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

10. prosince 2010 
2NS/2010 

Den a místo konání:  10. prosince 2010 v zasedací místnosti MěÚ - radnice I.  
Zahájení schůze:  13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ - radnice I. 
Ukončení schůze:  17.30 hodin 
Schůzi řídil:   Bc. Josef Pátek – starosta města 
Ověřovatel usnesení:  Ing. Jaroslav Ryneš  
Ověřovatel zápisu:   Ing. Luboš Choura 
  
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 
Starosta doplnil program jednání o bod: 3.4.,3.5.,4.15.,6.3.,11.2,11.3.,11.4.,11.5 
* Program byl po doplnění uvedených bodů schválen – podrobněji viz usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
1.2. Jmenování Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení a Ing. Luboše 
Choury ověřovatelem zápisu 
* Jmenování Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení – viz usnesení. 
 Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.  
 
* Jmenování Ing. Luboše Choury ověřovatelem zápisu – viz usnesení.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.  
 
 
1.3.  Kontrola plnění usnesení 
Tajemník MěÚ předložil RM plnění usnesení : RM č. 10/2007 ze dne 4. 10. 
2007, č. 04/2009 ze dne 2. 4. 2009, č. 01/2010 ze dne 7. 1. 2010, č. 04/2010 ze 
dne 1.4.2010, č. 06/2010/M2 ze dne 17.6.2010, č. 08/2010 ze dne 12.8.2010, č. 
09/2010 ze dne 7.9.2010, č.10/2010 ze dne 7.9.2010, č.11/2010 ze dne 
11.11.2010.  
* RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení – podrobněji viz usnesení. 
 Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 



 
1.4  Schválení zápisu z minulé schůze rady   
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č.1NS/2010 ze dne 
3. 12. 2010. 
* RM schvaluje zápis  – podrobněji viz usnesení.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.     
 
V zápise č. 1NS/2010 ze dne 3. 12. 2010 byla písařská chyba v podkladu č. 5.1. 
Pan Ing. Pavel Stuchlík oznámil písemně dne 30. 11. 2010.(v podkladu je 
chybně dne 30. 12. 2010) rezignaci na funkci člena zastupitelstva města. 
 
 
2.  MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA – STA 
2.1. Pronájem pozemků firmou LAND TRADE 
S žádostí o pronájem pozemků p.č. 1320/9 – ostatní plocha / ostatní 
komunikace a části p.č. 1320/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, k. ú. 
Čelákovice, se záměrem vybudování odstavného stání pro návštěvníky 
znovuzřízené prodejny potravin a návštěvníky nově zřízené herny se obrátila 
na Město Čelákovice firma LAND TRADE, a.s. Rada města vzhledem 
k umístění zelených ploch s obrostlými stromy zaujala stanovisko: 
* RM nesouhlasí se záměrem na vybudování parkoviště na pozemcích 
p.č. 1320/9 a p.č. 1320/1 a proto nesouhlasí ani s pronájmem uvedených 
pozemků. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
2.2. Věcná břemena ČEZ  
Jsou předloženy smlouvy o uzavření budoucích smluv na zřízení věcného 
břemene mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene 
a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4. 
* RM pověřuje právníka městského úřadu upravit smlouvy s firmou ČEZ tak, 
aby Smlouvy o smlouvě budoucí neobsahovaly souhlas s územním a stavebním 
řízením. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
2.3. Pronájem pozemku u Kovohutí 
Paní A. N. požádala o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parcely 
č. 1692/120 k.ú. Čelákovice, tak jak bylo doporučeno Radou města ve výpisu 
z usnesení č. 9/2010/2.2. ze dne 7.září 2010.  
* RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku - parcelní číslo 1692/120, ostatní 
plocha /ostatní komunikace, o výměře cca 73m², z celkové plochy 1588m², v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice (označené v GP č. 1870-1381/2008, jako parcela 
č. 1692/132), za cenu 10,-Kč/m². 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 



2.4. Prodej pozemku náměstí 150 m2 
Byla předložena žádost o schválení zveřejnění záměru na prodej části pozemku 
p.č. 680/2, ostatní plocha / jiná plocha - dle geometrického plánu č. 2042-
66/2010 označeného jako p.č. 680/3, ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 150 
m², vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
* RM souhlasí se záměrem prodeje pozemku p.č. 680/3, v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, dle geometrického plánu č. 2042-66/2010, 
za minimální cenu 6.000,- Kč/m². 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE  –  STA, 2. MS 
3.1. Projekt Revitalizace náměstí 
Projekt Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích byl schválen Výborem 
regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy k poskytnutí dotace 
z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 
Střední Čechy.  
Dne 25.9. byla emailem doručena informace o dalším postupu týkajícím se 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
 
3.1.1. * RM v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální 
rady regionu soudržnosti Střední Čechy bere na vědomí a doporučuje ZM 
ke schválení  uzavření Smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 
21.161.088,82 Kč a dále bere na vědomí a doporučuje ke schválení vyčlenění 
peněžní částky ve výši 6.713.059,18 Kč, odpovídající spolufinancování projektu 
reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/50.01023 Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.  
 
 

3.1.2. * RM bere na vědomí a doporučuje ZM ke schválení povinné přílohy 
pro uzavření Smlouvy o dotaci na projekt reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/50.01023 
Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích: finanční plán, aktualizovaný 
rozpočet projektu, aktualizovaný časový harmonogram, čestné prohlášení 
o DPH. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.  
 
K tomuto bodu se dostavila ve 13.30 hod. vedoucí  Odboru rozvoje města. 
 
 
 
 
 
 



3.2. Úprava rozpočtu č. 14 
Byl předložen rozpočet města 2010 
* RM doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu č. 14 rozpočtu města 
2010. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
K tomuto bodu se ve 13.45 hod. dostavil vedoucí finančního odboru. 
 
 
3.3. Dotace ČOV - intenzifikace 
Ústní informace STA, MS1 a Mgr. Marka Skalického, vedoucí odboru rozvoje 
města. 
* RM bere na vědomí informace Mgr. Skalického a Ing. Teichmanové o jednání 
na SFŽP dne 8.12.2010 ve věci investiční akce Intenzifikace ČOV 
v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
3.4. Přehled o pojistných událostech 
Během zimního období na počátku roku 2010 bylo MěÚ nahlášeno celkem 
8 úrazů. 
* RM bere na vědomí zprávu o úrazech občanů na komunikacích ve vlastnictví 
města v zimním období 2010. 
Hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 1. 
 
 
 
3.5. MŠ Komenského – pořízení průmyslové myčky 
Mateřská škola Čelákovice, Komenského1586 předkládá návrh na pořízení 
průmyslové myčky v hodnotě cca 90.000,- Kč pro školní kuchyň. Cena je vyšší 
než 40 tis. Kč, jedná se tedy o investici, která by měla být ve smyslu § 31 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů hrazena 
z investičního fondu organizace. Stav investičního fondu mateřské školy 
(vzhledem ke krátké době její existence) je k dnešnímu dni 0,- Kč. 
 
3.5.1.*RM Čelákovic schvaluje Mateřské škole Čelákovice, Komenského 1586 
pořízení průmyslové myčky z investičního fondu MŠ.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
3.5.2.*RM Čelákovic souhlasí s navrženým řešením financování pořízení 
průmyslové myčky tak, že se sníží příspěvek na činnost o 100 tis. Kč a tato 
částka bude formou dotace převedena do investičního fondu Mateřské školy 
Čelákovice, Komenského 1586. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 



 
 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA – STA 
4.1. Dodatek Smlouvy na PD Dělnické domky 
V souvislosti s plánovaným napojením na vodovod a splaškovou kanalizaci 
lokality „Dělnických domků u Kovohutí“ byla uzavřena se společností 
Stavokomplet – projekce s.r.o. smlouva o dílo na zhotovení PD pro ÚR a SP.    
4.1.1.* RM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení 
„Dokumentace pro ÚR a SP – splašková kanalizace a vodovod – Dělnické 
domky u Kovohutí“ mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a společností 
STAVOKOMPLET – PROJEKCE s.r.o., Stará Boleslav  jako zhotovitelem 
v celkové ceně díla 114.000,- Kč bez DPH.     
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
4.1.2.* RM souhlasí s tím, aby v rámci zpracování dokumentace  pro ÚR a SP 
„Splašková kanalizace a vodovod- Dělnické domky u Kovohutí“ byla zahrnuta 
možnost připojení pozemku p.č. 1790/1 v k.ú. Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
4.2. VO V Rybníčkách dodatek SOD 
Firma ELTODO EG a.s. Praha prováděla stavbu „ Kabelové vedení VO 
Rybníčky I. etapa Čelákovice“. Na základě požadavku obyvatel byly provedeny 
práce nad rámec uzavřené Smlouvy o dílo.   
* RM schvaluje provedené práce nad rámec uzavřené Smlouvy o dílo na akci  
„ Kabelové vedení VO Rybníčky I. etapa Čelákovice“ firmou ELTODO EG a.s., 
Praha, v ceně 38.074,47 Kč bez DPH. 

 
* RM schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na akci „Kabelové vedení VO 
Rybníčky I. etapa Čelákovice “ mezi objednatelem Městem Čelákovice  
a zhotovitelem firmou  ELTODO EG a.s., Praha, v ceně 38.074,47 Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
4.3. Masarykova DK dodatek č. 1 a 2 
RM schválila Smlouvu o dílo mezi objednatelem Městem Čelákovice 
a zhotovitelem f. Strabag a.s., Beroun, na stavbu „Rekonstrukce Masarykovy ul. 
2. část a dešťová kanalizace – Čelákovice“, následně 7.9.2010 ocenění a rozsah 
prací nad rámec zakázky v ceně 1.011.454,- Kč bez DPH a 7.10.2010 ocenění 
nad rámec SoD a provedení těchto prací v celkové hodnotě 540.581,10 Kč bez 
DPH. Na základě těchto podkladů je předkládán ke schválení Dodatek č. 1  
a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo: 841/DAEV/1/10. 
 



 
4.3.1. * RM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo číslo: 41/DAEV/1/10 
uzavřené mezi zhotovitelem f. Strabag a.s, Beroun, a objednatelem Město 
Čelákovice na stavbu „Rekonstrukce Masarykovy ul.2.část a dešťová kanalizace 
– Čelákovice“ v ceně 1.011.454 ,- Kč bez DPH. 
 
4.3.2. * RM schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo číslo: 841/DAEV/1/10 
uzavřené mezi zhotovitelem f. Strabag a.s, Beroun, a objednatelem Město 
Čelákovice na stavbu „Rekonstrukce Masarykovy ul.2.část a dešťová kanalizace 
– Čelákovice“ v ceně 540.581,10 Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
K tomuto bodu se dostavil ve 14.30 hod. ředitel Technických služeb. 
 
 
4.4. Dešťová kanalizace v Kostelní ulici 
RM na svém jednání dne 7. září 2010 schválila svým usnesením č. 9/2010/4.1. 
vícepráce provedené nad rámec zakázky v rámci realizace „Rekonstrukce 
dešťové kanalizace – ul. Kostelní, Čelákovice“ – zhotovitel stavby firma 
ZEPRIS, Praha 4. 
Usnesení RM bylo zhotoviteli stavby oznámeno dne 18.9. 2010 a zároveň byl 
zhotovitel požádán o zaslání dodatku k SoD, který bude v souladu s usnesením 
RM. Přes několikero urgencí byl však Dodatek ze strany zhotovitele předložen 
až dne 9.11. 2010 .  
* RM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo v rámci realizace stavby 
„Rekonstrukce dešťové kanalizace – ul. Kostelní, Čelákovice“ mezi Městem 
Čelákovice jako objednatelem a firmou ZEPRIS s.r.o., Praha 4, jako 
zhotovitelem.     
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.  
 
 
4.5. V Nedaninách – kanalizace a vodovod 
VaK Mladá Boleslav zajistil na základě mandátní smlouvy výběr zhotovitele 
stavby a v současné době také zajišťuje výkon TDI v rámci stavební akce 
„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. V Nedaninách“.  
V průběhu prací došlo k některým změnám předpokládaných stavebních prací 
uvedených ve výkazu výměr. Některé práce nebyly prováděny a naopak vznikla 
potřeba jiné práce provést tak, aby celé dílo bylo možno řádně provozovat 
a zajistit tak obyvatelům této lokality dodávku pitné vody a odvod splašků. 
 



4.5.1. * RM schvaluje vícepráce ve výši 19.991,70 Kč bez DPH provedené 
v rámci stavby „Čelákovice, ul. V Nedaninách, rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace“. 
 
4.5.2. * RM schvaluje náklady ve výši 76.348,- Kč za provedení záchranného 
archeologického výzkumu provedeného v rámci stavby „Čelákovice, 
ul. V Nedaninách, rekonstrukce vodovodu a kanalizace“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
4.6. Dodatek k SoD Na Stráni 1628-29 oprava stoupaček 
Před samotným podpisem Dodatku č.1 nám bylo ze strany zhotovitele 
oznámeno, že z důvodu pracovní vytíženosti ( v období mezi předložením 
návrhu dodatku a jeho schválením dohodnuty jiné zakázky ) není schopen 
navržený termín dodržet. Proto zatím k podpisu Dodatku č.1 nedošlo. Po dohodě 
se zhotovitelem byl tedy stanoven termín nový. Zahájení prací bude započato 
v měsíci lednu 2011 a dokončeno do 30 dní od předání „staveniště“.  
* RM schvaluje upravené znění Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2010 
„Výměna stoupaček BD Na Stráni 1628 – 1629, Čelákovice“ mezi Městem 
Čelákovice jako objednatelem a firmou Luboš VÁVRA, Mladá Vožice, jako 
zhotovitelem, v ceně 136.400,- Kč bez DPH.     
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen) 
 
 
4.7. Zastávka autobusu 412 Mochovská – VŘ na PD 
Předkládáme RM k projednání  cenové nabídky na Projektovou dokumentaci 
na vybudování autobusových zastávek pro linku 412 „Čelákovice, náměstí – 
Mochov-Český Brod-Kouřim“ a zpět na silnici   č. II/245 v ul. Mochovská . 
* RM schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku na vypracování 
Projektové dokumentace na vybudování autobusových zastávek pro linku 412 
„Čelákovice, náměstí – Mochov-Český Brod-Kouřim“ a zpět na silnici č. II/245 
v ul. Mochovská, nabídku Ing. Jiřího Kejvala, v  Kutné Hoře, v ceně 51.600 Kč 
DPH. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(2 nepřítomni) 
 
4.8. Výstavba vjezdů 
Rada města projednala žádosti občanů o vybudování vjezdů s tím, že vjezdy 
budou realizovány, bude-li ze strany vlastníka stavební připravenost. 
4.8.1. * RM schvaluje realizaci stavby „Výstavba  vjezdů  – Čelákovice“ 
pro nemovitosti ul. Matěje Koštíře č.p. 277 a Jiráskova č.p. 206 v Sedlčánkách 
a ul. Pavla Ježdíka č.p. 1755 v Čelákovicích v celkové částce 114.000,- Kč 
bez DPH.  



 
4.8.2. * RM ukládá vedoucí Odboru rozvoje města zajistit objednání realizace 
uvedených vjezdů u firmy, která vyhrála výběrové řízení na realizace těchto 
vjezdů v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.  
Ing. Luboš Choura nehlasoval z důvodu střetu zájmu. 
 
 
4.9. Výstavba plynovodu V Prokopě 
K dokončení díla chybí vykopat 30 metrů stavební rýhy pro plynovod, položit 
30 metrů plynovodu a vybudovat 3 přípojky k domům č.p. 1426, 1427 a 1350. 
Jakmile dojde ke zlepšení klimatických podmínek budou stavební práce 
neprodleně opět zahájeny a následně dokončeny do 14 dnů.  
* RM vzala na vědomí zprávu o posunutí termínu pro odevzdání díla v rámci 
investiční akce „Nový STL plynovod + přípojky Čelákovice, V Prokopě – 
III. etapa“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
4.10. Zdvojení vedení 400 kV Chodov-Čechy Střed 
S žádostí o vyjádření na akci „ Zdvojení vedení 400 kV V415 TR Chodov – TR 
Čechy střed požádala Město Čelákovice firma Elektrotrans a.s., která zajišťuje 
podklady ke zpracování územně technické studie pro ČEPS. 
Stavba se nedotkne pozemků z vlastnictví Města Čelákovic, pouze vedení 
přechází do rozvodny umístěné v k. ú. Záluží u Čelákovic. 
* RM nesouhlasí se záměrem na „ Zdvojení vedení 400 kV V415 TR Chodov – 
TR Čechy střed.“ 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
4.11. Dodavatel na akci malého rozsahu MM 
Pro odstranění závad zjištěných revizí hromosvodů na objektu Městského 
muzea. Akce je malého rozsahu, proto byly vyzvány k vypracování cenových 
nabídek tři  firmy, dvě z nich předložily nabídku. Cenově nejvýhodnější je 
nabídka fy Zdeněk Kučera. 
* RM schvaluje  provedení oprav – odstranění závad na hromosvodu v objektu 
Městského muzea Stavební firmou, Zdeněk Kučera, Čelákovice v konečné ceně 
16.834,- Kč, včetně DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 



 
4.12. Výměna kotle byt ZŠ Kostelní 
Školnický byt v ZŠ kamenka je vybaven samostatným plynovým kotlem. Tento 
kotel vykazoval v posledním roce časté závady a dle vyjádření servisního 
technika jsou další opravy problematické a doporučuje výměnu.  
* RM souhlasí s provedenou výměnou kotle ve školnickém bytě ZŠ Kamenka 
 Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
4.13. Požadavek na provedení plynovodu Kostelní 32 
Jde o žádost majitelky objektu č.p. 34 v ul. Kostelní pí. H. o provedení nové 
plynovodní přípojky.  
* RM schvaluje provedení nové plynovodní přípojky pro objekt č.p. 32 v ul. 
Kostelní, Čelákovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 
 
4.14. Rekonstrukce ulice Kostelní 
Firma FIRESTA, a.s. Brno od září letošního roku provádí celkovou rekonstrukci 
ulice Kostelní v Čelákovicích (v celkové ceně 3.989.678,43 Kč bez DPH). Po 
zahájení stavby  a po jejím vytýčení byly zjištěny nutné vícepráce, které byly 
vyčísleny na 558.420,52 Kč bez DPH a schváleny na listopadovém jednání RM. 
Nyní je předkládána kalkulace dalších prací. 
4.14.1.* RM schvaluje ocenění víceprací a provedení těchto víceprací při stavbě 
„Rekonstrukce ulice Kostelní“ dle soupisu prací předloženého firmou FIRESTA 
a.s., Brno, v celkové ceně 200.364,54 Kč bez DPH.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
4.14.2.* RM nesouhlasí s posunutím termínu dokončení stavby „Rekonstrukce 
ulice Kostelní“.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
4.14.3.* RM schvaluje ocenění prací a provedení těchto prací při úpravách 
výšek plynárenských zařízení v rámci stavby „Rekonstrukce ulice Kostelní“ 
firmou REVIS s.r.o., v celkové ceně 4.000,- Kč bez DPH.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
4.14.4.*RM pověřuje vedoucí Odboru rozvoje města projednat s firmou Firesta 
snesení dopravního značení objížďky stavby v části ulice Kostelní. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 



4.15. Smlouva o dílo č. 09/023 na vyhotovení zadávací dokumentace 
na stavební práce a zajištění autorského dozoru stavby na akci: 
„Čelákovice ČOV, intenzifikace“  
V rámci přípravy realizace stavby „Čelákovice ČOV, intenzifikace“ je nyní 
Radě města předkládána k projednání smlouva na vypracování zadávací 
dokumentace stavby, která byla potřebná pro výběrové řízení na zhotovitele 
stavby a dále na výkon autorského dozoru stavby v průběhu realizace 
intenzifikace ČOV. 
* RM schvaluje smlouvu o dílo č. 09/023 na vyhotovení zadávací dokumentace 
na stavební práce a zajištění autorského dozoru stavby na akci: „Čelákovice 
ČOV, intenzifikace“ mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou 
PROVOD – inženýrská společnost, s. r. o., Ústí nad Labem  jako zhotovitelem. 
Cena celého díla je 235.000,-Kč bez DPH.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI  A  ZDRAVOTNICTVÍ – 2.MS 
Byl předložen zápis ze sociální komise. 
5.1. * RM bere na vědomí zápis č. 7/2010 ze sociální komise ze dne 5. 11. 2010 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
5.2. Sociální záležitosti – návrh rozpočtu na r. 2011 
Byl předložen návrh rozpočtu na rok 2011. 
* RM doporučuje, aby zastupitelstvo města schválilo předložený návrh rozpočtu 
na rok 2011, týkající se sociální oblasti. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA  A  SPORT  -  2. MS 
 
6.1. Informace MS2 o stávce v organizacích města 
Místostarosta Ing. Jaroslav Ryneš informoval RM o stávce konané dne 
8.12.2010. 
 
6.2. Veletrh cestovního ruchu 
Magazín Kam po Česku vychází 9 x ročně v nákladu 15 000 výtisků. 3 x ročně 
je tištěn v nákladu 25 000 výtisků jako dvouměsíčník, a to v období 
prázdninovém, zimním a „veletržním“. Posláním magazínu distribuovaného 
zdarma je podpora rozvoje domácího cestovního ruchu.   
*RM schvaluje zadání prezentace města v magazínu Kam 
po Česku – veletržní dvouměsíčník, v rozsahu 1/6 formátu  A4. 
Souhlasí s prezentací města Čelákovice na veletrhu cestovního ruchu v Brně  



(leden 2011) a na veletrhu Regiony České republiky v Lysé nad Labem (únor 
2011) formou distribuce propagačních materiálů v rámci expozice partnerské 
společnosti Zlatý pruh Polabí, o.p.s. Loučeň.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
6.3. Oprava názvu komise – usnesení RM č. 01/2010 NS  5.8 
* RM opravuje název komise zřízené usnesením RM č. 01/2010NS-5.8. ze dne 
3. 12. 2010 takto : 
komise pro kulturu, sport a cestovní ruch.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
7. DOPRAVA –  1. MS 
7.1. Informace o řízení Drážního úřadu ve věci zrušení části železniční tratě 
č. 233 
* RM zásadně nesouhlasí se záměrem zastavení veřejné drážní dopravy 
na regionální dráze Čelákovice – Mochov. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI – 1. MS 
8.1. Volba členů bytové komise 
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST – STA, 1. MS  
 
 
10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  - 
STA 
10.1 Dílčí projekty výsadeb a vegetačních úprav rekreační zeleně a 
alejových výsadeb ve městě Čelákovice 
Město Čelákovice  vypsalo na základě uzavřené Mandátní smlouvy 
prostřednictvím firmy ML Compet a.s. výzvu k podání nabídky na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu o názvu „Dílčí projekty výsadeb a vegetačních 
úprav rekreační zeleně a alejových výsadeb ve městě Čelákovice“. 
Z důvodu navýšení hodnoty zakázky bude projekt přehodnocen na RM konané 
dne 6. 1. 2011. 
Bod 10. 1. bude projednán na příští RM 
K tomuto bodu se dostavila v 16.00 hod. vedoucí životního prostředí.  



10.2. Schválení záměru realizovat čelákovický LumpaPark 
V průběhu měsíce října jsme zjistili, že Nadace Proměny vypsala pro rok 2010-
2011 v sekci granty výzvu o názvu MĚSTSKÝ PROSTOR jejímž mottem  
je rozhodnutí zaPARKovat celou republiku PARKY. Cílem výzvy je podpořit 
obnovu a oživení městských prostranství v rámci nadačního programu PARKY. 
* RM schvaluje projektový záměr „Čelakovický LumpaPARK“ k přihlášení 
do výzvy nadačního programu PROMÉNY: Městský prostor. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen) 
 
* RM bere na vědomí cenovou nabídku Ing.Musilové na zpracování kompletní 
realizační dokumentace k projektu „Čelákovický LumpaPARK“ . 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen) 
 
10.3. Dokončení parku u knihovny II. Etapa 
Město Čelákovice požádalo v rámci výše uvedeného projektu o dotaci ve výši 
150 tis.Kč na dokončení výsadeb v Parku u knihovny. 
* RM schvaluje cenovou nabídku Školky-Montano s.r.o., Přerov nad Labem 
na realizaci dílčího projektu dokončení výsadeb v Parku u knihovny- II.etapa 
v rámci projektu „Dílčí projekty výsadeb a vegetačních úprav rekreační zeleně 
a alejových dřevin ve městě Čelákovice“. 
* RM souhlasí s úhradou nákladů zhotoviteli ve výši 174.753,- Kč bez DPH 
(včetně DPH 20% celkem za 209.704,- Kč) 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
10.4. Umístění nových stání pro sběr tříděného odpadu v lokalitě PPC 
Již nějaký čas se potýkáme se záměrem postavit dvě nová kontejnerová stání pro 
sběr tříděných odpadů ve výše uvedené lokalitě. Nejde o to, že bychom 
nevěděli, kde stání zřídit, ale problém nastává v okamžiku, kdy konkrétní majitel 
nejbližšího RD zjistí, že by stání mělo být vybudováno právě v blízkosti jeho 
nemovitosti. Víme, že stávající nejbližší stanoviště ( č.40 v ul.U Hájku a č.38 
v ul.Jaselská u hřiště jsou stále přeplněná a nestačí pojmout veškerý vytříděný 
odpad od občanů z části  Jiřiny a celé lokality Pod Přerovskou cestou. 
10.4.1.* RM schvaluje zřízení nového sběrného místa tříděných odpadů č.77 
v blízkosti křížení  ulic Jaselské a Jilmové. 
10.4.2.* RM schvaluje umístění kontejneru na sběr plastů v oválu mezi ulicemi 
Květinová, Jilmová. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
 



10.5. Kalkulace vodného a stočného na r. 2011 
* RM na základě předloženého materiálu schvaluje pro rok 2011 cenu vodného 
ve výši 35,67 s DPH a cenu stočného ve výši 29,33 s DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
11. RŮZNÉ – STA, 1.MS, 2.MS 
11.1. Žádost o pokácení stromu 
Pí. B. K. se přiloženým dopisem obrátila na starostu s žádostí o pokácení stromu 
u její nemovitosti v ulici Na Požárech. 
* RM postupuje žádost o pokácení stromu před domem č.p. 993 v ulici 
Na Požárech komisi životního prostředí 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
11.2. Změna Organizačního řádu Městského úřadu v Čelákovicích 
a Přílohy č. 1 Organizačního řádu 
Vzhledem k dohodě koaličních subjektů a v souvislosti s realizací projektu  
e-radnice je vytvořena pozice PR v přímé působnosti tajemníka MěÚ. 
* RM schvaluje dle návrhu změnu č. 4/2010 Organizačního řádu Městského 
úřadu v Čelákovicích č. I/05/06 a Přílohu č. 1 Organizačního řádu Městského 
úřadu v Čelákovicích – Schéma organizační struktury MěÚ.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
  
 
11.3. * RM pověřuje p. Mgr. Marka Skalického účastí na jednání správní rady 
akciové společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a.s. na den 16. 12. 2010. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 
 
11.4.1.  * RM jmenuje pí Jarmilu Volfovou, p.Václava Špačka ml., pí Miroslavu 
Šimonovou a Ing. Pavla Fišeru za členy redakční rady Zpravodaje Města 
Čelákovic. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
11.4.2. * RM odvolává pí. Dagmar Vitáčkovou z redakční rady Zpravodaje 
Města Čelákovic a určuje ji tajemnicí redakční rady ZMČ. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
11.4.3. * RM jmenuje členem komise pro rozvoj města a zavedení agendy MA 21 
p. Ing. Miloše Sekyru. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 



Zapsala Romana Liscová 10. 12. 2010 

 
Ing. Luboš Choura 
ověřovatel zápisu 
 
 
Bc. Josef Pátek 
starosta  
 


