
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 21/2012 konané dne 25. října 2012

Přítomni: Tomáš Janák, Josef Pátek, Miloš Sekyra, Milan Tichý, Jarmila Volfová

Hosté: Marek Skalický

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

v 16.30 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 25. 10. 2012
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění

Starosta doplnil program jednání o bod: 2.3., 2.4., 2.5., 4.10.,4.11., 6.4., 6.5., 10.1.,10.2.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod: 2.3., 2.4., 2.5., 4.10., 4.11., 6.4., 6.5.,

10.1.,10.2.

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

1.2. Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu

* Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Sekyra)

* Jmenování Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu – viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. (Janák)

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady

Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 19/2012 ze dne 4. 10. 2012 a č. 20/2012 ze dne 17. 10. 

2012

Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č.19/2012 ze dne 4. 10. 2012

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. (Tichý)

Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č.20/2012 ze dne 17. 10. 2012 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. (Tichý)

1.4.1. Kontrola plnění usnesení

Tajemník MěÚ předložil RM plnění usnesení: č.19/2011 ze dne 6. 10. 2011, č.20/2011 ze dne 20. 10. 2011,

č.23/2011 ze dne 1. 12. 2011, č.25/2011 ze dne 22. 12. 2011, č. 8/2012 ze dne 5. 4. 2012, č. 9/2012 ze dne 

26. 4. 2012, č. 11/2012 ze dne 10. 5. 2012, č. 12/2012 ze dne 14. 6. 2012, č. 13/2012 ze dne 20. 6. 2012,  

č. 14/2012 ze dne 12. 7. 2012, č. 16/2012 ze dne 2. 8. 2012, č. 17/2012 ze dne 23. 8. 2012, č. 18/2012 ze dne 

20. 9. 2012, č. 19/2012 ze dne 4. 10. 2012

Návrh usnesení: 1.4.1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k datu 25. 10. 2012 

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

Návrh usnesení: 1.4.2. RM žádá po předsedkyni Komise sociální vysvětlení, proč nebylo splněno usnesení RM 

č. 11/2012/5.1.2. ve stanoveném termínu. Uvedenou informaci požaduje RM do 5. 11. 2012.

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

Návrh usnesení: 1.4.3. RM žádá po předsedovi Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch vysvětlení, proč 

nebylo ve stanoveném termínu splněno usnesení RM č. 11/2012/6.2.2.  Uvedenou informaci požaduje RM do 

5. 11. 2012.

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

Návrh usnesení: 1.4.4. RM souhlasí s posunutím termínu pro splnění usnesení č. 12/2012/10.2.2. na 31. 1. 

2012.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. (Sekyra)

U usnesení č. 19/2012/4.3.5., které se zabývá dokumentací na rozšíření hřbitova, žádá RM nové posouzení 

v Komisi pro rozvoj města.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA

2.1. Smlouva o přeložce ČEZ

RM je předkládána Smlouva o přeložce na kabelové vedení nn. Jedná se o vyvolanou investici vlivem demolice 

objektu čp. 100 (pí K.), kde zůstala stát připojovací skříň, která brání dokončení chodníku a vybudování nového 

oplocení dle schváleného geometrického plánu.



Zápis ze schůze Rady města

3

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o č.Z_S24_12_8120035561 o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie mezi Městem Čelákovice, jako žadatelem, a fi. ČEZ Distribuce, a.s., 

Děčín IV, jako provozovatelem.

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

Vyřizuje OH

2.2. Plynovod Milovice

V letech 1997 až 1998 byl na náklady Města Čelákovice, Města Lysá nad Labem a Města Milovice vybudován 

STL plynovod v bývalém vojenském prostoru Milovice – Mladá. Jednalo se o STL plynovodní řad vycházející 

z RS Benátecká Vrutice přes bývalý VP Mladá ul. Armádní a Ostravská až k blízkosti panelových domů Družstva 

DOMOV v Milovicích na Balonce a přivedení plynu k 10 panelovým bytovým domům na pozemcích parc. č. 1180, 

1181, 1182 v k.ú. Milovice a 431, 432, 433, 434, 436, 565, 566 v k.ú. Benátecká Vrutice.

Návrh usnesení: 2.2.1. RM schvaluje vyvolání jednání ve věci prodeje STL plynovodu v délce cca 5 km 

vybudovaného v bývalém vojenském prostoru Milovice – Mladá v rámci I. etapy Městem Čelákovice, Městem 

Lysá nad Labem a Městem Milovice v letech 1997 až 1998.

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

Návrh usnesení: 2.2.2. pověřuje starostu Ing. Josefa Pátka zastupováním města ve věci jednání o prodeji STL 
plynovodu v délce cca 5 km vybudovaného v bývalém vojenském prostoru Milovice – Mladá v rámci I. etapy 
Městem Čelákovice, Městem Lysá nad Labem a Městem Milovice v letech 1997 až 1998.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

2.3. Oprava pronajatých prostor v č.p. 212
Radě města se předkládá žádost o spoluúčast města na financování rekonstrukce nutné k uvedené pronajatých 
prostor do stavu odpovídajícím účelu nájmu pana M. L., bytem Lipník. 
Rada města Čelákovice schválila usnesením č. 15/2012/2.1. ze dne 20. července, Nájemní smlouvu mezi 
Městem Čelákovice jako pronajímatelem nebytových prostor v Čelákovicích v domě č. p. 212, Masarykova ulice, 
o celkové výměře 159m² z toho obchodních 84m², skladových 56m², ostatních 16m² a sociálních 3m² za účelem 
provozování obchodní činnosti – drogerie nabídce č. 2, M. L., Lipník, za nabídnutou cenu 1850,-Kč/m²/rok.
Tento bod bude projednán na příští RM

2.4. Úhrada kanalizační přípojky č.p. 993
Radě města se předkládá žádost paní K. o úhradu faktury na úhradu expresního čištění kanalizační přípojky 
přicpané prorůstajícími kořeny kaštanů z městské zeleně. O vzniklém problému nebyl nikdo na VaK ani na 
příslušném odboru města informován. Je třeba vzít v úvahu, že prorůstání kořenů do ležaté kanalizace je dáno 
špatným technickým stavem zmíněné kanalizační přípojky. 
Návrh usnesení: RM nesouhlasí s úhradou nákladů spojených s čištěním kanalizační přípojky paní B. K.
Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OH

2.5. Smlouva o centralizovaném zadávání

Radě města se předkládají Smlouvy o centralizovaném zadávání, jejichž nutnost podepsání vychází z již 
uzavřené Smlouvy o zprostředkování burzovního obchodu na nákup energií společností MM Trader CZ, a to 
z důvodu, že tato společnost bude zajišťovat nákup energií i pro organizace města.  
Návrh usnesení: 2.5.1. RM schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi městem Čelákovice, jako 
centrálním zadavatelem nebo centrálním odběratelem a Technickými službami Města Čelákovice, jako veřejným 
zadavatelem nebo podřazeným odběratelem, ve věci hromadného nákupu el. energie na léta 2013- 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 2.5.2. RM schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi městem Čelákovice, jako 
centrálním zadavatelem nebo centrálním odběratelem a Městskou knihovnou Čelákovice, jako veřejným 
zadavatelem nebo podřazeným odběratelem, ve věci hromadného nákupu el. energie na léta 2013- 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 2.5.3. RM schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi městem Čelákovice, jako 
centrálním zadavatelem nebo centrálním odběratelem a Městským muzeem Čelákovice, jako veřejným 
zadavatelem nebo podřazeným odběratelem, ve věci hromadného nákupu el. energie na léta 2013- 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 2.5.4. RM schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi městem Čelákovice, jako 
centrálním zadavatelem nebo centrálním odběratelem a Kulturním domem Čelákovice, jako veřejným 
zadavatelem nebo podřazeným odběratelem, ve věci hromadného nákupu el. energie na léta 2013- 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 2.5.5. RM schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi městem Čelákovice, jako 
centrálním zadavatelem nebo centrálním odběratelem a Mateřskou Školou Čelákovice, Rumunská, jako veřejným 
zadavatelem nebo podřazeným odběratelem, ve věci hromadného nákupu el. energie na léta 2013- 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 2.5.6. RM schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi městem Čelákovice, jako 
centrálním zadavatelem nebo centrálním odběratelem a Mateřskou Školou Čelákovice, Komenského, jako 
veřejným zadavatelem nebo podřazeným odběratelem, ve věci hromadného nákupu el. energie na léta 2013-
2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 2.5.7. RM schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi městem Čelákovice, jako 
centrálním zadavatelem nebo centrálním odběratelem a Základní školou Čelákovice, Komenského, jako 
veřejným zadavatelem nebo podřazeným odběratelem, ve věci hromadného nákupu el. energie na léta 2013-
2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 2.5.8. RM schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi městem Čelákovice, jako 
centrálním zadavatelem nebo centrálním odběratelem a Základní školou Čelákovice, Kostelní, jako veřejným 
zadavatelem nebo podřazeným odběratelem, ve věci hromadného nákupu el. energie na léta 2013- 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 2.5.9. RM schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi městem Čelákovice, jako 
centrálním zadavatelem nebo centrálním odběratelem a Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, jako 
veřejným zadavatelem nebo podřazeným odběratelem, ve věci hromadného nákupu el. energie na léta 2013-
2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 2.5.10. RM schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi městem Čelákovice, jako 
centrálním zadavatelem nebo centrálním odběratelem a Základní uměleckou školou Jana Zacha Čelákovice, jako 
veřejným zadavatelem nebo podřazeným odběratelem, ve věci hromadného nákupu el. energie na léta 2013-
2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 2.5.11. RM schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi městem Čelákovice, jako 
centrálním zadavatelem nebo centrálním odběratelem a společností s ručením omezeným Q-Byt Čelákovice,
jako veřejným zadavatelem nebo podřazeným odběratelem, ve věci hromadného nákupu el. energie na léta 
2013- 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 2.5.12. RM schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi městem Čelákovice, jako 
centrálním zadavatelem nebo centrálním odběratelem a paní K. Š., Kutná Hora,  jako veřejným zadavatelem 
nebo podřazeným odběratelem, ve věci hromadného nákupu el. energie na léta 2013- 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1. Rozpočet města 2012 – úprava č. 13
RM je předkládána úprava rozpočtu č. 13 
Návrh usnesení: RM schvaluje úpravu č. 13 rozpočtu města 2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OFAP

3.2. Městská knihovna – úprava rozpočtu 2012, odpisový plán na rok 2013
Městská knihovna získala od Ministerstva kultury ČR investiční dotaci 100 tis. Kč a neinvestiční dotaci 30 tis. Kč 
na realizaci projektu „Migrace knihovního systému Clavius na SQL verzi a katalog CARMEN OPAC 2.0“.
Podmínkou pro získání dotace byla spoluúčast knihovny ve výši 86 400,- Kč na zakoupení katalogu CARMEN 
OPAC 2.0., který knihovna uhradila z prostředků IF.
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Návrh usnesení: 3.2.1. RM schvaluje předložené změny rozpočtu Městské knihovny na rok 2012 na 
následujících účtech:
501 – spotřeba materiálu    - snížení o              20 000,- Kč
502 – spotřeba energie    - zvýšení o              15 000,- Kč
518 – ostatní služby         -  snížení o              10 000,- Kč  
551 – odpisy                    -   zvýšení o              15 000,- Kč.    
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Sekyra)

Návrh usnesení: 3.2.2. RM schvaluje odpisový plán Městské knihovny na rok 2013.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Sekyra)

Vyřizuje OFAP

3.3. Kulturní dům – využití prostředků investičního fondu
Ředitel kulturního domu žádá o povolení využít prostředky investičního fondu organizace ve výši 338 600,- Kč na 
pořízení zvukové techniky pro sál kulturního domu.
Návrh usnesení: RM schvaluje využití prostředků investičního fondu Kulturního domu Čelákovice ve výši
338 600,- Kč na nákup zvukové techniky do sálu kulturního domu a ukládá řediteli Kulturního domu, vypsat na 
tuto zakázku výběrové řízení ve spolupráci s odborem Rozvoje města MěÚ.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OFAP

3.4. Pokyn k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2012
V souladu s §29 a §30 zákona č 563/1991Sb., o účetnictví musí být provedena inventarizace majetku a závazků 
za rok 2012 jak za Město Čelákovice, tak i v organizacích zřízených městem. Inventarizace majetku a závazků 
bude provedena k 31. 12. 2012. Inventarizace majetku a závazků města bude probíhat na základě směrnice 
I 9/2011.
Návrh usnesení: RM v souladu s §29 a §30 zákona č 563/1991Sb., o účetnictví nařizuje všem organizacím 
zřízených městem Čelákovice provést k 31. 12. 2012 inventarizaci majetku a závazků za účetní období 2012.
Ředitelé jednotlivých organizací určí inventarizační komise a upřesní předmět inventarizace v návaznosti na 
majetek a závazky o nichž příslušná organizace účtuje.
Výsledky inventarizace – inventurní soupisy a inventarizační zpráva – budou předány zřizovateli do 15. února 
2013.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OFAP

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA

4.1. Cenová poptávka – Oprava zateplení půdní vestavby čp. 109 - Čelákovice
Z důvodu nutnosti provést před zimním obdobím opravu zateplení půdní vestavby v čp. 109 ul. Sedláčkova 
v Čelákovicích byla 5 dodavatelům zaslána cenová poptávka na provedení této opravy. Zároveň byla poptávka 
zveřejněna na webu města. V rámci této zakázky bude odstraněna tepelná izolace a hydroizolace (zničená 
kunami), pokládka nové tepelné a hydroizolace, pokládku nové střešní folie, dozdění půdního otvoru, zpětné 
položení střešní krytiny atd. 
Návrh usnesení: 4.1.1. RM schvaluje cenovou nabídku uchazeče L. S., Praha 20 - Horní Počernice na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava zateplení půdní vestavby čp. 109 - Čelákovice“ za celkovou 
nabídkovou cenu 122 950,- Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.1.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a panem 
L. S., Praha 20 – Horní Počernice jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 
zateplení půdní vestavby čp. 109 - Čelákovice“ v celkové ceně 122 950,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.2. Žádost o souhlas s umístěním fotovoltaické elektrárny na střeše RD č.p. 2034.
Ing. V. K. se obrací na RM s žádostí o souhlas s umístěním fotovoltaické elektrárny na střechu svého rodinného 
domu v Čelákovicích, Stankovského ulici č.p. 2034.
Návrh usnesení: RM souhlasí se záměrem na umístění fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu 
manželů K. v Čelákovicích, Stankovského ulici č.p. 2034.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM
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4.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele RO/12/867_2 ze dne 24. 09. 2012 na akci – „Čelákovice, 
ul. Václava Kálika – obnova kanalizace 2“
Při výstavbě kanalizace bylo vzhledem k nulovému spádu opravované části kanalizační stoky nutné provést 
oproti plánu opravu až ke kanalizační šachtě v ulici Dobrovského (bez tohoto by nebylo možné opravované 
potrubí napojit na stávající kvůli výškovému rozdílu). Oproti předmětu plnění dle smlouvy o dílo byla tedy 
provedena oprava dalších 11 m stoky.
Návrh usnesení: 4.3.1. RM schvaluje provedení víceprací v rámci akce „Čelákovice, ul .  Václav a Kál ika –

obnov a kanal izace 2“v celkové ceně 76 516,50 Kč bez DPH (91 819,80 Kč včetně DPH) firmou Rybář 

stavební, s.r.o., Mělník.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.(1 nehlasoval Tichý)

Návrh usnesení: 4.3.2. RM schvaluje znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele RO/12/867_2 ze dne 

24. 09. 2012 na akci „Čelákovice, ul. Václava Kálika – obnova kanalizace 2“ mezi Městem Čelákovice jako 

objednatelem, a firmou Rybář stavební, s.r.o., Mělník, jako zhotovitelem, které upravuje konečnou cenu díla na 

367 764,00 Kč bez DPH (441 316,80 Kč včetně DPH).

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.(1 nehlasoval Tichý)

Vyřizuje ORM

4.4. Zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 16. 10. 2012 
RM je předkládán Zápis z jednání komise pro rozvoj města 
Návrh usnesení: 4.4.1. RM bere na vědomí Zápis z jednání komise pro rozvoj města č. 9 ze dne 16. 10. 2012

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.4.2. RM po projednání v komisi pro rozvoj města pro své vyjádření k předložené dokumentaci 

ke stavebnímu povolení na stavbu „Bytový dům – Čelákovice, Kostelní ulice, č.p. 154, 156/2, 4233“. požaduje 

doplnit aktualizovanými vizualizacemi a zákresy do okolí stavby dle současného stavu projektu i jeho okolí 

v pohledu z ulice Kostelní i z parku (severní a východní pohled), vč. vizualizací před ozeleněním stavby. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.4.3. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek k nově navržené trase 

chodníku, který zajistí pěší napojení navrhované obytné zóny 13 RD Nad Přerovskou cestou na stávající 

zástavbu města při zachování navrhovaného přechodu přes komunikaci v ulici Rooseveltova při ústí chodníku 

z ulice Zahradní dle situačního nákresu, který tvoří přílohu zápisu č. 9 ze dne 16. 10. 2012. Pozemková rezerva 

pro napojení další zástavby, která je umístěna při severní straně OZ, bude převedena na město. Navrhovaná 

změna napojení bude zapracována do dodatku k již uzavřené smlouvě o převodu základní technické 

infrastruktury a smlouvě o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Čelákovice a vlastníky pozemků p. V. M. a pí. 

M. P.

Hlasování: pro 0, proti 3, (Pátek, Sekyra, Volfová) zdržel se 2.(Janák, Tichý)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Návrh usnesení: 4.4.4. RM na základě doporučení komise pro rozvoj města nesouhlasí s DSP novostavby RD 

a garáže na pozemku p.č. 1676, k.ú. Čelákovice z důvodu nesouladu navrhovaného řešení s územním plánem 

města Čelákovice. V projektu není zohledněna cesta, která zakončuje zastavitelnou plochu dle ÚP. Dále řešení 

nerespektuje dělení pozemků. RM doporučuje toto navržené dělení dodržet. Z uvedených důvodů RM nesouhlasí 

s realizací stavby přípojek pro RD na veřejnou infrastrukturu a napojením RD na komunikaci. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.4.5. RM po projednání v komisi pro rozvoj města souhlasí s navrhovanou přestavbou 

rodinného domu č.p. 30 v ulici Rooseveltova v Čelákovicích. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.4.6. RM po projednání v komisi pro rozvoj města bere na vědomí předložený materiál 

p. Miroslava Igla „Senioři nad 65 let a co jim nabízíme“ a pověřuje sociální komisi jeho projednáním. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.4.7. RM po projednání v komisi pro rozvoj města pověřuje vedoucího hospodářského odboru 

prověřit pro umístění skateboardového hřiště navrhované pozemky v prostoru při cestě k ČOV nebo v prostoru 

nazývaném „Špička“.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM 
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4.5. Výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky formou poptávky k akci „Vjezdy a vstupy – Čelákovice, 
Sedlčánky“.
Obyvatelé Čelákovic bydlící v nových čtvrtích na realizaci místní dopravní a technické infrastruktury přispívali 
poměrnou částkou nákladů. Tato částka obsahovala i část nákladů na výstavbu vjezdů a vstupů k jednotlivým 
pozemkům. Na základě podání žádosti o vystavění vjezdů a vstupů k jejich pozemku, byly vjezdy zařazeny do 
seznamu, který byl podkladem tohoto zadávacího řízení. Seznam všech osmi vjezdů byl již schválen RM č. 16. 
Na základě těchto skutečností bylo zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „Vjezdy a vstupy –
Čelákovice, Sedlčánky“.
Návrh usnesení: 4.5.1. RM schvaluje nabídku společnosti K. UHLÍŘ s.r.o., Čelákovice, na provedení veřejné 
zakázky „Vjezdy a vstupy – Čelákovice, Sedlčánky“, za nabídkovou cenu 203.469,- Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.5.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a společností
K. UHLÍŘ s.r.o., Čelákovice, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „Vjezdy a vstupy – Čelákovice, 
Sedlčánky“, za cenu 203.469,- Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.6. Smlouvy v souvislosti se stavbou „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“
se zhotovitelem společností Pontex, spol. s. r. o.
Společnost Pontex, spol. s. r. o. je zpracovatelem projektu od počátečních příprav až po projekt pro realizaci 

stavby na akci „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“. Protože s firmou máme velmi dobré zkušenosti 

a jsou uznávanými odborníky přes mostní konstrukce, je vhodné, aby autorský dozor k této stavbě vykonávala 

rovněž tato firma. Z tohoto důvodu je Radě města předkládána ke schválení smlouva o výkonu autorského 

dozoru projektanta na tuto stavbu mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a společností Pontex, spol. s. r. o., 

Praha 4 jako zhotovitelem.

Návrh usnesení: 4.6.1. RM schvaluje Smlouvu mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a společností 
Pontex, spol. s. r. o., Praha 4 jako zhotovitelem, o výkonu autorského dozoru projektanta na stavbu „Cyklistická 
stezka přes Labe v Čelákovicích“ v maximální výši 116.160,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.6.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. zhotovitele 0711406 mezi Městem Čelákovice, jako 
objednatelem, a společností Pontex, spol. s. r. o., Praha 4, jako zhotovitelem, na vypracování projektové 
dokumentace na úrovni zadávací dokumentace stavby stavebního objektu osvětlení lávky a připojovací cesty na 
levém břehu Labe na stavbu „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“, za cenu 45.600,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.6.3. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. zhotovitele 0711405 mezi Městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností Pontex, spol. s. r. o., Praha 4 jako zhotovitelem, na doplňkový korozní průzkum na 
stavbu „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“, za cenu 36.000,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.7. Vícepráce k akci – „Výstavba komunikace Václava Kálika v Čelákovicích“
Na základě provedeného měření únosnosti pláně ve staničení 0,000- 0,040km na Komunikaci Václava Kálika dne 
16. 10. 2012, kdy byl výsledek nevyhovující, bylo nutné provést odtěžení 15cm vrstvy zeminy, tento materiál je 
nutné nahradit štěrkodrtí o stejné mocnosti.
Návrh usnesení: RM schvaluje provedení víceprací spojených s úpravou únosnosti pláně v místech obnovy 

kanalizačního řádu v úseku od ulice Dobrovského 0,00 – 40,00 m při akci „Výstav ba komunikace Václav a 

Kál ika v Čelákovicích“ v celkové ceně 27 147,50 Kč bez DPH (32 577,- Kč včetně DPH) firmou Rybář 

stavební, s.r.o., Mělník.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.(1 nehlasoval Tichý)

Vyřizuje ORM

4.8. Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o 
smlouvě budoucí kupní na akci – „Přípojka plyn MěM“ (dále též „Smlouva“)
Pro vydání stavebního povolení pro připojení Městského muzea v Čelákovicích k distribuční soustavě RWE je 
nutné uzavření předmětné smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní. Z tohoto důvodu je tato Smlouva předkládána radě města ke 
schválení.
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Návrh usnesení: RM schvaluje „Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 

plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní“ mezi Městem Čelákovice, jako budoucím prodávajícím 

a RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako budoucím kupujícím plynárenského zařízení pro napojení 

Městského muzea v Čelákovicích k plynovodní distribuční soustavě v předpokládané hodnotě 184 000,- bez 

DPH.

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

4.9. Cenová poptávka – Obnova povrchů chodeb – BD 1629 + 1645 – 1648 v Čelákovicích
Na základě plánovaných investic do opravy bytového fondu města bylo zahájeno zadávací řízení – cenová 
poptávka na obnovu povrchů chodeb v bytových domech ul. Na Stráni čp. 1629 a ul. J. A. Komenského čp. 1645 
– 1648. Jedná se o výměnu stávající podlahové krytiny (PVC) na společných chodbách těchto domů. 
Návrh usnesení: RM doporučuje vypsat nové zadávací řízení s oslovením více dodavatelů na veřejnou zakázku 
„Obnova povrchů chodeb - BD 1629 + 1645 - 1648 v Čelákovicích“ z důvodu podání pouze jedné cenové 
nabídky.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.10. Zřízení komise pro Místní Agendu 21 (MA 21)
Usnesením rady města Čelákovice 25/2011 (11.2.3) byla v prosinci 2011 zrušena komise pro rozvoj města 
a zavedení MA21. Před zrušením této komise bylo dohodnuto, že bude zřízena komise pro MA21, avšak dosud 
se tak nestalo pro nezajištění koordinátora MA21 z řad zaměstnanců Městského úřadu. Zavedení MA21 je 
jedním se základních úkolů, které jsme přijali při podpisu Koaliční smlouvy a město je přihlášeno do databáze 
měst využívajících MA21.
Návrh usnesení: 4.10.1. RM zřizuje komisi pro Místní Agendu 21
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.10.2. RM jmenuje předsedou komise pro Místní Agendu 21 pana Miroslava Leypold Igla
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.10.3. RM jmenuje členy komise pro Místní Agendu 21: Radima Vysloužila, Liběnu 
Knapovou, Michaelu Kmječovou, Jitku Sedmihradskou, Janu Slovákovou.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.10.4. RM schvaluje návrh Kampaně Města Čelákovice v rámci Místní agendy 21
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

4.11. Výsledky jednacího řízení bez uveřejnění – Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích - vícepráce“
V současné době probíhají přípravné práce (zpracování realizační dokumentace stavby - RDS, kácení porostů 
atd.) pro vlastní zahájení realizace stavby „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“. Při zpracování RDS bylo 
zjištěno, že je nutné provést některé změny vyvolané ještě nezrealizovanou přeložkou vysokého napětí ze strany 
ČEZ. 
Návrh usnesení: 4.11.1. RM schvaluje méněpráce ve výši 6 631 399,83 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 
6 371 338,87 Kč bez DPH v rámci stavby „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ předložené společností 
Metrostav a. s., Praha 4 v rámci jednacího řízení bez uveřejnění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.11.2. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1205 0100 mezi Městem Čelákovice 
jako objednatelem a společností Metrostav a. s., Praha 8 jako zhotovitelem v rámci plnění veřejné zakázky 
„Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“. Celková cena díla dle tohoto dodatku činí 32 625 763,- Kč bez 
DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM
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5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 

5.1. Zápis z jednání Sociální komise č. 6 ze dne 25. 9. 2012
RM je předkládán Zápis z jednání Sociální komise 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis z jednání Sociální komise č. 6 ze dne 25. 9. 2012
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OSVaZ

RM zve předsedkyni Sociální a Bytové komise na příští jednání RM 8. 11. 2012

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1. ZÁSADY MĚSTA ČELÁKOVIC pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, 
kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit     
Zásady pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších 
volnočasových aktivit nabyly účinnosti dne 7. 10. 2011. Dne 14. 6. 2012 byly doplněny v čl. III., bod 6, ve smyslu 
zjednodušení postupu u dotací schvalovaných mimo termín řádného dotačního řízení. 
Návrh usnesení: RM schvaluje Zásady města Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy 
a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit.     
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.2. Veřejná zakázka „ Předtisková úprava a tisk Zpravodaje města Čelákovic“
Město vyhlásilo veřejnou zakázku malého rozsahu na předtiskovou úpravu a tisk Zpravodaje města Čelákovic 
v březnu t.r. Na základě doporučení hodnotící komise schválila Rada města, jako pro město nejvýhodnější, 
nabídku společnosti SAMAB BRNO GROUB, a.s., za nabídkovou cenu 237. 804,- Kč v barevnosti 4/4. Usnesení
RM č. 9/2012/4.5.
Návrh usnesení: RM neschvaluje Smlouvu o dílo č. MUC/10642/2012-OŠIK-273 mezi Městem Čelákovice, jako 
objednatelem a SAMAB BRNO GROUB, a.s., jako zhotovitelem zakázky předtisková úprava a tisk Zpravodaje
města Čelákovic v předloženém znění a žádá změnu ustanovení III. Předmět smlouvy, bod 3. písm. c) 
specifikace-materiál takto:
Papír stejné kvality a barvy, na kterém bylo periodikum tisknuto v roce 2012, vzorek periodika s použitým 
papírem-ofset, 80g/m2 je přílohou smlouvy.    
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.3. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol
Ve smyslu § 23, odst. 5 zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání žádají ředitelky mateřských škol, zřízených městem o povolení výjimky z počtu dětí v jednotlivých 
třídách (zřizovatel může povolit výjimku do 4 dětí nad zákonem stanovený počet 24, a to směrem nahoru i dolu)
Návrh usnesení: RM v souladu s § 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání povoluje výjimku z počtu dětí mateřských škol v Čelákovicích takto:
1. –  5. třída Mateřské školy, Přístavní 333 včetně odloučeného pracoviště:  17, 18, 25, 15, 20, 
1. – 8. třída Mateřské školy, Rumunská 1477 : 27, 26, 26, 26, 23, 26, 19, 27, a to za předpokladu zachování 
kvality předškolního vzdělávání a splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.4. Veřejné vystupování ředitele Městského muzea
Na jednání Zastupitelstva města Čelákovice dne 1. 10. 2012 ředitel Městského muzea přednesl v diskuzi velmi 
vážnou informaci o hospodaření s finančními prostředky získanými ze záchranných archeologických prací.

K řádnému posouzení předloženého materiálu je nutno na příští jednání RM předložit přepis zvukového záznamu 
z vystoupení p. Mgr. E. na jednání ZM a vyzvat ho, aby přednesená tvrzení doložil.
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6.5. Dopis UOOU – Městské muzeum
Znění dopisu Úřadu pro ochranu osobních údajů ve věci dodržování zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, v Městském muzeu 
v Čelákovicích.
Jelikož dopis nebyl doposud odeslán a kontrola UOOU je v muzeu v současné době již prováděna, je toto 
usnesení bezpředmětné.
Návrh usnesení: RM revokuje usnesení č. 16/2012/6.3. ze dne 2. 8. 2012
Hlasování: pro 3,(Pátek, Sekyra, Volfová) proti 0, zdržel se 2.(Janák, Tichý)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

8.1. Zápis z jednání Bytové komise
RM je předkládán Zápis z jednání Bytové komise č. 10 ze dne 2. 10. 2012
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis z jednání Bytové komise č. 10 ze dne 2. 10. 2012
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.1. Přidělení bytu 
Jedná se o byt 1+1  s přísl. o celkové ploše 47,88m², byt v ul. Prokopa Holého v Čelákovicích. Členové bytové 
komise doporučují přidělení bytu panu L. Š., bytem, Čelákovice. Žádost o nájem obecního bytu má podanou ode 
dne 28. 11. 2007.   
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 1+1, Prokopa Holého, Čelákovice, panu L. Š, Čelákovice dle 
seznamu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.2.2. Korespondence pana M. T.
Radě města se předkládá žádost pana M. T., trvale bytem Armádní, Milovice, který žádá o odpuštění dluhu cca 
17 000,-Kč. K tomuto bodu se vyjádřila paní K. a sdělila, že pan T. bude ke dni 18. 10. 2012 exekučně 
vystěhován a současně sdělila, že dluh je podstatně vyšší, jedná se o částku 77 977,-Kč.
Členové bytové komise souhlasí s vystěhováním p. T. z bytu.  
Návrh usnesení: RM vypovídá nájem z bytu v domě, v Milovicích, ul. Armádní, panu M. T., z důvodu neplacení 
nájemného.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.2.3. Korespondence pana M. M.
Radě města se předkládá žádost pana M. M., bytem ul. Armádní v Milovicích, který žádá o obnovení Nájemní
smlouvy na rok 2012. Pan M. měl dluh ve výši 10 453,-Kč (tj. 2x nájmy + 1x vyúčtování) celou částku uhradil dne 
13. 9. 2012. Členové bytové komise projednali tuto žádost a doporučují uzavření nové Nájemní smlouvy na dobu 
určitou 3 měsíců. 
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě uhrazení dlužné částky uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, 
Milovice, na dobu určitou do 31. 12. 2012 s M. M., Milovice. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.2.4. Zásady pronajímání bytů v majetku města Čelákovic
Radě města se předkládají obnovené „Zásady pronajímání bytů v majetku města Čelákovic“. Tyto „Zásady“ 
nabývají platnosti schválením Radou města Čelákovic a účinností dne 1. 1. 2013 a nahrazují „Zásady“ ze dne 
8. 5. 2009 ve znění novelizace ze dne 2. 2. 2007. Nedílnou součástí „Zásad“ je „žádost o pronájem bytu“. 
Tento bod bude projednán na příští RM s doplněnými a upravenými přílohami.
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8.3. Korespondence paní I. P.
Radě města se předkládá žádost I. P., bytem ul. Armádní, Milovice, která žádá o splátkových kalendář na svůj 
byt. Ke dni 21. 9. 2012 činil dluh na nájemném ve výši 21 236,- Kč. Členové bytové komise doporučují splátkový
kalendář, dále doporučují uzavření nové Nájemní smlouvy, za předpokladu, že bude uhrazený celý dluh, 
nejpozději do 31. 11. 2012. 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt ul. Armádní, Milovice, za předpokladu, že 
budou uhrazeny veškeré dlužné částky za nájem, s paní I. P., Čelákovice, na dobu určitou 3 měsíce tj. do 31. 12. 
2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

10.1. Dotace na studii proveditelnosti pro vybudování vlastního zdroje pitné vody
V září 2012 byla MŽP vypsána XLII. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního 

programu Životní prostředí, a to oblasti prioritní osy 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny. Tato prioritní osa 
zahrnuje i oblast podpory 6.6, týkající se hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně podzemních vod. 
V rámci této oblasti podpory budou preferovány projekty zaměřené na:
- přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využívaných i nevyužívaných, vyhledání a realizace 
nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva,
- provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem přehodnocení zásob podzemních 
vod využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou.
Návrh usnesení: RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na studii proveditelnosti možnosti vybudování 
vlastního vodního zdroje pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou z OPŽP za předpokladu, že se podaří 
vyhledat vhodné pozemky pro umístění vrtů.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

K tomuto bodu se v 16 hodin dostavil pan Skalický

10.2. Dotace na vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad
Na přelomu roku 2012-2013 bude v rámci Operačního programu životní prostředí vypsán dotační titul: 
„Vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad“ pro města a obce v ČR.
Jedná se o kontejnery na tříděný odpad umístěné pod povrchem terénu, zahrnující 3 ks nádob o objemu 3 m3 na 
tříděný odpad (tj. sklo, papír, plast). Podmínkou vybudování takového podzemního kontejnerového stání je 
pozemek města bez přítomnosti podzemních inženýrských sítí. 
Tento bod bude projednán na příští RM.

Zápis ověřil: Tomáš Janák dne 

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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