
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 3/2012 konané dne 2. února 2012

Přítomni: Luboš Choura, Miroslav Leypold Iglo, Tomáš Janák, Josef Pátek, Jaroslav Ryneš, Miloš Sekyra, 

Marek Skalický

Hosté: Velitel MP, vedoucí odboru Životního prostředí

Omluveni:

Program jednání:

1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění

1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

1.3. Schválení zápisu

1.4. Kontrola plnění usnesení

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 13 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno 

v 16:30 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 2. 2. 2012
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění

Starosta doplnil program jednání o bod: 2.2., 4.5., 6.1.1., 7.1., 9.2., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 11.4.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod: 2.2., 4.5., 6.1.1., 7.1., 9.2., 10.1., 10.2., 

10.3., 10.4., 11.4.

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

Místostarosta Ryneš doporučil vypustit bod 6.1.1.

Hlasování: pro 2, (Ryneš, Choura) proti 0, zdržel se 5.(Pátek, Sekyra, Skalický,Iglo, Janák)

1.2. Jmenování Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení a Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu

* Jmenování Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.

* Jmenování Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu – viz usnesení.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady

Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 1/2012 ze dne 12. 1. 2012 a č. 2/2012 ze dne 26. 1. 2012

Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 1/2012 ze dne 12. 1. 2012 

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

Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 2/2012 ze dne 26. 1. 2012

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

1.4. Kontrola plnění usnesení

Tajemník MěÚ předložil RM plnění usnesení: RM č. 10/2007 ze dne 4. 10. 2007, č. 04/2010 ze dne 1. 4. 2010, 

03/2011 ze dne 3. 2. 2011, č. 11/2011 ze dne 7. 6. 2011, č. 14/2011 ze dne 4. 8. 2011, č. 16/2011 ze dne 1. 9. 

2011, č. 17/2011 ze dne 15. 9. 2011, č.19/2011 ze dne 6. 10. 2011, č.20/2011 ze dne 20. 10. 2011, č. 22/2011 ze 

dne 16. 11. 2011, č.23/2011 ze dne 1. 12. 2011, č.25/2011 ze dne 22. 12. 2011, č. 26/2011 ze dne 28. 12. 2011, 

č. 1/2012 ze dne 12. 1. 2012

Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení - podrobněji viz usnesení.

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

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA

2.1. Prodej pozemku v Záluží
S žádostí o odprodej pozemku v ul. K. Brabce - p.č. 26/5 – zahrada, o výměře 123 m2, v k.ú. Záluží u Čelákovic 
a obci Čelákovice, se obrátili na Město Čelákovice vlastníci sousedního pozemku manželé L. Jejich záměrem je 
rozšíření zahrady jejich pozemku a dále by pozemek využili ke stavbě garáže. Na základě vyjádření Osadního 
výboru (zachování zeleně) a Odboru Životního prostředí (prostor pro budoucí sběrné místo odpadu) rada 
rozhodla neschválit záměr.
Návrh usnesení: RM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 26/5 – zahrada, o výměře 123 m2, pro k.ú. Záluží 

u Čelákovic, obec Čelákovice.

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

2.2. Dodatky č. 1 k nájemním smlouvám s Mills, s.r.o.
Na základě výpisu z usnesení RM č. 1 / 2012 / 2. 7. ze dne 12. ledna 2012 byl vypracován k nájemní smlouvě ze 
dne 15. 8. 2011 dodatek č. 1, ve kterém byl rozšířen předmět pronájmu pozemku za účelem provozování zahrady 
soukromé mateřské školy a školní družiny pro 1. a 2. třídu ZŠ. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 15. 8. 2011 mezi městem Čelákovice, 

jako pronajímatelem a Vyšší odbornou školou a základní školou MILLS, s.r.o., jako nájemcem za účelem 

provozování zahrady soukromé mateřské školy a školní družiny pro 1. a 2. třídu ZŠ. 

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

Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 5. 9. 2011 mezi městem Čelákovice, 

jako pronajímatelem a Vyšší odbornou školou a základní školou MILLS, s.r.o., jako nájemcem za účelem 

rozšíření předmětu pronájmu o stavební parcelu č. 2 a p. parcelu č. 3 a upřesnění velikosti pronajímané části st. 

p. č. 1. Účelem pronájmu je vstup a provozování zahrady soukromé mateřské školy a školní družiny pro 1. a 2. 

třídu ZŠ a vstup pro 1. třídu 1. stupně ZŠ.

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

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1. Rozpočet města 2011 - úprava č. 9
Předložené úpravy rozpočtu zohledňují skutečnosti, které nastaly v příjmové i výdajové části rozpočtu v závěru 
roku. Vlivem úpravy dotace na náměstí dochází ke snížení příjmové části rozpočtu a tím současně i výdajové 
části rozpočtu. Úpravy ve výdajové části jsou provedeny kompenzačně v rámci jednotlivých paragrafů, jejich 
celková hodnota se nemění. 
Návrh usnesení: RM schvaluje úpravu č. 9 rozpočtu města 2011
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Ryneš)

3.2. Rozpočet města 2012 - úprava č. 1
RM je předkládán rozpočet města 2012 - úprava č. 1
Návrh usnesení: RM schvaluje úpravu č. 1 rozpočtu města 2012
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Ryneš)

3.3. Mzdový limit příspěvkových organizací
Příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice, Městská knihovna Čelákovice, městské muzeum, Kulturní 
dům Čelákovice hradí mzdy svých zaměstnanců plně ze schváleného příspěvku.
Příspěvkové organizace školského typu, základní školy, Základní umělecká škola Jana Zacha a Městský dům 
dětí a mládeže Čelákovice mají ze schváleného příspěvku zřizovatele hrazeny mzdy pro nepedagogické 
pracovníky. Tyto hodnoty byly uvedeny v návrzích na příspěvek na činnost. V případě ZUŠ jsou zde zahrnuty 
výchovné koncerty a dohody o činnosti a provedení práce, v případě MDDM jsou to odměny pro externí 
pracovníky. Mzdy pedagogických pracovníků jsou hrazeny ze státního rozpočtu. 
Návrh usnesení: RM Čelákovic určuje mzdový limit příspěvkové organizaci

Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, okres Praha - východ, IČO 00876275 Čelákovice, 

J. A. Komenského 414   ve výši 120 000,- Kč 

Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, okres Praha - východ, IČO 43752047, Čelákovice, Kostelní 457

ve výši   30 000,- Kč 

Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, IČO 43751270, Čelákovice, Vašátkova  343  

ve výši 280 000,- Kč 

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, IČO 43751181, Čelákovice, Havlíčkova 691  

ve výši 900 000,- Kč 

Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace, IČO 16556887, Čelákovice, Na Hrádku 1092   

ve výši           1 980 000,- Kč 

Městské muzeum v Čelákovicích, IČO 175722, Na Hrádku 464, Čelákovice 

pro muzejní činnost ve výši           2 200 000,- Kč

a pro archeologickou činnost ve výši 800 000,- Kč

Kulturní dům Čelákovice, IČO 00508551, Čelákovice, Sady 17. listopadu č. p. 1380  

ve výši            1 400 000,- Kč 

Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace, IČO 708 89 775 Čelákovice Čelakovského 1429, okres 

Praha -východ ve výši          10 600 000,- Kč.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Ryneš)
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3.4. Nový ceník Městské sauny v Čelákovicích
V souvislosti se zvýšeným DPH předkládá ředitel Městského bazénu a sauny návrh na zvýšení cen od 1. 3. 2012
Návrh usnesení: RM schvaluje s účinností od 1. 3. 2012 nový Ceník v Městské sauně - Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Ryneš)

3.5. Výběrové řízení pro poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Čelákovic na rok 2012
RM je předkládáno oznámení o výběrovém řízení na poskytování úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Čelákovic 
na rok 2012. 
Návrh usnesení: RM vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Čelákovic na 
rok 2012.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Ryneš)

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1. Nabídka ČEZ Energo, s.r.o. na obnovu tepelných zdrojů
Zástupci ČEZ předložili nabídku, v rámci které by byli schopni nahradit naše dosluhující kotle kogeneračními 
jednotkami. V případě přijetí jejich nabídky by v prostorech stávajících kotelen byly na náklady ČEZ instalovány 
KG jednotky, které by z plynu vyráběly elektrickou energii, a vznikající teplo by bylo dodáváno do otopných 
systémů, které kotelny zásobují. 
Návrh usnesení: RM ukládá řediteli s.r.o. Q-Byt Čelákovice vypracovat ekonomickou rozvahu využití 
kogeneračních jednotek na kotelnách určených k rekonstrukci ve variantách provozování ve vlastní režii 
a při provozování těchto zařízení cizím investorem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.2. Výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky „Projekt obnovy kotelny K8, ul. Komenského, 
Čelákovice“
Na základě potřeby provést obnovy kotelny K8, která se nachází v prostorách budovy ZŠ Komenského, bylo 
zahájeno zadávací řízení (dále ZŘ) na zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení vč. zajištění 
pravomocného stavebního povolení. Součástí tohoto  ZŘ bylo také zajištění technického dozoru investora při 
vlastní realizaci. ZŘ bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídky na webových stránkách města 
a současně oslovením 4 firem, které se danou problematikou zabývají.
Návrh usnesení: 4.2.1. RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise, jako pro město nejvýhodnější,
nabídku společnosti ITES spol. s r. o., Kladno na zhotovení projektové dokumentace a výkon technického dozoru 
investora v rámci plnění veřejné zakázky “Projekt obnovy kotelny K8, ul. Komenského, Čelákovice“ za celkovou 
nabídkovou cenu 201 900,- Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.2.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 32 5001/2012 na zhotovení projektové dokumentace 
mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností ITES spol. s r. o., Kladno jako zhotovitelem v rámci 
plnění veřejné zakázky „Projekt obnovy kotelny K8, ul. Komenského, Čelákovice“
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.2.3. RM schvaluje Smlouvu č. 31 5200/2012 o technického dozoru investora mezi městem 
Čelákovice jako objednatelem a společností ITES spol. s r. o., Kladno jako zhotovitelem v rámci plnění veřejné 
zakázky „Projekt obnovy kotelny K8, ul. Komenského, Čelákovice“
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.3. Zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 3. 1. 2012
RM je předkládán Zápis z jednání komise pro rozvoj města
Návrh usnesení: 4.3. RM bere na vědomí Zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 3. 1. 2012
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.3.1. RM po projednání v komisi pro rozvoj města doporučuje hledat takové architektonické 

řešení stavební úpravy bytového domu č.p. 1453 v ul. Rumunská, které odpovídá původnímu charakteru domu 

a stavební úpravy provést v celém objektu  po dohodě s druhou polovinou bytového domu. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.3.2. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek k provozování kosmetických 

a relaxačních služeb v rodinném domě v Sadech 17. Listopadu č.p. 1771.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.3.3. RM po projednání v komisi pro rozvoj města komise nemá námitek k předložené 



Zápis ze schůze Rady města

5

dokumentaci k územnímu řízení „Bytový dům Spojovací Čelákovice“ z 5. 12. 2011 při zapracování následujících 

připomínek a dodržení uvedených podmínek:

1. K navržené nové komunikaci a 18 příčným parkovacím stáním podél této komunikace, umístěným na 

západní straně řešeného území, nemá komise námitek. Toto řešení si vyžádá větší zásah do vzrostlé 

zeleně, proto pro realizaci bude nutné předložit dendrologické posouzení a případně počet parkovacích 

stání zredukovat. 

2. Nově navrhovaná parkovací stání nebudou zahrnuta do celkové bilance dopravy v klidu pro bytový dům 

a jejich zřízení nebude mít vliv na počet parkovacích stání umístěných v objektu BD.

3. Vzhledem ke stísněným poměrům a vzhledem k vedení západního chodníku těsně podél objektu pod 

balkóny požadujeme chodník přesunout a vést jej podél komunikace, zrušit jeho vedení podél domu 

a cyklostezku napojit na nově navrhovanou komunikaci. 

4. Dále požadujeme doplnění mlatového chodníku v jižní části řešeného území, který by spojoval východní 

chodník se směrem do lokality V Prokopě. 

5. Komise navrhuje „zarovnat“ pozemky navrhované k odkupu po chodník při východní straně řešeného 

území – viz zákres v přiložené situaci (černé šrafování).

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.3.4. RM schvaluje vyjádření města č. 3/2012 k územnímu řízení na stavbu „Bytový dům 

Spojovací Čelákovice“ z 5. 12. 2011.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.3.5. RM po projednání v komisi pro rozvoj města považuje výstavbu zimní zahrady u balkonu 

na pozemku p.č. 1427/75 v k.ú. Čelákovice za nevhodnou.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.3.6. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nemá k předložené dokumentaci ke 

stavebnímu povolení na stavbu obchodního centra JTH – ul. Průmyslová připomínky. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.3.7. RM schvaluje vyjádření města č. 4/2012 k dokumentaci ke stavebnímu povolení na 

stavbu obchodního centra JTH – ul. Průmyslová. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.3.8. RM po projednání v komisi pro rozvoj nemá námitek k předložené dokumentaci 

k územnímu řízení „Výstavba RD lokalita Nad Přerovskou cestou I.“ z 11/2011 při zapracování následujících 

připomínek a dodržení uvedených podmínek:

1. Požadujeme posunout navrhované kontejnerové stání směrem z křižovatky s ulicí Rooseveltova.

2. V rámci ÚR  bude řešeno napojení pěších komunikací z ul. Zárubovy až po lokalitu 13 RD jižně podél 

komunikace v ul. Rooseveltova a dále od ulice Pod Přerovskou cestou po chodník v ul. Zahradní.

3. V případě, že chodník v ul. Zahradní není předmětem již vydaného ÚR v rámci lokality PPC II. bude tento 

připojen k UR OZ 13 RD NPC.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.3.9. RM schvaluje vyjádření města č. 5/2012 k dokumentaci k územnímu řízení „Výstavba 

RD lokalita Nad Přerovskou cestou I.“ z 11/2011.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.3.10. RM po projednání v komisi pro rozvoj města konstatuje, že lokalita „Krátká Linva“ je 

největší rozvojové území Města Čelákovice. Návrh uspořádání lokality je třeba řešit ve variantách formou územní 

studie, jejíž zadání vzejde z potřeb stanovených při zahájení zpracovávání ÚP a která bude do ÚP následně 

zapracována.

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

4.4. Cyklostezka přes Labe v Čelákovicích - aktualizace zadávací dokumentace stavby 
Město Čelákovice zjišťuje možnosti získání dotací na stavbu lávky pro pěší a cyklisty přes Labe. Kromě zdrojů 

financování se také hledají nové možnosti aktualizace návrhu konstrukčního řešení stavby lávky, ve smyslu 

snížení nákladů při zachování kvality a nastavených technických parametrů lávky. (V roce 2009, kdy proběhlo 

výběrové řízení na zhotovitele se vysoutěžená výše nákladů oproti původním předpokladům pohybovala 

v rozmezí od 54,8 do 69,5 mil. Kč). 

Návrh usnesení: RM schvaluje nabídku ze dne 17. 1. 2012 firmy PONTEX s.r.o., Praha 4 na zpracování 
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aktualizace zadávací projektové dokumentace stavby „Cyklostezka přes Labe v Čelákovicích“ v ceně 60 000,- Kč 

bez DPH. 

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

4.5. Expozice archeologického nálezu
Generálnímu projektantovi akce „Revitalizace náměstí 5. května“ bylo zadáno vyhotovení návrhu zachování 
archeologického nálezu mostku pro příští generace. V úvahu byly vzaty varianty otevřené expozice mostku 
a expozice mostku „skleněným průzorem“ v dlažbě náměstí. Vzhledem k hydrogeologickému průzkumu 
a geologickým podmínkám v okolí archeologického nálezu mostu přes původní koryto potoka není možná 
realizace ani jedné z těchto dvou variant. Generální projektant proto představil variantu „skryté“ uzavřené 
expozice s umožněním občasného přístupu veřejnosti.
Návrh usnesení: RM ukládá I. místostarostovi zajistit pokračování prací na vyhotovení projektové dokumentace 

a následně na realizaci expozice archeologického nálezu (barokní můstek ve východní části náměstí) ve variantě 

„skryté“ uzavřené expozice s umožněním občasného přístupu veřejnosti a zakomponovat navrhované řešení do 

celkového projektu Revitalizace náměstí.

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

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 

5.1. Schválení dodatku č. 5 ke smlouvě zprostředkovatelské o poskytování pečovatelské služby
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.
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě zprostředkovatelské o poskytování pečovatelské služby 

pro jednotlivé spádové obce Nehvizdy, Vyšehořovice, Mochov.

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

5.2. Schválení zprostředkovatelské smlouvy o poskytování pečovatelské služby 
V měsíci prosinci 2011 požádal městys Lázně Toušeň o sepsání Smlouvy zprostředkovatelské o poskytování 
pečovatelské služby, na základě které Pečovatelská služba města Čelákovic poskytuje pečovatelské úkony. 
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu zprostředkovatelskou o poskytování pečovatelské služby č. 5 

s městysem Lázně Toušeň.

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

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 

6.1. Závěrečná zpráva pracovní skupiny sestavené k prošetření skutečností uvedených v podkladu 
„Základní zjištěné nedostatky a připomínky k vedení Městského muzea v Čelákovicích“.
Pracovní skupina byla schválena usnesením RM č. 16/2011/6.3.1. ze dne 1. září 2011.
V průběhu činnosti této pracovní skupiny byla rada města informována o přizvání Mgr. I. B. ředitelky „Ústavu 
archeologické památkové péče Středních Čech“ na základě požadavku člena rady města pana Miroslava 
Leypolda Igla. Vzhledem k účasti Mgr. H. Z. ředitelky oblastního Muzea v Brandýse n/L byla rada města 
informována Ing. Jaroslavem Rynešem o tom, že v této pracovní skupině je dostatek odborníků i ve smyslu 
usnesení RM č.16/2011/6.3.2. ze dne 1. září 2011. Vzhledem k informacím obou ředitelek a nenalezení 
Městského muzea s obdobným množstvím předmětů sbírek zařazených do evidence CES bylo upuštěno od 
návštěvy „obdobného“ muzea.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí závěrečnou zprávu pracovní skupiny k prošetření skutečnosti uvedených 

v podkladu „ Základní zjištěné nedostatky a připomínky k vedení Městského muzea v Čelákovicích“. Ředitel 

muzea Mgr. Eisner předloží do 30. 6. 2012 vyčíslení nákladů nutných k odstranění zjištěných nedostatků.

Hlasování: pro 5, proti 2, (Janák, Iglo) zdržel se 0.
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6.1.1. Stanovisko k závěrečné zprávě pracovní skupiny sestavené k prošetření skutečností uvedených 

v podkladu „Základní zjištěné nedostatky a připomínky k vedení Městského muzea v Čelákovicích“.

Návrh usnesení: RM bere na vědomí osobní stanovisko člena RM Miroslava Leypold Igla k závěrečné zprávě 

pracovní skupiny sestavené k prošetření skutečností uvedených v podkladu „Základní zjištěné nedostatky 

a připomínky k vedení Městského muzea v Čelákovicích“

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.(Janák, Iglo)

6.2. Změna ve vedení Kulturního domu Čelákovice
Dne 25. 1. 2012 požádal pan Jindřich Polívka, o uvolnění z funkce ředitele Kulturního domu Čelákovice, ke dni 
31. 1. 2012.   
Návrh usnesení: RM bere na vědomí oznámení Jindřicha Polívky, že se vzdává pracovního místa ředitele 

Kulturního domu Čelákovice, ke dni 31. 1. 2012.

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

6.3. „Vlajka pro Tibet“
Česká republika se od roku 1996 připojuje k mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet“. Město Čelákovice se ke 
kampani připojuje také vyvěšením tibetské vlajky na budově Radnice. 53. výročí potlačení povstání Tibeťanů proti 
čínské okupaci bude tímto způsobem připomenuto dne 10. března 2012. Z celkového počtu 718 oslovených 
obecních, městských a krajských úřadů v České republice se v roce 2011 zapojilo 391 úřadů.
Návrh usnesení: RM souhlasí s podpořením mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky 

dne 10. března 2012 na budovu Radnice. 

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

7. DOPRAVA 

7.1. Petice za znovuotevření průchodu Ferlesova/ Na Výsluní 
Odbory MěÚ i TS Čelákovice se vyjadřovaly k otázce uzavření uvedeného průchodu, kterou vyvolala opakovaná 
žádost majitelů sousední nemovitosti manželů H. Ve stejné době si město vyžádalo i stanovisko ČEZu, jehož 
kabely jsou v uvedené lokalitě umístěny. 
Návrh usnesení: 7.1.1. RM bere na vědomí stanovisko odborů MěÚ a správce komunikací, Technických služeb 
Čelákovice, k znovuotevření průchodu mezi ulicemi Ferlesova a Na Výsluní.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 7.1.2. RM ukládá tajemníkovi zajistit vyčíslení nákladů potřebných na realizaci opatření 
doporučených bezpečnostní komisí k zajištění znovuotevření průchodu mezi ulicemi Ferlesova a Na Výsluní.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1. Zápis z jednání Bytové komise
RM je předkládán Zápis z jednání Bytové komise ze dne 3. 1. 2012
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 1 z jednání Bytové komise ze dne 3. 1. 2012

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

8.2. Bytové záležitosti
8.2.1. Výměna bytu:
Výměna mezi paní F. a paní P. byla projednaná na bytové komisi dne 3. ledna 2012, kam se dostavila paní P. se 
svým přítelem panem J. S. Na bytové komisi sdělil pan S., aby se mohla uskutečnit výměna bytů, dluh na 
nájemném za paní M. F. uhradí. Členové bytové komise rozhodli, pokud bude dluh uhrazen, souhlasí s výměnou 
bytů. Paní K. (pracovnice Q-Bytu, Čelákovice) sdělila, že dlužná částka byla na jejich účet uhrazena dne 9. ledna 
2012.
Návrh usnesení: RM souhlasí s výměnou bytů mezi paní M. F., bytem v č. p. 1447, Čelákovice 

a paní I. P., bytem v č. p. 17, Praha 3.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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8.2.2. Přeřazení žadatele o nájem obecního bytu
Jedná se o paní H. K., která odmítla byt (2+1, ul. J. A. Komenského 1647, Čelákovice) s odůvodněním, že byt 
neodpovídá jejím požadavkům kulturního bydlení. Při zlepšení její finanční situace je ochotná a schopna 
investovat do perspektivnějšího bydlení v „cihlové“ zástavě v Čelákovicích.
Návrh usnesení: RM schvaluje přeřazení paní H. K., Čelákovice na konec seznamu uchazečů 
o nájem obecního bytu dle „Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic“ z důvodů opakovaného 
odmítnutí nabízeného bytu.     
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.2.3. Prominutí poplatku z prodlení
Pan T. B. a paní I. B., bytem Rumunská č. p. 1448/10, Čelákovice žádají o prominutí úroku z prodlení.  
V současné době není na bytě žádný dluh na nájemném. Členové bytové komise doporučují RM prominutí panu 
T. B., Čelákovice, povinnost uhradit 50% poplatku z prodlení. 
    
Tento bod bude projednán na příští RM

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1. Zpráva o bezpečnosti a o činnosti MP Čelákovice za rok 2011
RM je předkládána Zpráva o bezpečnosti ve městě Čelákovice a o činnosti MP Čelákovice za rok 2011, která 
obsahuje i zprávu vedoucího Policie ČR OOP Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zprávu o bezpečnosti a o činnosti MP Čelákovice za rok 2011, 
předloženou místostarostou.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

K tomuto bodu se ve 14 hodin dostavil velitel MP.

9.2. Zápis č. 10 z jednání Bezpečnostní komise ze dne 31. 1. 2012
RM je předkládán Zápis z jednání Bezpečnostní komise
Návrh usnesení: 9.2.1. RM bere na vědomí Zápis č. 10 z jednání Bezpečnostní komise ze dne 31. 1. 2012
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 9.2.2. RM jmenuje tajemnicí Bezpečnostní komise města pí. Ivetu Kolářovou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

10.1. Zápis z 14. mimořádného jednání komise pro Životní prostředí ze dne 30. 1. 2012
RM je předkládán Zápis z jednání komise pro Životní prostředí
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 14 z mimořádného jednání komise pro Životní prostředí ze dne 
30. 1. 2012
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

K tomuto bodu se v 14.30 dostavila vedoucí odboru Životního prostředí.

10.2. Návrh na poskytnutí dotace na zalesnění vybraných pozemků v majetku obce
Na jednání komise pro životní prostředí 30. 1. 2012 byl představen záměr nabídky dotace na zalesnění 
vybraných pozemků ve vlastnictví obcí ve Středočeském kraji. Cílem by bylo vytvořit v bezlesé krajině mezi 
pražskou metropolí a sídelními celky v okolí Čelákovic víceméně souvislý prstenec vzrostlé zeleně. Výsadba 
zeleně by byla sponzorována z fondů EU a obce by pouze poskytly vhodné pozemky.
Podle předkladatele návrhu dr. P. Petříka bude v této fázi nutné vytipovat vhodné pozemky pro tento záměr –
tj. pozemky, které jsou v souladu s platným územním plánem. Vhodnost pozemků z hlediska biodiverzity 
by měla ještě posoudit komise pro životní prostředí ve spolupráci s OŽP.

Tento bod jen pro informaci.
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10.3. Návrh na provedení chemického rozboru prachových částic v Čelákovicích
Na základě prvotní hrubé informace o vlivu emisí z průmyslových a dalších zdrojů na kvalitu vnějšího ovzduší 
v Čelákovicích je možno přistoupit k detailnějšímu měření specifických polutantů v prachových částicích
v souladu s přílohou č. 2 zápisu z 14. mimořádného jednání komise pro Životní prostředí ze dne 30. 1. 2012.
Návrh usnesení: RM na základě doporučení Komise pro životní prostředí pověřuje RM vedoucí OŽP vypsáním 
poptávkového řízení (oslovit minimálně 2 firmy) na stanovení finanční náročnosti analýzy chemického složení 
prachu v ovzduší v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 6, proti 1, (Pátek) zdržel se 0.

10.4. Odvolání p. P. Jindřicha z funkce člena komise pro životní prostředí
Pan Pavel Jindřich požádal předsedu KŽP dr. Petříka o uvolnění z funkce člena komise z pracovních důvodů. 

Tento bod bude projednán na příští RM.

11. RŮZNÉ 

11.1. Organizační řád MěÚ.

Změna Přílohy č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu v Čelákovicích 
Je předložen návrh Přílohy č. 1 Organizačního řádu – Schéma organizační struktury MěÚ. 
Nové schéma organizační struktury úřadu respektuje doporučení, s nimiž přišel personální audit, zejména 
v oblasti posílení odborů trvale vytěžovaných až k hranici únosnosti.
Návrh usnesení: RM schvaluje dle návrhu změnu Přílohy č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu 
v Čelákovicích č. I/05/06 – Schéma organizační struktury MěÚ. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Janák)

11.2. Rozsudek ve věci žaloby PD-1, s.r.o., na Město Čelákovice a STOPRO-INVEST 
Právní zástupce Města Čelákovice v uvedeném sporu JUDr. Ř. informoval Město Čelákovice o nabytí právní 
moci rozsudku Okresního soudu pro Prahu-východ dopisem ze dne 24. 1. 2012.
Žaloba na Kupní smlouvu uzavřenou mezi Městem Čelákovice a firmou STOPRO INVEST, na pozemky na 
náměstí, byla uznána jako neplatná a soud ji zamítl. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí rozsudek Okresního soudu pro Prahu-východ, ve kterém soud zamítá
žalobu společnosti s ručením omezeným PD-1Brno na Město Čelákovice a firmu STOPRO INVEST, s.r.o., Praha 
5, ve věci zneplatnění Kupní smlouvy na prodej pozemků v katastru obce Čelákovice. Žalobce je zároveň 
povinen zaplatit Městu Čelákovice náhradu nákladů řízení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11.3. Jednání s majiteli na trase obchvatu města Čelákovice
Pan Iglo předložil materiál popisující současný stav a navrhl některá doporučení.
Usnesením městské rady dne 1. 12. 2011 byl pan Iglo pověřený k jednání s majiteli pozemků na trase obchvatu 
města Čelákovice potřebných k realizaci obchvatu.

Tento bod pro informaci, pan starosta bude RM informovat o dalším jednání.

11.4. Otevřený dopis politického subjektu SNK - ED
Dne 30. 1. 2012 byl přijat podatelnou otevřený dopis politického subjektu SNK – ED, který vyslovuje nesouhlas 
s novým logem města ve čtyřech bodech. 
Návrh usnesení: RM projednala otevřený dopis politického subjektu SNK – ED ze dne 30. 1. 2012 a konstatuje 
že:

1) emoce, které provází zavedení loga, jsou naprosto standardní a obdobné jako v jiných městech, kde bylo 
logo uvedeno v život;

2) nové logo města nenahrazuje městský znak, který bude užíván i nadále a to zejména při významných 
příležitostech;

3) nové logo je moderní záležitostí měst v 21. století a Čelákovice jsou moderním městem;
4) městský znak projde sjednocením (doposud existuje několik používaných variant) a výsledek bude 

posouzen odborným heraldikem;
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5) zavedení nového loga není finančně náročné, neboť v elektronických dokumentech je změna provedena 
ihned a u předtištěných formulářů jsou tyto užívány do vypotřebování zásob, což platí i pro vizitky 
zaměstnanců či věcné dary města;

6) nové logo, znak města a ostatní náležitosti korporátního designu budou používány na základě 
stanovených pravidel v tzv. logo manuálu;

7) rada města velmi vnímá názory a ohlasy na nové logo. Logo projde ještě drobnými grafickými úpravami 
na základě připomínek občanů;

8) anketa, která hodnotila logo města byla za období od znovuzavedení anket tou nejklikatelnější a 60% 
respondentů se k novému logu vyjádřilo kladně;

9) logo aktivně vychází ze zpracovaného Strategického plánu města, zejména klíčových oblastí: 3, 7. 
RM na základě výše uvedeného potvrzuje své rozhodnutí ve výběru městského loga a je přesvědčena, že právě 
toto logo plně vystihuje občany zvolené motto: Čelákovice – domov na Labi a odmítá nevěcné a politické tlaky 
v této věci a plně si uvědomuje, že není nic složitějšího, než vyvrátit předsudek.
Hlasování: pro 5, proti 2, (Janák, Iglo) zdržel se 0.

Zápis ověřil: Tomáš Janák dne 

Josef Pátek

starosta města Čelákovice




