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 Z á p i s
ze schůze Rady města Čelákovic konané dne 

3. prosince 2010
1NS/2010

Den a místo konání:      3. prosince 2010 v zasedací místnosti MěÚ - radnice I. 
Zahájení schůze:           13.20 hodin v zasedací místnosti MěÚ - radnice I.
Ukončení schůze:          17.00 hodin
Schůzi řídil:                   Bc. Josef Pátek – starosta města 
Ověřovatel usnesení:     Ing. Miloš Sekyra
Ověřovatel zápisu:     Tomáš Janák
Přítomni:                    Bc. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Jaroslav Ryneš, 

Ing. Luboš Choura, Leypold Iglo Miroslav, 
Mgr. Marek Skalický, Tomáš Janák.

Omluveni: 
.

Projednávání jednotlivých bodů schůze:
1. 1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
Program jednání byl doplněn o body: 5.14, 5.15 
* Program byl po doplnění uvedených bodů schválen – podrobněji viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1. 2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Tomáše Janáka 
ověřovatelem zápisu.
1. 2. 1* Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.
 Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.
1. 2. 2* Jmenování Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu – viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.

1. 3 Kontrola plnění usnesení - bod přesunut na RM, konanou 10.12.2010.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA – STA

2. 1 Věcné břemeno – bezbariérový vstup policie ČR
RM předložena Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice 
jako povinným z věcného břemene a PČR – Krajským ředitelstvím policie 
Středočeského kraje,  Praha - Zbraslav, jako oprávněným z věcného břemene, 
na věcné břemeno umístění a provozování bezbariérového přístupu na pozemku 
ve vlastnictví města p.č. 1354/16, do budovy č.p. 1664, v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice.



2

* RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene –
podrobněji viz usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2. 2 Vyjádření ke změně stavby před dokončením p.č. 2147/30 v k. ú. 
Čelákovice
Jedná se o žádost o vyjádření ke změně stavby nového RD před dokončením. 
RD je umístěn na p.č. 2147/30 v k.ú. Čelákovice (ul. Květinová v lokalitě Pod 
Přerovskou cestou). Stavba byla provedena jako přízemní, se sedlovou střechou 
bez obytného podkroví, v původním stavebním povolení je uvedeno podkroví 
obytné, dále byla oproti původnímu projektu snížena výška objektu, vynecháno 
schodiště a posunuty okenní otvory. Souhlas si vyžádal stavební úřad jako 
podklad ke kolaudaci stavby. Z hlediska ORM i dalších příslušných odborů 
MěÚ Čelákovice a TS Čelákovice je změna stavby nepodstatná.
* RM nemá námitek a souhlasí s navrhovanou změnou stavby RD – podrobněji 
viz usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3. ŠKOLSTVÍ, KULTURA a SPORT – 2. MS
3. 1 Odměna za reprezentaci města ( MS ve sportovním aerobiku a fitness )
Na Mistrovství světa ve sportovním aerobiku a fitness ( Eindhoven, říjen 2010) 
reprezentovaly Českou republiku závodnice z Aerobic Studia Čelákovice. 
V celosvětové konkurenci dosáhly nejvyšších úspěchů:
D. B.                                        kategorie ženy                    1. místo
Čelákovická trojice
M.L., A.P., S.H.     kategorie týmů            2. místo 
Světový pohár kadetů a juniorů                   
( probíhá současně)                            kategorie týmů             3. místo
S.P., V.Š., L.D.

* RM města schvaluje finanční dar 5.000,- Kč D. B. z Aerobik Studia Čelákovice 
– podrobněji viz usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3. 2 Finanční podpora tradičních zimních turnajů 
SK Záluží pořádal dne 27. 11. t.r. 13. ročník zimního turnaje v bandy 
„ Bohuslav Gambrinus cup “ a dne 6. 12. t.r 7. ročník Mikulášského turnaje 
v malé kopané. Klub se obrátil na Radu města s žádostí o finanční podporu obou 
sportovních akcí.
* RM schvaluje finanční podporu SK Záluží na přípravu tradičních zimních
turnajů – podrobněji viz usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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3. 3 Finanční podpora řemeslné zručnosti školní mládeže
Vedení SOŠ a SOU TOS Čelákovice s.r.o. požádalo město o finanční prostředky 
na realizaci projektu „Podpora  řemeslné zručnosti školní mládeže“. Program je 
zaměřen na žáky šestých až osmých tříd základních škol. Pro I. stupeň 
základních škol běží 2. cyklus zájmového kroužku „ Kroužek dovedných 
rukou “.
* RM schvaluje příspěvek SOŠ a SOU TOS Čelákovice s.r.o.– podrobněji viz 
usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3. 4 Přiznání mimořádných odměn ředitelům škol a školských zařízení, 
zřízených městem Čelákovice
Škola získává příspěvek od svého zřizovatele v návaznosti na fixní náklady na 
provoz a od státu na tzv. přímé výdaje na vzdělávání v rozsahu z. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) tz. i mzdy pedagogických a ostatních zaměstnanců školy. 
Podmínky upravují rozpočtová pravidla republiky z. č. 218/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. O odměňování zaměstnanců školy rozhoduje ředitel. 
Ředitel je zaměstnancem školy, o jeho platu a případných mimořádných 
odměnách rozhoduje zřizovatel školy, resp. Rada města. 
RM byl předložen Návrh mimořádných odměn za rok 2010.
*  RM schvaluje mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení –
podrobněji viz usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3. 5 Školská rada při ZŠ Kostelní
Školská rada při ZŠ Kostelní je zřízena na základě zákona 561/2004 Sb. -
Školský zákon (§ 164). Zřizovatel (město Čelákovice) určil, že rada bude mít 9 
členů. Podle zákona je obsazení členů následující: 1/3 počtu členů (tj. 3) 
obsazuje zřizovatel, 1/3 počtu členů tvoří zástupci učitelského sboru a 1/3 počtu 
členů tvoří zástupci rodičů. Za město Čelákovice jsou ve školské radě PhDr. 
Zdeňka Tichá, Marta Šipčiaková a Ing. Miloš Sekyra. Našim záměrem je, aby 
místostarosta pro školství byl členem školských rad z důvodu dobré 
komunikace jak se zástupci rodičů, tak se zástupci učitelského sboru. Z tohoto 
důvodu navrhujeme odvolání člena, který má v tuto dobu nejkratší zbývající 
funkční období a jeho nahrazení místostarostou II.

* RM děkuje za dosavadní činnost Ing. Miloši Sekyrovi, odvolává jej a jmenuje 
s účinností od 1. 1. 2011 místostarostu II. do školské rady – podrobněji viz 
usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.
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3. 6 Školská rada při ZŠ J. A. Komenského 
Školská rada při ZŠ J. A. Komenského je zřízena na základě zákona 561/2004
Sb. - Školský zákon (§ 164).Zřizovatel (město Čelákovice) určil, že rada bude 
mít 9 členů. Podle zákona je obsazení členů následující: 1/3 počtu členů (tj. 3) 
obsazuje zřizovatel, 1/3 počtu členů tvoří zástupci učitelského sboru a 1/3 počtu 
členů tvoří zástupci rodičů. Za město Čelákovice jsou ve školské radě Mgr. 
Miloš Bukač, Eva Bukačová a Mgr. František Bodlák. Našim záměrem je, aby 
místostarosta pro školství byl členem školských rad z důvodu dobré komunikace 
jak se zástupci rodičů, tak se zástupci učitelského sboru. Z tohoto důvodu 
navrhujeme odvolání člena, který není v současné době zastupitelem města a 
jeho nahrazení místostarostou II.
* RM děkuje za dosavadní činnost Mgr. Františku Bodlákovi a jmenuje 
s účinností od 1. 1. 2011 místostarostu II do školské rady – podrobněji viz 
usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.

3. 7 Přiznání odměny ředitelce MěK a přiznání osobního 
příplatku řediteli MěM

RM byl předložen Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelky Městské 
knihovny za :
- přípravu výrazných kulturních aktivit v rámci 14. ročníku „Týdne knihoven“ :

- výstava amatérského umění na téma Osobnosti města 
- beseda se spisovatelku Ivonu Březinovou, autorku knihy Básník v báglu ( seznámení 

s K. H. Máchou) 
- slavnostní vyhodnocení 7. ročníku literární soutěže vyhlášené Městskou knihovnou na 

téma Tím světem bloudím“ ( výročí K.H.Máchy) 
- Večer autorského čtení 
- vydání Sborníku prací z literární soutěže z grantu vyhlášeného MK ČR k 200. výročí 

narození K. H Máchy 
- celoročně dobré výsledky práce se čtenářem .

RM byl předložen Návrh na přiznání osobního příplatku řediteli Městského 
muzea
Na základě závěrů pravidelných týdenních konzultací a hodnocení práce Mgr. 
Eisnera bylo z rozhodnutí Rady města dne 7. 5. 2010 odebráno panu řediteli 
osobní hodnocení. Skutečnosti, které vedly k tomuto opatření pominuly, a proto 
navrhujeme přiznání osobního příplatku v původní výši,  k datu 1. 12. 2010.
3. 7. 1
* RM schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Městské knihovny – podrobněji 
viz usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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3. 7. 2
* RM přiznává osobní příplatek řediteli Městského muzea – podrobněji viz 
usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI – 1. MS

4. 1. Osvětlení výloh prodejny knihkupectví Sedláčkova č.p. 109

RM bylo předloženo k odsouhlasení osvětlení výlohy prodejny knihkupectví  
v ulici Sedláčkova č.p. 109 dle žádosti p. T. V. firma Kanzelsberger a.s. 
Podmínkou povolení je, že při instalaci osvětlení nebude poškozena venkovní 
omítka budovy a napájení reflektoru musí být vedeno z odběrného místa 
žadatele. Při instalaci musí být splněny podmínky dle ČSN 3315.00 a ČSN 
332000-6.
* RM souhlasí s dodatečným osvětlením výlohy – podrobněji viz usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4. 2. Kabelové propojení v Milovicích – převěsy – na objektech v majetku 
města Čelákovic 
Z důvodu zachování kvality propojení a příznivé ceny internetové sítě 
v Milovicích se na Město Čelákovice obrátila firma Kabelnet cz s žádostí 
o umožnění instalace převěsu optickým kabelem mezi objekty:

- v ul. Armádní 
- v ul. Topolová 
- v ul. Lesní 

Vzhledem k tomu, že toto řešení  znamená zásah do konstrukce střechy a 
s ohledem na zajištění připojení k internetu několika poskytovateli, RM zaujala 
negativní stanovisko. 
* RM neschvaluje firmě Kabelnet cz instalaci převěsů – podrobněji viz usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4. 3 Byty Milovice – připojení k žádosti okolních měst a SMO na vládu ČR
Město Čelákovice vlastní v Milovicích cca 200 bytů. Tyto byty byly nákladně 
rekonstruovány pomocí státní dotace. V podmínkách této dotace byl mj. i 
závazek, že město Čelákovice tyto byty 20 let neprodá. Město Lysá nad Labem 
(cca 300 bytů) a Milovice (cca 250 bytů) spolu se Svazem měst a obcí chtějí 
požádat prostřednictvím premiéra Petra Nečase vládu ČR o zmírnění této 
podmínky na 10 let. Tímto by se podařilo již teď tento majetek odblokovat pro 
případný prodej. Z tohoto důvodu jsme byli osloveni zastupitelem města Lysá 
nad Labem a europoslancem Hynkem Fajmonem, zda-li bychom se chtěli za 
město k této žádosti připojit. Tuto žádost město Lysá a Milovice mají v plánu 
odeslat v závěru příštího týdne.
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* RM bere na vědomí záměr, souhlasí s připojením k žádosti a pověřuje 
podepsat žádost – podrobněji viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se  0, nepřítomen1.
5. RŮZNÉ – STA, 1. MS, 2. MS
5. 1 Mandát nového člena ZM
Dne 30. 12. 2010 písemně oznámil Ing. Pavel Stuchlík, že rezignuje na funkci 
člena zastupitelstva města. Dle ust. § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění, mandát zaniká dnem, 
kdy starosta obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho 
mandát. Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v § 56 odst. 1 
říká: „Uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu obce, nastupuje za člena tohoto 
zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle 
§ 45 odst. 5, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu.“ 
Náhradníkem je PhDr. Zdeňka Tichá - nastupuje za člena zastupitelstva dnem 
1. 12. 2010.
*  RM osvědčuje, že na uvolněný mandát v zastupitelstvu města Čelákovic 
nastupuje PhDr. Zdeňka Tichá, – podrobněji viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, 1nepřítomen.

5. 2 Zřízení a volba předsedy komise „ Poradní sbor občanů “
Tato komise má za úkol pravidelnou komunikaci se zástupci jednotlivých 
volebních okrsků.
Více informací: http://www.praha1.cz/cps/4941.html

* RM zřizuje komisi „ Poradní sbor občanů“ a vyzývá – podrobněji viz 
usnesení. 
Hlasování: pro 6 , proti 0, zdržel se 0, nepřítomen1.

5. 3 Zřízení a volba předsedy přestupkové komise – projednávání tohoto bodu 
bylo z programu RM staženo. 

5. 4 Zřízení a volba předsedy bytové komise
Bytová komise projednává záležitosti bytového a nebytového fondu města 
Čelákovic.
* RM děkuje členům , zřizuje bytovou komisi a jmenuje předsedkyni komise, 
vyzývá – podrobněji viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1.

5. 5 Zřízení a volba předsedy bezpečnostní komise
Bezpečnostní komise bude mít za úkol koordinovat práci MěP, SDH, PČR, 
o.s. Semiramis a připravit aktualizaci výstražného, ochranného a evakuačního 
systému města.
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* RM zřizuje bezpečnostní komisi a jmenuje předsedu komise,
vyzývá – podrobněji viz usnesení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1,  nepřítomen1.
5. 6 Zřízení a volba předsedy sociální komise
* RM děkuje členům, zřizuje komisi, jmenuje předsedkyni komise a vyzývá  –  
podrobněji viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, 1 nepřítomen.

5. 7 Zřízení a volba předsedy stavební komise
* RM zřizuje komisi, jmenuje předsedu komise a vyzývá – podrobněji viz 
usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, 1 nepřítomen.

5. 8 Zřízení komise pro podporu zájmových a občanských aktivit
* RM děkuje členům, zřizuje komisi, jmenuje předsedu komise a vyzývá –
podrobněji viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se, 1 nepřítomen.

5. 9 Zřízení a volba předsedy komise inventarizační a likvidační –
projednávání tohoto bodu bylo z programu RM staženo. 

5. 10 Zřízení a volba předsedy komise pro životní prostředí
* RM zřizuje komisi, jmenuje předsedu, členy komise a vyzývá – podrobněji viz 
usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, 1 nepřítomen.

5. 11 Zřízení a volba předsedy komise pro rozvoj města a zavedení Místní 
agendy 21
* RM zřizuje komisi, jmenuje předsedu, členy komise a vyzývá – podrobněji viz 
usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, 1 nepřítomen.

5. 12 Zřízení a volba předsedy komise pro PPE Mochov
Cílem komise pro PPE Mochov je koordinace postupu ve věci PPE. Za členy 
budou osloveni zástupci okolních obcí, zástupci občanských sdružení a aktivit a 
také samotní občané.
* RM zřizuje komisi, jmenuje předsedu, místopředsedu komise a vyzývá –
podrobněji viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, 1 nepřítomen.
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5. 13 Zřízení a volba předsedy komise pro vytvoření projektu„ e – radnice “
Komise pro vytvoření projektu „ e – radnice “ se zřizuje jako dočasná a jejím 
cílem je vytvořit zadání projektu „ e – radnice “.
* RM zřizuje komisi, jmenuje předsedu a vyzývá – podrobněji viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, 1 nepřítomen.

5. 14 Zřízení a volba předsedy komise – Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic
* RM děkuje členům, zřizuje komisi, jmenuje předsedu, členy a vyzývá –
podrobněji viz usnesení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1, 1 nepřítomen.

5. 15 Právní rozbor předání agendy starosty a místostarostů
Při zasedání Rady Města je nutné konstatovat doručení předávacích protokolů 
od starosty a místostarostů přes podatelnu MěÚ. Je nutné důrazně odmítnout 
tvrzenou neochotu ze strany Ing. Klicpery k jednání o předání funkce starosty.

* RM se připojuje k právnímu rozboru a pověřuje – podrobněji viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, 1 nepřítomen.

Zapsala Lenka Pitková, 8. 12. 2010

Tomáš Janák
ověřovatel zápisu

Bc. Josef Pátek 
starosta města 
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