Informací se dle § 3 odst. 3 InfZ rozumí jakýkoli obsah nebo jeho 
část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, 
záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního – tedy 
informace, která je předmětem poskytování dle InfZ, musí reálně existovat, přičemž se poskytuje tak, jak byla 
vytvořena Jestliže byl požadován „obsah jednání“ a „kopie pracovní verze záznamu“ jednoho a téhož jednání, a 
oficiální (datovaná a podepsaná všemi účastníky) verze zápisu neexistuje, protože nebyla vytvořena (což shodně 
uvádí jak povinný subjekt, tak odvolatel), pak poskytnutá pracovní verze je zřejmě i jediným dokumentem, kde je 
zachycen i obsah předmětného jednání. Předmětem poskytování informací dle InfZ není hodnocení a posuzování 
obsahu a rozsahu poskytovaných informací, (dokumentů) – poskytuje se dokument tak, jak byl vytvořen a jak u 
povinného subjektu existuje – jeho doplňování, objasňování nebo konkretizace není předmětem InfZ – povinný 
subjekt v rámci InfZ za zaznamenaný obsah poskytnutého dokumentu nijak neodpovídá (prostřednictvím InfZ 
nelze řešit co mělo nebo nemělo být zaznamenáno). 
     Z citovaného ustanovení § 3 odst. 3 InfZ vyplývá, že předmětem poskytování informací dle InfZ není 
odpovídat na dotazy položené žadatelem, hodnotit je a sdělovat své názory k nim, ale pouze poskytnout 
informace - dokumenty, které již byly nějakým způsobem v materiální podobě zachyceny (vytvořeny). Povinnost 
poskytovat informace se dle ustanovení § 2 odst. 4 Infz netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření 
nových informací. Takovým vytvářením nových informací by bezpochyby byla sdělení povinného subjektu 
ohledně požadovaných telefonických nebo osobních hovorů, z nichž nebyly pořizovány žádné záznamy, neboť 
tyto informace nejsou nikde „zachyceny“, jak InfZ předpokládá (musely by být nově vytvořeny); žádný právní 
předpis povinnost pořizovat záznamy z telefonických nebo osobních hovorů povinnému subjektu neukládá.
V bodě 8) odvolatel nenapadá výrok rozhodnutí, ale pouze jeho odůvodnění – odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné (§ 82 odst. 1 správního řádu).
Svá obecná tvrzení ohledně zneužití vrchnostenského postavení, nepochopení podstaty a obsahu zákonů, 
překročení kompetencí a zneužití postavení odvolatel nijak nedokládá ani neupřesňuje a neuvádí žádné 
ustanovení InfZ ani žádný jiný zákon, který by takto měl být porušen. 
Závěrem lze konstatovat, že povinný subjekt poskytl žadateli požadované informace, které má k dispozici a které 
byly vytvořeny tak, jak je InfZ předpokládá. V poskytnutých informacích v případech, kde to stanoví InfZ i další 
zákony (viz výše) povinný subjekt v souladu s platnou legislativou ochránil údaje stanovené v § 8a InfZ. Povinný 
subjekt při vyřízení žádosti postupoval v souladu s InfZ. Odvolací orgán neshledal, že by napadené Rozhodnutí 
bylo nesprávné nebo v rozporu s právními předpisy. Podle ustanovení § 90 odst. 5, neshledá-li odvolací správní 
orgán důvod pro postup podle odstavců 1 až 4, odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí, což odvolací 
orgán učinil. 
Poučení: Podle § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se proti tomuto 
rozhodnutí nelze dále odvolat.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OSTAR 
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11.3. Zodpovězení dotazů k efektivitě, účelnosti a hospodárnosti v činnosti Technických služeb 
Čelákovice, příspěvkové organizace (TS).
Na základě doporučení radního Ing. Klicpery na jednání ZM předkládám k projednání tento materiál.
Návrh usnesení: 11.3.1. RM pověřuje ředitele TS Čelákovice, p. o., aby do 15. 3. 2013 vypracoval evidenci jízd 
a vyúčtování nákladů za používání služebního vozidla ředitele TS Čelákovice za období od 1. 1. 2010 do 1. 1. 
2013
Návrh usnesení: 11.3.2. RM pověřuje ředitele TS Čelákovice, p. o. vypracováním evidence dřeva z pokácených 
stromů na pozemcích města a předložením dokladů o tom, komu byl tento městský majetek v minulosti nabízen 
příp. darován.
Hlasování: pro 0, proti 3,(Pátek, Rýdlo, Volfová), zdržel se 1.(Klicpera)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT

Zápis ověřil: Bohumil Klicpera dne 25. 2. 2013

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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