
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 5/2013 konané dne 20. března 2013

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

Jarmila Volfová

Hosté: Ing. Petr Studnička, Bc. L. V., DiS., Ing. Dana Teichmanová vedoucí ORM, Ing. Kateřina Kandlová - ORM

Omluveni:

Program jednání:

1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění

1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

        1.3. Schválení zápisu

2. Majetkoprávní záležitosti + vyjádření města

3. Finance – rozpočty – dotace

4. Investice, záměry a vyjádření města

5. Sociální záležitosti a zdravotnictví

6. Školství, kultura a sport

7. Doprava

8. Bytové a nebytové záležitosti

9. Veřejný pořádek a bezpečnost

10. Životní prostředí – VaK – odpadové hospodářství

11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 17.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno 

v 22.35 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 20. 3. 2013
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění

Starosta doplnil program jednání o bod: 4.9., 8.4., 8.5.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod: 4.9., 8.4., 8.5.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.(Rýdlo, Klicpera)

Radní Klicpera požádal o posílání dodatečných podkladů do RM předem e-mailem.

Radní Klicpera žádá vypustit bod 4. 8. z programu jednání

Hlasování: pro 2,(Klicpera, Rýdlo) proti 4, (Pátek, Sekyra, Volfová, Janák) zdržel se 1. (Bodlák)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT

1.2. Jmenování Bohumila Klicpery ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové ověřovatelkou zápisu

* Jmenování Bohumila Klicpery ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

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

* Jmenování Jarmily Volfové ověřovatelkou zápisu – viz usnesení.

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

1.4. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 4/2013 ze dne 4. 3. 2013 
Návrh usnesení: RM schvaluje upravený zápis č. 4/2013 ze dne 4. 3. 2013
L. Rýdlo – nesouhlasí se zněním zápisu v bodě 6. 5., jehož znění vážně poškozuje ředitele Městského muzea
B. Klicpera – doporučil, aby zápis z jednání RM obsahoval jen údaje ze zákona nezbytné. Rozsáhlé citace 
z materiálů předkladatelů, které ani nereprezentují názor RM, jsou v zápisu nepřijatelné.
T. Janák – trvá na znění zápisu, které schválil z pozice ověřovatele zápisu
L. Rýdlo a B. Klicpera – žádají, aby do zápisu byla zanesena jejich námitka proti stávajícímu znění zápisu 
z jednání RM 4/2013 a trvají na tom, aby byl zápis změněn tak, aby jeho znění nepoškozovalo ani ředitele MěM 
ani RM.
L. Rýdlo – vypracoval nové znění zápisu v bodě 4/2013/6.5. v tomto znění:

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: pro 5,(Pátek, Rýdlo, Klicpera, Volfová, Bodlák) proti 1,(Janák) zdržel se 1.(Sekyra)

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA

2.1.1. Smlouva nájemní 
Z důvodu vlastnictví garáže se obrátili na Město Čelákovice RM manželé J., a S. B., bytem, Čelákovice o sepsání 
Nájemní smlouvy na pozemek pod budovou garáže. Jedná se o řadovou garáž umístěnou na pozemku ve 
vlastnictví Města Čelákovice – st. p. č. 1425/15, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice.   
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem pozemku st. p. č. 1425/15 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 19 m², k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice s vlastníky garáže manželi J. a S. B. a Městem 
Čelákovice za cenu 60,- Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2.1.2. Smlouva nájemní 
Z důvodu vlastnictví garáže se obrátil na Město Čelákovice RM pan M. M., bytem Spojovací, 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. 1426/8, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem pozemku st. p. č. 1426/8 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 19 m², k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice s vlastníkem garáže panem M. M. a Městem 
Čelákovice za cenu 60,- Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
Bez podkladu

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA

4.1. Smlouva o poskytnutí dat
V rámci zadávací dokumentace pro urbanistickou soutěž o návrh „Územní plán Čelákovic – ideový návrh“ budou 
zájemcům o účast na základě žádosti poskytována data Zeměměřického a Katastrálního úřadu. Tato data jsou 
Městu Čelákovice poskytována prostřednictvím firmy GEPRO spol. s r.o., se kterou je uzavřena smlouva o užití 
dat ZABAGED.
Návrh usnesení: RM schvaluje znění vzorové Smlouvy o poskytnutí dat v rámci urbanistické soutěže o návrh 

„Územní plán Čelákovic – ideový návrh“, která bude součástí zadávací dokumentace. Rada města dále pověřuje 

starostu města Ing. Josefa Pátka k uzavření (podpisu) jednotlivých smluv ve schváleném znění se všemi 

jednotlivými zájemci o účast v urbanistické soutěži o návrh „Územní plán Čelákovic – ideový návrh“, kteří podají 

žádost o poskytnutí dat na digitálním nosičce jichž použití je nutné pro tvorbu soutěžního návrhu v předmětné 

soutěži.

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

Vyřizuje ORM

4.2. Soutěžní podmínky urbanistické soutěže o návrh „Územní plán Čelákovic – Ideový návrh“ (dále jen 
„Soutěž“)
Dne 4. 03. 2013 rada města svým usnesením č. 4.7.3. schválila soutěžní podmínky Soutěže. Následně svým 
usnesením č. 4.7.4.2. odvolala z poroty Soutěže Ing. arch. R. F. a usnesením č. 4.7.4.3. na její místo jmenovala 
zastupitele Milana Tichého. Z tohoto důvodu byla provedena úprava soutěžních podmínek v bodě 10.1.1. Řádní 
členové poroty, kterou se nahradila porotkyně Ing. arch. R. F. panem Milanem Tichým.
Návrh usnesení: 4.2.1. RM bere na vědomí úpravu soutěžních podmínek urbanistické soutěže o návrh „Územní 

plán Čelákovic – Ideový návrh“, kterou se v bodě „10.1.1. Řádní členové poroty“ vypouští text „Ing. arch. R. F./ 

předsedkyně komise rozvoje města Čelákovic” a nahrazuje se textem “Milan Tichý/zastupitel města Čelákovic”.

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

Návrh usnesení: 4.2.2. RM bere na vědomí úpravu soutěžních podmínek urbanistické soutěže o návrh „Územní 

plán Čelákovic – Ideový návrh“, kterou se v bodě „5.1.2. Seznam poskytovaných podkladů“ vypouští text 

„NA DIGITÁLNÍM NOSIČI - na základě žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace (žádost o poskytnutí 

podkladů včetně předávací protokolu je součástí zadávací dokumentace)” a nahrazuje se textem „NA 

DIGITÁLNÍM NOSIČI - na základě žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace a uzavření smlouvy 

o poskytnutí dat”.

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

Návrh usnesení: 4.2.3. RM pověřuje starostu města Ing. Josefa Pátka, aby vykonával jednotlivé úkony 

zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Soutěžního řádu 

České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů v rámci zadávacího řízení 

vedoucího k uzavření smlouvy o dílo se zpracovatelem Územního plánu Čelákovic s výjimkou schválení výsledků 

urbanistické soutěže o návrh „Územní plán Čelákovic – Ideový návrh“, schválení zadávací dokumentace 
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následného jednacího řízení bez uveřejnění, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení smlouvy 

o dílo se zpracovatelem Územního plánu Čelákovic.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3.(Klicpera, Rýdlo, Bodlák)

Vyřizuje ORM

4.3. Servis vodních prvků
Se zbudováním vodních prvků vznikla potřeba jejich pravidelného servisu. Po zkušenostech z loňského roku bylo 
konstatováno, že některé činnosti mohou vykonávat Technické služby Čelákovice. Na odbornou část údržby, 
kterou činí zejména chemická úprava vody, servis čerpadel atp. je nutné najít odbornou firmu. V průběhu 
loňského roku se o vodní prvky staraly 2 firmy, a to konkrétně ISPRA, s.r.o. a F. J. – voda. Obě firmy předložily 
cenovou nabídku na pravidelný roční servis s vlastním harmonogramem.
Návrh usnesení: 4.3.1. RM schvaluje, jako pro město nejvýhodnější, nabídku firmy F. J., Poděbrady, na

zhotovitele pro pravidelný servis vodních prvků na náměstí 5. května v Čelákovicích, za cenu celkem 89 500,- Kč 

bez DPH podle předložené specifikace.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3.(Klicpera, Rýdlo, Bodlák)

Návrh usnesení: 4.3.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou F. J., 

Poděbrady jako zhotovitelem pro pravidelný servis vodních prvků na náměstí 5. května v Čelákovicích.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3.(Klicpera, Rýdlo, Bodlák)  

Vyřizuje ORM

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 konečného řešení tohoto problému. Projektant kašny 
nabídl Městu sponzorský dar na úpravu okolí kašny.
Návrh usnesení: 4.4.1. RM schvaluje provedení úpravy okolí kašny dle předloženého návrhu společnosti Tichý 

a Kolářová, s.r.o. Praha, který řeší odstranění ztrát po přepadu vody z nádrže kašny.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3.(Klicpera, Rýdlo, Bodlák)  

Návrh usnesení: 4.4.2. 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 4, proti 1,(Klicpera) zdržel se 2.(Rýdlo, Bodlák)

Návrh usnesení: 4.4.3. RM schvaluje realizaci nové mříže sběrné jímky kašny s kolmou orientací lamel mříže 

v předpokládané hodnotě 20 000,- Kč bez DPH.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3. (Klicpera, Rýdlo, Bodlák)

Návrh usnesení: 4.4.4. RM přijímá peněžitý sponzorský dar od společnosti Tichý & Kolářová, s.r.o., Praha ve 

výši 50.000,- Kč a dárci děkuje.

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

Návrh usnesení: 4.4.5. 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 7, proti 0, zdržel se 0. 

Vyřizuje ORM

4.5. Cenová nabídka na vypracování dokumentace pro provedení stavby - Mobiliář na náměstí 5. května
Dne 17. 01. 2013 schválila rada města svým usnesením návrh mobiliáře pro centrální zónu náměstí ve variantě 
kovové konstrukce s proutěným výpletem a ozeleněnou částí. Dále pak dne 07. 02. 2013 schválila zhotovitele 
jednotlivých částí mobiliáře. S projektantem, architektonickým ateliérem Tichý & Kolářová, bylo neprodleně 
po obdržení usnesení zahájeno jednání ohledně realizace mobiliáře.
Návrh usnesení: RM schvaluje nabídku společnosti Tichý & Kolářová s.r.o., Praha na zpracování dokumentace 

pro provedení stavby a výkon autorského dozoru na akci „Mobiliář na náměstí 5. května“ v celkové výši 40.000,-

Kč bez DPH a ukládá vedoucí odboru rozvoje města, aby zajistila vystavení objednávky v souladu se schválenou 

cenovou nabídkou.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2. (Bodlák, Sekyra)

Vyřizuje ORM
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4.6. Nabídka Technických služeb na realizaci stavby „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 druhé půlce měsíce března 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. 
Návrh usnesení: RM schvaluje navýšení příspěvku do rozpočtu Technických služeb Čelákovice na realizaci 
akce veřejná zakázka, „Objízdná komunikace – Lávka,“ v souvislosti se stavbou „Cyklistické stezky přes Labe 
v Čelákovicích,“ o 180 000,- Kč. 
Hlasování: pro 4, proti 1,(Klicpera) zdržel se 2. (Rýdlo, Bodlák)
Vyřizuje ORM

4.7. Výběr osvětlovacích prvků na stavbu „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“
Společnost Pontex, spol. s. r. o. je zpracovatelem projektu Lávky od počátečních příprav až po projekt pro 

realizaci stavby na akci „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“. V tuto chvíli se podrobně rozpracovává 

realizační dokumentace k této stavbě. V průběhu minulého týdne proběhlo jednání

se zástupcem této firmy Ing. K., na kterém proběhlo seznámení s detailním návrhem zábradlí. Vychází se ze 

zadávací dokumentace, kde se pouze upřesňují detaily provedení. 

Vyřizuje ORM
Tento bod bude projednán na příští RM. Odbor Rozvoje města projedná výběr osvětlovacích prvků s Ing. L. A.

4.8. Návrhy na pořízení změny stávajícího Územního plánu sídelního útvaru
Na odboru rozvoje města jsou průběžně archivovány návrhy na pořízení změny stávajícího Územního plánu 
sídelního útvaru. Tyto změny byly předloženy ke zpracování a posouzení „výkonnému pořizovateli“, společnosti 
PRISVICH, s.r.o., se kterým má Město Čelákovice uzavřenou mandátní smlouvu na výkon činnosti pořizovatele 
územního plánu.
K tomuto bodu byl pozván Ing. Petr Studnička, Bc. L. V., DiS., Ing. Dana Teichmanová vedoucí ORM, Ing. 

Kateřina Kandlová - ORM

Tento bod byl projednán pro informaci.

4.9. Změna územního rozhodnutí  pro stavební parcelu p.č. 494/90 v k.ú. Sedlčánky 
projednáno komisí pro rozvoj města dne 19. 3. 2013 
Komise pro rozvoj města dne 19. 3. 2013 projednala mimo jiné doplněnou žádost o vyjádření ke změně 
podmínky ÚR na stavební parcelu č. 494/90  k.ú. Sedlčánky. Žádost o změnu podmínky ÚR byla projednána již 
na jednání č. 2 dne 19. 2. 2013 (změna regulativu minimálního sklonu střechy na 20%), nedopatřením však 
nedošlo k projednání jen části žádosti, která se týká posunu umístění RD a nedodržení uliční čáry. Z tohoto 
důvodu, abychom projednání této žádosti nezdržovali, předkládám tento jeden izolovaný bod k přednostnímu 
projednání RM.
Návrh usnesení: 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 umístění RD na pozemku (dodržení uliční čáry). RD 

bude umístěn ve vzdálenosti 16 100 mm od jihozápadní hranice pozemku.  

Hlasování: pro 1,(Janák) proti 4, zdržel se 1. (Volfová) nehlasoval 1 (Klicpera) podklad předložen pozdě, až při 

prezenci.

Vyřizuje ORM
NÁVRH NEBYL PŘIJAT

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 

5.1. Jmenování člena do Sociální komise
Žádost o ukončení členství v sociální komisi ze zdravotních důvodů podal pan Antonín Alexander, Čelákovice.
Pan V. Duník zaslal návrh na doplnění člena sociální komise o Mgr. Janu Musilovou, Čelákovice.
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Návrh usnesení: 5.1.1. RM bere na vědomí rezignaci pana Antonína Alexandera jako člena sociální komise.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.1.2. RM jmenuje Mgr. Janu Musilovou členkou sociální komise.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OSVaZ

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1. Zápis z jednání komise pro Kulturu, sport a cestovní ruch č. 1 ze dne 12. 3. 2013
RM je předkládán Zápis z jednání komise pro Kulturu, sport a cestovní ruch 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis z jednání komise pro Kulturu, sport a cestovní ruch č. 1 ze dne 
12. 3. 2013
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŠIK

6.2. Výpůjčka nebytových prostor KD – usn. RM č. 4/2013/6.3.2.
Z podnětu vedení města se řešením dalšího provozu KD zabývala jak kulturní komise, tak i OŠIK ve spolupráci 
s vedením města od září 2011. Výsledkem těchto rozborů a posuzování je materiál, který byl předložen k jednání 
RM dne 5. 4. 2012 v bodě 8/2012/6.5. pod názvem „Kulturní dům Čelákovice, sady 17. listopadu č.p. 1380, 
příspěvková organizace.“  Na základě předloženého materiálu RM rozhodla o vypsání VŘ na ředitele KD. Na RM 
č. 4/2013 Ing. Klicpera navrhl vyhlášení záměru na výpůjčku. Na tomto jednání RM byla předložena zpráva 
Finančního výboru a nesouhlasný e- mail zastupitele Ing. Studničky a ředitele Kulturního domu. Ing. Klicpera na 
záměru netrvá, přesto většina radních doporučuje tento záměr vyvěsit a zjistit, zdali je možná úspora pro město. 
Návrh usnesení: RM vyjadřuje podporu řediteli Kulturního domu v jeho práci v roce 2013 a konstatuje, že 
záměrem na výpůjčku Kulturního domu sleduje především úsporu výdajů města.
Případná realizace uvedeného záměru bude provedena až po vyhodnocení celkových výsledků příspěvkové 
organizace Kulturní dům Čelákovice, za rok 2013.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Vyřizuje OŠIK

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

8.1. Bytová záležitost manželů G.
RM rozhodla dne 17. 1. 2013 o přidělení bytu, Prokopa Holého manželům G. náhradou za byt v MŠ, Rumunská 
který dosud užívali jako byt služební.
Součástí usnesení bylo, že opravy a přizpůsobení bytu si G. provedou na vlastní náklady. Vzhledem k rozdílu 
stavu obou bytů navrhujeme zmírnění tohoto rozhodnutí s tím, že kuchyňská linka a elektroinstalace by byly 
obnoveny na náklady vlastníka.
Návrh usnesení: 8.1.1. RM revokuje své usnesení č. 1/2013/8.5.1. ze dne 17. 1. 2013. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.2. RM přiděluje byt o velikosti 1+1, Prokopa Holého, Čelákovice, manželům L. a A. G, 
Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.3. RM souhlasí s provedením rekonstrukce elektroinstalace a instalací sporáku v bytě 
v ulici Prokopa Holého v Čelákovicích na náklady vlastníka bytu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.4. RM souhlasí s vybavením bytu, v ulici Prokopa Holého v Čelákovicích kuchyňskou linkou 
na náklady vlastníka bytu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2. (Klicpera, Rýdlo)
Vyřizuje OH
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8.2. Vystěhování bytu v domě ul. P. Holého
Paní F. Z., užívá od 1. 11. 1994 byt v Čelákovicích, ulice Prokopa Holého. Nájemní smlouva jí skončila 31. 8.
2011 a vzhledem k dluhu na nájemném jí nebyla prodloužena. Od roku 2009 platí Z. nepravidelně, k 28. 2. 2013 
dosáhl dluh na nájemném a zálohách na služby spojených s užíváním bytu částky 97.125,- Kč. Tento dluh je 
vymáhán soudně. 
Vyřizuje OH
Dohoda o vystěhování bytu byla ke dni 20. 3. 2013 naplněna.

8.3. Řešení dluhu za byt ul. P. Holého
Návrh usnesení: RM bere na vědomí, že byl uhrazen celý dluh p. M. M., Čelákovice za služby spojené 
s užíváním bytu v Čelákovicích, ulici P. Holého ve výši 81 514,- Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.4. Nájemné v DPS
V r. 1998 vybudovalo město Čelákovice s finančním příspěvkem státu dům s pečovatelskou službou v původním 
objektu č.p. 26 ul. Kostelní. Cílem celého záměru, na jehož základě byla poskytnuta dotace, bylo zajistit „vznik 
bytů sloužících k poskytnutí sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku 
zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti 
jejich života“ (citace z výzvy k programu výstavby podporovaných bytů). Důvodem výstavby „nové DPS“ byla 
jednak zvyšující se  potřeba bytů pro občany spadající do výše uvedené skupiny, jednak záměr prodeje jednoho 
ze dvou domů v té době užívaných pro bydlení „starších“ občanů (dům č.p. 111 -112 náměstí 5. května.)
Informace o nájemném v DPS byla předána radním. Podkladový materiál informuje o aktuálním právním rámci 
nájemného v DPS.

8.5. Byt /1445
Byt v domě čp. 1445 byl dne 3. 12. 2012 vystěhován exekutorem. Důvodem byl dluh původního nájemce. Byt byl 
po předchozím užívání a po exekuci ve značně zanedbaném stavu a bylo nutno přistoupit k rozsáhlé 
rekonstrukci. V současné době je byt připraven k nastěhování a je ve velmi dobrém stavu. Právě vzhledem 
k tomu se nabízí ke zvážení možnost pokusit se zvýšit návratnost vynaložených prostředků vyšším než 
standardním nájemným. Jednou z možností, kterou umožňují „zásady přidělování bytů“, je přidělení bytu 
(a stanovení výše nájemného) obálkovou metodou. 
Tento bod bude projednán na příští RM.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

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, řadů 
a přípojek na počátku a v průběhu roku 2012. Aktuálně byla odstraněna porucha na přípojce DN 80 díky čemuž
se ztráta vody výrazně zmenšila.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zprávu „Hospodaření s vodou za rok 2012 – skupinový vodovod 
Čelákovice, část Čelákovice“ a požaduje konkretizaci kroků provozovatele VaK Mladá Boleslav, a.s., uvedených 
v dopisu jejího ředitele a předsedy představenstva Ing. J. S. zn. 920/VN/2013 ze dne 13. 3. 2013, který byl 
adresován k rukám starosty města.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.(Klicpera, Rýdlo)
Vyřizuje STA
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11. RŮZNÉ

11.1. Rezignace předsedy komise Místní agenda 21
Dne 25. 2. 2013 jsme obdrželi rezignační dopis, p. Miroslava Leopold Igla, na předsednictví v komisi MA 21.
Návrh usnesení: 11.1.1. RM bere na vědomí rezignaci p. Miroslava Leypold Igla na funkci předsedy komise 
Místní agenda 21.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.1.2. RM jmenuje pí. Janu Slovákovou předsedkyní komise Místní agenda 21.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje STA

Zápis ověřila: Jarmila Volfová dne 

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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