
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 2/2013 konané dne 7. února 2013

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

Hosté: Při projednávání bodu 4 byla přítomna vedoucí ORM 

Omluveni: Miloš Sekyra

Program jednání:

1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění

1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a 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 16.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno 

v 17.45 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 11. 2. 2013
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program.

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

1.2. Jmenování Jarmily Volfové ověřovatelkou usnesení a Františka Bodláka ověřovatelem zápisu

1.2.1. * Jmenování Jarmily Volfové ověřovatelkou usnesení – viz usnesení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržela se 1.

1.2.2. * Jmenování Františka Bodláka ověřovatelem zápisu – viz usnesení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA

2.1. Dodatky ke smlouvám  - pozemky pod garážemi
Radě města byly předloženy 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. 0933200606
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1425/6 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníkem 
garáže D. K., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2.1.2. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200608
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1425/8 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníky 
garáže M. T. a P. T., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2.1.3. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200619
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1425/19 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníkem 
garáže M. Š., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2.1.4. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200659
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 4088 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníky garáže 
Š. V. a J. V., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2.1.5. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200612
Návrh usnesení:  RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1425/12 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníkem 
garáže P. M., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

2.1.6. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200623
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1425/23 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníkem 
garáže J. Š., Lázně Toušeň, jako nájemcem, za cenu 60,-Kč/m²/rok.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – společné hlasování pro body 2.1.1. – 2. 1. 6.

Vyřizuje: OH

2.3. Pronájem náměstí 5. května za účelem pořádání trhů a farmářských trhů

RM byly předloženy Smlouvy s provozovateli trhů:
2.3.1. Nájemní smlouva s firmou Ing. P. N. – Agentura Mág. Levského 3186/8, Praha 12 na pronájem části
plochy náměstí 5. května p. č. 3201/1 o výměře 1000 m² za účelem konání trhů. 

2.3.2. Nájemní smlouva s firmou Ing. P. N. – Agentura Mág. Levského 3186/8, Praha 12 na pronájem části
plochy náměstí 5. května p. č. 3201/1 o výměře 1000 m² za účelem konání farmářských trhů. 
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2.3.3. K projednání ZM na 6.2 2013 je připraven Dodatek k Vyhlášce města o místních poplatcích – na jednání 
RM rovněž předložen.

2.3.1. 
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a Ing. P. N., 
Praha 12, jako nájemcem, na pronájem části plochy náměstí 5. května p. č. 3201/1 o výměře 1000 m² za účelem 
konání pátečních trhů v době od 8.00 do 17.00 hodin za cenu 444.000,- Kč za rok. 

2.3.2.
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a Ing. P. N., 
Praha 12, jako nájemcem, na pronájem části plochy náměstí 5. května p. č. 3201/1 o výměře 1000 m² za účelem 
konání sobotních farmářských trhů v době od 7.00 do 14.00 hodin za cenu 245.000,- Kč za rok.

2.3.3. 
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a Ing. P. N., 
Praha 12, jako nájemcem, na pronájem části plochy náměstí 5. května p. č. 3201/1 o výměře 1000 m² za účelem 
konání farmářských trhů dne 16. 2. a 23.2 2013 v době od 7.00 do 14.00 hodin za cenu 2.000,- Kč.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – společné hlasování pro body 2.3.1. – 2.3.3.

Vyřizuje: OH

2. 4. „Kanalizační stoka DN 300 Záluží - Čelákovice“
RM byla předložena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako 
budoucím povinným z věcného břemene a Ing. J. T., jako budoucím oprávněným z věcného břemene 
v souvislosti s akcí „Kanalizační stoka DN 300 Záluží - Čelákovice“ k časově neomezenému věcnému břemeni.

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem 
Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného břemene a Ing. J. T., jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene, na časově neomezené věcné břemeno v následujícím rozsahu: budoucí oprávněný bude mít právo 
chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 3539/135 – orná půda, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na pozemek 
parc.č. 3539/9 – orná půda, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovic, po celé šíři 6 metrového pruhu, kdy osa pruhu 
bude probíhat v plánované šachtě kanalizační stoky, kde bude vybudována odbočka pro plánované připojení.

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

3. FINANCE – ROZPOČTY - DOTACE
Bez podkladu.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY a VYJÁDŘENÍ MĚSTA
Odvolání členů komise pro rozvoj města 

Na žádost předsedkyně komise pro rozvoj města byl RM předložen k projednání návrh na odvolání několika 

členů komise rozvoje města. Důvodem návrhu na odvolání je jejich vysoká míra neúčasti na jednáních komise.

Dále ing. arch Jiří Danda, v souladu se stanoviskem ČKA, žádá o zproštění členství v komisi rozvoje v souvislosti 

s jeho záměrem zúčastnit se soutěže na zpracovatele nového ÚP.

4.3.1. 

Návrh na usnesení: RM odvolává ing. arch. Michaela Vojtěchovského z funkce člena Komise pro rozvoj města 

z důvodu jeho vysoké neúčasti na zasedáních komise. 

4.3.2. 

Návrh na usnesení: RM odvolává p. Lukáše Burdu z funkce člena Komise pro rozvoj města z důvodu jeho vysoké 

neúčasti na zasedáních komise.

4.3.3. 

Návrh na usnesení: RM akceptuje žádost ing. arch. Jiřího Dandy o ukončení jeho činnosti ve funkci člena Komise 

pro rozvoj města.
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4.3.4. 
Návrh na usnesení: RM stanovuje celkový počet členů Komise pro rozvoj města na počet 13.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 – společné hlasování pro body 4.3.1. - 4.3.4.

Vyřizuje: ORM

4.4. Výsledky zadávacího řízení „Zajištění přepravy osob přes Labe v Čelákovicích - přívoz“

Na základě zrušení předchozího zadávacího řízení na zajištění provozu přívozu přes Labe v době uzavření 
zdymadel bylo dne 18. 1. 2013 zahájeno nové zadávací řízení na zajištění této služby. Výzva k podání nabídky 
byla zaslána přímo 3 uchazečům a zároveň zveřejněna na webu města. Ve lhůtě pro podání nabídek byly 
doručeny 2 nabídky. Hodnotícím kritériem pro zadání VZ byla nejnižší nabídková cena vč. DPH.
Hodnotící komisí byla jako nejvhodnější vybrána nabídka uchazeče SP PRAHA s. r. o., Praha 11. 
Vybraný uchazeč bude službu zajišťovat prostřednictvím lodě, která má tyto parametry:

 Délka lodi – 8,5 m

 Šířka lodi - 2,5 m

 bezbariérový nástup a výstup s osvětlením

 maximální kapacita 10 osob (8 míst k sezení)

 vnitřní osvětlení

 vyhrazené místo pro kočárky (jízdní kola, moped)

Součástí předložené nabídky byl i návrh Smlouvy o zajištění lodní dopravy, který byl předložen ke schválení na 
jednání RM  

4.4.1. 
Návrh na usnesení: RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku uchazeče SP PRAHA s. r. o., 
Praha 11 jako pro město nejvhodnější na plnění veřejné zakázky „Zajištění přepravy osob přes Labe 
v Čelákovicích“ za nabídkovou cenu 802.504,- Kč bez DPH tj. 922.880,- Kč vč. DPH. 

4.4.2. 
Návrh na usnesení: RM schvaluje Smlouvu o zajištění lodní dopravy mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a společností SP PRAHA s. r. o., Praha 11 jako dodavatelem v rámci realizace VZ „Zajištění přepravy osob přes 
Labe v Čelákovicích“ za nabídkovou cenu 802.504,- Kč bez DPH tj. 922.880,- Kč vč. DPH.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Klicpera)- společné hlasování pro body 4.4.1. - 4.4.2.

Vyřizuje: ORM

4.6. Výsledky cenové poptávky „Dodávka a montáž středotlaké UV lampy systému InLine“

Na základě doporučení provést úpravu technologie vody Městského bazénu v Čelákovicích z důvodu snížení 
vázaného chlóru a množství dopouštěné vody bylo zahájeno zadávací řízení na dodávku a montáž středotlaké 
UV lampy. Montáží této UV lampy by mělo dojít k odstranění těchto problémů. Hodnotícím kritériem pro zadání 
VZ byla nejnižší nabídková cena bez DPH.

Návrh na usnesení: RM souhlasí s výběrem provedeným odpovědnou osobou na veřejnou zakázku „Dodávka a 
montáž středotlaké UV lampy systému InLine“. Na základě provedeného výběru bude tuto veřejnou zakázku 
realizovat firma JUMING s. r. o., Heřmanův Městec za nabídkovou cenu 258.000,- Kč bez DPH.

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

Vyřizuje: ORM

4.7. Výsledky zadávacího řízení „Projektová dokumentace  - Kotelna K6 + K40 a zajištění TDI“

Z důvodu plánované investiční akce na provedení rekonstrukcí 2 kotelen bylo zahájeno zadávací řízení na 
zpracování projektové dokumentace a zajištění výkonu TDI. Jedná se o kotelnu K6 umístěnou v objektu MŠ 
Rumunská a kotelnu K40 umístěnou vedle domů v ul. Rumunská a Hybešova. Výzva k podání nabídky byla 
zaslána přímo uchazečům a zároveň zveřejněna na webu města a profilu zadavatele. Ve lhůtě pro podání 
nabídek byly doručeny 3 nabídky. Hodnotícím kritériem pro zadání VZ byla ekonomická výhodnost nabídky (cena 
za PD 70% a cena za TDI 30%).
Hodnotící komisí byla jako nejvhodnější vybrána nabídka uchazeče RTCH CONSULT s. r. o., Praha 4. Přidělené 
bodové hodnoty jsou patrné z tabulky hodnocení (viz příloha podkladu).
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Součástí předložené nabídky byl i návrh smlouvy o dílo na zpracování PD a smlouvy o dílo na zajištění TDI. Na 
jednání RM byly ke schválení předloženy oba návrhy smluv o dílo.  

4.7.1. 
Návrh na usnesení: RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku uchazeče RTCH Consult 
s. r. o., Praha 4 jako pro město nejvhodnější na plnění veřejné zakázky „Projektová dokumentace – Kotelna K6 + 
K40 a zajištění výkonu TDI“ za nabídkovou cenu 133.100,- Kč vč. DPH. 

4.7.2.
Návrh na usnesení: RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a společností RTCH Consult s. r. o., Praha 4 jako zhotovitelem v rámci realizace VZ „Projektová dokumentace –
Kotelna K6 + K40 a zajištění výkonu TDI“ (část VZ zpracování PD) za nabídkovou cenu 114.950,- Kč vč. DPH.

4.7.3. 
Návrh na usnesení: RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a společností RTCH Consult s. r. o., Praha 4 jako zhotovitelem v rámci realizace VZ „Projektová dokumentace –
Kotelna K6 + K40 a zajištění výkonu TDI“ (část VZ zajištění výkonu TDI) za nabídkovou cenu 18.150,- Kč vč. 
DPH.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 2 (Klicpera, Rýdlo).

Vyřizuje: ORM

4.9. Mobiliář na náměstí 5. května – zhotovitel

Dne 17. 01. 2013 schválila rada města svým usnesením návrh mobiliáře pro centrální zónu náměstí ve variantě 

kovové konstrukce s proutěným výpletem a ozeleněnou částí. Projektant proto oslovil několik dodavatelů 

jednotlivých částí a bylo mu podáno po dvou orientačních nabídkách na:

 zhotovení kovové nosné konstrukce

 proutěného výpletu

4.9.1. 

Návrh na usnesení: RM schvaluje na základě předložené nabídky, jako zhotovitele, pro výplet prvků mobiliáře 

náměstí, pana J. S. - Košíkářství Vášův mlýn, za nabídkovou cenu 53.920,- Kč bez DPH.

4.9.2. 

Návrh na usnesení: RM schvaluje na základě předložené nabídky, jako zhotovitele, pro nosnou kovovou 

konstrukci prvků mobiliáře náměstí, Ing. P. T., Praha, za nabídkovou cenu 59.091,- Kč bez DPH.

Hlasování: pro 6 proti 0, zdrželi se 0.

Vyřizuje: ORM

4.11. Informace k rekonstrukci komunikací v ulicích Táboritská a J. Wolkera – petice Jiřina

Dne 14. 01. 2013 byla doručena Městu Čelákovice žádost o poskytnutí informací o termínu dořešení úpravy ulic 
Táboritské a J. Wolkera. Prozatím bylo občanům zasláno pouze sdělení o termínu zasedání rady města, na 
kterém bude záležitost řešena. Ke schválení bylo radě města předloženo znění odpovědi občanům výše 
zmiňovaných ulic, které shrnuje informace týkající se přípravy a realizace komunikací v lokalitě Jiřina.

4.11. 

Návrh na usnesení:RM schvaluje odpověď, která shrnuje informace týkající se přípravy a realizace komunikací 

v lokalitě Jiřina, na žádost občanů o sdělení plánovaného termínu úprav ulic Táboritské a Jiřího Wolkera podanou 

dne 14. 01. 2013 pod č. j. MUC/00465/2013.
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Hlasování: pro 6 proti 0, zdrželi se 0.

Vyřizuje: ORM

Po hlasování k bodu 4.11 se omluvil z jednání RM p. Janák.

4.12. Vyjádření města č. 1/2013 k dokumentaci k územnímu řízení na projekt Obytný soubor V Prokopě 

Komise pro rozvoj města na svém jednání dne 15. 5. 2012 projednala mimo jiné také dokumentaci k územnímu 

řízení na projekt obytného souboru V Prokopě. Komise souhlasila s předloženým řešením a neměla námitek 

k dokumentaci k územnímu řízení na projekt „Obytný soubor V Prokopě“. Dokumentaci požadovala pouze doplnit 

o vyznačení ploch pro umístění odpadů a tříděných odpadů. RM na svém jednání v červnu loňského roku přijala 

usnesení ve výše uvedené podobě. Dále byla PD projednána příslušnými odbory MěÚ Čelákovice a TS 

Čelákovice v rámci pravidelné porady odborů.

Následně byla zahájena jednání o smlouvě o spolupráci, která by měla řešit podmínky provedení a převodu 

technické infrastruktury, terénních a sadových úprav, které po jejich realizaci budou předány do majetku a správy 

města. Dále by smlouva měla řešit podmínky převodu těmito stavbami dotčených pozemků do vlastnictví města. 

Vzhledem ke stupni dokumentace bylo rozhodnuto, že bude účelnější tuto smlouvu uzavřít až po zpracování 

podrobnější dokumentace. Nyní je tedy vydáváno pouze vyjádření města k výstavbě obytného souboru, které

stanoví základní podmínky a rozsah budované infrastruktury.

4.12.1.

Návrh na usnesení: RM po projednání v komisi pro rozvoj města, na základě vyjádření příslušných odborů MěÚ 

Čelákovice a TS Čelákovice a na základě  předchozího usnesení č. 12/2012/4.10.2 ze dne 14. června 2012 

souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na stavbu „Obytný soubor V Prokopě“ 

v rozsahu předložené dokumentace k územnímu řízení ze dne 14. 9. 2011 při dodržení následujících podmínek:

1. Město Čelákovice souhlasí s umístěním základní technické infrastruktury, terénních a sadových úprav na 

pozemcích ve vlastnictví města p. č. 1435/5, 1435/92, 1435/101, 1435/148 a 3818/11 v k. ú. Čelákovice.

2. Obytný soubor bude dopravně napojen na komunikační síť na východě na stávající komunikaci 

V Prokopě, která v současné době slouží pro obsluhu stávajících garáží a na západě na stávající 

komunikaci II/245 mezi Čelákovicemi a Lázněmi Toušeň.

3. Podmínky realizace a následného převodu technické infrastruktury, terénních a sadových úprav, hřiště 

atd. do vlastnictví města budou upraveny smlouvou o převodu ZTI. Smlouva o převodu ZTI bude 

uzavřena před vydáním stavebních povolení na jednotlivé stavební objekty. Předmětem převodu budou 

následující objekty:

Vodovodní řady PEHD d 160-90mm PE 100 RC SDR 11 v celkové délce 1359 (vodovodní řad:A d 

160mm, délka 752m, A1 d 110mm, délka 150m, A1-1 d 110mm, délka 62m, A1-2 d 90mm, délka 90m, 

A2 d 110mm, délka 305m).

Splašková kanalizace gravitační s přečerpáním vod do stávající městské kanalizace, PP DN 250mm a 

PEHD DN 200mm SDR17 celkové délky 899m, výtlak PEHD d 110 PE100RC SDR 17 a PP DN 250mm 

celkové délky 232m, součástí kanalizační sítě budou revizní šachty DN 1000mm, čerpací šachta s 

technologií a dávkovací šachta pro osazení technologie látky zabraňující vzniku zápach ve výtlačném 

potrubí.

Kanalizace dešťová materiál PP, případně PE DN 250-600mm, celkové délky1088m, součástí 

kanalizačních stok budou revizní šachty DN 1000mm. Součástí odvodnění území jsou také retenční 

nádrže navržené jako zemní tělesa se zatravněnými svahy a dnem – hl. nádrží 1,5m.

Veřejné osvětlení podél všech komunikací uvnitř bytového souboru. Budou použity typové bezpaticové 

stožáry výšky 5-6m napojované z příslušných spínacích bodů.

Komunikace trasy 1 – 6 – v šíři 6m resp. 3,5m s povrchem z asfaltového betonu nebo zámkové dlažby,

chodníky v šíři 2m a 1,5m a parkovací stání v počtu dle ČSN 736110 a ploch pro umístění kontejnerů na 

směsný a tříděný odpad. Sadové úpravy budoucích veřejných prostranství a hřiště 

4. Podmínky převodu (prodeje) pozemků veřejné zeleně, komunikací, komunikací pro pěší a účelových 

komunikací, parkovacích stání apod., vše v kupní ceně 50 Kč/m2, do vlastnictví města budou upraveny 
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smlouvou o převodu ZTI. Smlouva o převodu ZTI bude uzavřena před vydáním stavebních povolení na 

jednotlivé stavební objekty.

5. Požadujeme doplnění projektové dokumentace o vyznačení ploch pro umístění odpadů a tříděných 

odpadů.

6. Město Čelákovice požaduje předložení dalšího stupně projektové dokumentace k vyjádření. 

4.12.2. 

Návrh na usnesení: RM schvaluje Vyjádření města č. 1/2013 k dokumentaci pro územní řízení na stavbu „Obytný 

soubor V Prokopě“ umístěnou vč. inženýrských objektů na pozemcích nebo jejich částech: 1435/1, 1435/5, 

1435/92, 1435/101, 1435/147, 1435/148, 1435/149, 1435/150, 1435/151, 3818/9, 3818/11 v k. ú. Čelákovice a na 

pozemku nebo jeho části 583/4 v k. ú. Lázně Toušeň.

Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci bude členům RM předloženo v rámci plnění usnesení.

Hlasování: pro 5 proti 0, zdrželi se 0 – společné hlasování pro body 4.12.1. - 4.12.2.

Vyřizuje: ORM

4.13. Dodatky ke smlouvám o dílo v souvislosti se stavbou vodovodního přivaděče a kanalizační stoky 

pro městskou část Záluží.

Město Čelákovice již řadu let připravuje výstavbu vodovodního přivaděče a hlavní kanalizační stoky pro obyvatele 

městské části Záluží. Pro realizaci této stavby musí být nejprve vydáno územní rozhodnutí a v dalším stupni 

stavební povolení. Díky majetkoprávnímu projednání s jednotlivými vlastníky stavbou dotčených pozemků, které 

bylo nelehké, a velmi komplikované se přípravná fáze projektu zpozdila. 

Z tohoto důvodu se Radě města předložil Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo č. 01/2010, která byla uzavřena za 

účelem zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení, mezi Městem 

Čelákovice, jako objednatelem a Ing. J. D., Praha 4, jako zhotovitelem. Tímto dodatkem č.1  se upravuje článek 

č. 3. DOBA PLNĚNÍ.

Z tohoto důvodu se Radě města předložil Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo č. ../2010, která byla uzavřena za 

účelem zajištění inženýrské činnosti pro potřeby územního rozhodnutí a pro stavební povolení mezi Městem 

Čelákovice jako objednatelem a p. D. C., jako zhotovitelem. Tímto Dodatkem č. 1 se upravuje článek č. 3. ČAS 

PLNĚNÍ.

4.13.1. 

Návrh na usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1. smlouvy o dílo č. 01/2010 mezi Městem Čelákovice, jako 

objednatelem a Ing. J. D., Praha 4, jako zhotovitelem, který mění termín plnění.

4.13.2 

Návrh na usnesení: 

RM schvaluje Dodatek č. 1. smlouvy o dílo č. ../2010 mezi Městem Čelákovice jako objednatelem 

a p. D. C.jako zhotovitelem, který mění termín plnění.

Hlasování: pro 5 proti 0, zdrželi se 0 – společné hlasování pro body 4.13.1. - 4.13.2.

Vyřizuje: ORM

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
5.7. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě zprostředkovatelské o poskytování pečovatelské služby

Dne 6. 2. 2012 Rada města Čelákovic schválila znění „Smlouvy zprostředkovatelské o poskytování pečovatelské 
služby“ pro městys Lázně Toušeň, na základě které Pečovatelská služba města Čelákovic poskytuje 
pečovatelské úkony. Na základě schváleného rozpočtu Pečovatelské služby na rok 2013 byl předložen návrh 
Dodatku č. 1, ve kterém je nově stanoven náklad na 1 klienta za 1 pracovní den a nově stanovena celková 
sazba za 1 km, za dopravu do městyse Lázně Toušeň.

Návrh na usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě zprostředkovatelské o poskytování pečovatelské 

služby pro městys Lázně Toušeň.

5.8. Schválení dodatku č. 6 ke smlouvě zprostředkovatelské o poskytování pečovatelské služby
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Dne 1. 2. 2007 Rada města Čelákovic schválila znění „Smlouvy zprostředkovatelské o poskytování pečovatelské 

služby“ pro jednotlivé obce Mochov, Vyšehořovice a Nehvizdy, na základě kterých Pečovatelská služba města 

Čelákovic poskytuje pečovatelské úkony. Na základě schváleného rozpočtu Pečovatelské služby na rok 2013 byl 

předložen návrh Dodatku č. 6, ve kterém je nově stanoven náklad na 1 klienta za 1 pracovní den a nově 

stanovena celková sazba za 1 km, za dopravu do jednotlivých obcí.

Návrh na usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě zprostředkovatelské o poskytování pečovatelské 

služby pro spádové obce Mochov, Vyšehořovice a Nehvizdy.

Hlasování: pro 5 proti 0, zdrželi se 0 – společné hlasování pro body 5.7. - 5.8.

Vyřizuje: ORM

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
Bez podkladu.

7. DOPRAVA
Bez podkladu.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
8.2.6. Přidělení bytu
RM byla předložena žádost pana Z. F., Čelákovice. Ve své žádosti uvádí, že se s manželkou dostali do finanční 
tísně a vznikl jim dluh. Členové bytové komise doporučují přidělit manželům menší byt, nyní obývají byt 
o velikosti 4+1. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu 2+1, s tím, že vrátí městu původní byt.  

Návrh usnesení: RM přiděluje byt č. 7 o velikosti 2+1, Stankovského č. p. 1581, Čelákovice, manželům J. a Z. F., 
za podmínky, že odevzdají městu byt 4+1, a nadále budou hradit veškeré dlužné částky za nájem bytu Na Stráni 
č. p. 1629, Čelákovice. Nájemní smlouvy na byt č. 7 bude uzavřena na dobu určitou 3. měsíců.

8.2.7. Výměna bytu
RM byla předložena výměna bytů v č. p. 1440, Čelákovice, byt č. 12 o velikosti 82,80m²
a v č. p. 1440, Čelákovice, byt č. 14 o velikosti 49,07m² .Členové bytové komise souhlasí s výměnou bytů.

Návrh usnesení: RM souhlasí s výměnou bytů mezi paní M. H., bytem v č. p. 1440/12, Prokopa Holého, 
Čelákovice a manželi R. a M. D., bytem v č. p. 1440/14, ul. Prokopa Holého, Čelákovice. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 - společné hlasování pro body 8.2.6. – 8.2.7.

Vyřizuje: OH

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – Vak – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu.

11. RŮZNÉ
11.1. Dopis Okresnímu státnímu zastupitelství a následná reakce ve věci Městského muzea

Na základě usnesení RM ze dne 17. 1. 2013 starosta oslovil  OSZ s žádostí o sdělení v jakém stavu se aktuálně 
nachází podání č. j. MUC/03328/2011/MSII ze dne 22. 4. 2011 ve věci prošetření skutečností v Městském muzeu 
a seznámil RM s odpovědí OSZ.

Návrh usnesení: RM bere na vědomí dopis Okresního státního zastupitelství ZN 3731/2010-10 ze dne 4. února 
2013 ve věci Městského muzea.

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

Vyřizuje: STAR
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Nově zvoleným členům RM poskytne ORM přehled investičních akcí, včetně aktuálního stavu rozpracovanosti.

Zápis ověřil: František Bodlák dne 

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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