
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 16/2012 konané dne 2. srpna 2012

Přítomni: Miroslav Leypold Iglo, Tomáš Janák, Josef Pátek, Jarmila Volfová

Hosté: 

Omluveni: Miloš Sekyra

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

v 13.40 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 2. 8. 2012
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění

Starosta doplnil program jednání o bod: 2.5., 2.6., 2.7., 9.1., 10.1.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod: 2.5., 2.6., 2.7., 9.1., 10.1.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.2. Jmenování Jarmily Volfové ověřovatelkou usnesení a Miroslava Leypold Igla ověřovatelem zápisu

* Jmenování Jarmily Volfové ověřovatelkou usnesení – viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

* Jmenování Miroslava Leypold Igla ověřovatelem zápisu – viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady

Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 14/2012 ze dne 12. 7. 2012 a RM č. 15 ze dne 20. 7. 

2012

Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č.14/2012 ze dne 12. 7. 2012

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: RM schvaluje zápis doplněný v bodě 6.2.2. dle připomínky pana Igla RM č.15/2012 ze dne 

20. 7. 2012

Před jednáním RM byl radním předán dopis od Mgr. Davida Eisnera, jako reakci na dopis od Výkonného výboru 
KINOS s č.j. 104/2012/sekr. z 16. 7. 2012, který byl zaevidován na podatelně 20. 7. 2012
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.4. Kontrola plnění usnesení

Tajemník MěÚ předložil RM plnění usnesení: RM č. 04/2010 ze dne 1. 4. 2010, 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. 15/2012 ze dne 20. 7. 2012

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

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA

2.1. Pronájem volební místnosti Sedlčánky
RM je předkládána Nájemní smlouva na zajištění volební místnosti pro Krajské volby konané ve dnech 12. a 13. 
10. 2012 v Sedlčánkách – restaurace Na Vošverku. Podmínky zůstávají stejné jako u dřívějších voleb.
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor – na zajištění volební místnosti pro volby 
do zastupitelstev krajů konané ve dnech 12. a 13. října 2012 v restauraci Na Vošverku, Sedlčánky, mezi fi 
PRAGOREMO, s.r.o., Praha 5, jako pronajímatelem, a Městem Čelákovice jako nájemcem, za cenu 3000,- Kč. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

2.2. Prodej pozemku pod garáží
S žádostí o odprodej pozemku pod garáží V Prokopě – st.p.č. 1435/65 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
18 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, se obrátil na Město Čelákovice vlastník garáže – pan J. Š. Jeho 
záměrem je sjednocení vlastnictví stavby a pozemku. 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 1435/65 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
18 m2, pro k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice, za cenu 1050,- Kč/m2. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

Vyřizuje OH
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2.3. Pronájem pozemku Záluží
S žádostí o souhlas s užíváním ( pronájmem ) části p.p.č. 18/1 – ostatní plocha / zeleň, o výměře cca 120 m2,
z celkové výměry pozemku 3329 m2, v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, se obrátil na město Čelákovice 
pan L. P., bytem, Záluží. Jeho záměrem je využití části travnatého pozemku k odpočinku a relaxaci.
Tento bod bude projednán na příští RM, doplňený o stanovisko osadního výboru a ostatních nájemníků.

2.4. Objednávka GP pozemků pro obchvat města
Pro možnost řešení majetkových vztahů s vlastníky pozemků, v budoucnu dotčených plánovaným obchvatem 
a jejich souhlasů se stavbou, je nutné nechat vyhotovit geometrický plán na dělení pozemků dle projektové 
dokumentace. Dle tohoto plánu by odkupy pozemků byly realizovány s tím, že může po dokončení stavby nastat 
situace, že budou muset být vlastnické poměry dořešeny dalšími jednotlivými geometrickými plány.
Návrh usnesení: RM schvaluje nabídku firmy GT ATELIER GEODEZIE, spol s.r.o., Praha 4, na zhotovitele 
geometrického plánu obchvatu města Čelákovic za cenu 85.800,- Kč + DPH. 
Hlasování: pro 4 proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

2.5. Smlouva nájemní
Z důvodu vlastnictví garáže se obrátil na Město Čelákovice pan M. M., dlouhodobý pobyt Faros Avenue, Kypr, 

o sepsání nájemní smlouvy na pozemek pod budovou garáže bez čp/če, jejímž je vlastníkem, dle kupní smlouvy 

s předchozím vlastníkem panem P. N., ze dne 13. 10. 2011 a právního účinku vkladu vlastnického práva do 

katastru nemovitostí ke dni 17. 10. 2011.

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na pronájem pozemku pod garáží st. p. č. 1425/11 – zastavěná plocha 
o výměře 20m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za cenu 60,- Kč/ m²/rok.
Hlasování: pro 4 proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

2.6. Smlouva nájemní
Na základě nabytí vlastnického práva kupní smlouvou, žádají manželé S. T., bytem Čelákovice a pan S. T., 

bytem Praha 10, Město Čelákovice o sepsání nájemní smlouvy na pozemek pod budovou garáže. Jedná se 

o řadovou garáž V Prokopě, umístěnou na pozemku č. 1425/9 – zastavěná plocha a nádvoří 

o výměře 18m², pro k. ú. Čelákovice, obci Čelákovice.

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na pronájem pozemku pod garáží -  st. p. č. 1425/9 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 18 m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za cenu 60,- Kč/ m²/rok.
Hlasování: pro 4 proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

2.7. Pronájem pozemku

Na základě kupní smlouvy žádá pan T. K., bytem, Praha 10 o sepsání nájemní smlouvy na pozemek pod 

rekreační chatou č. ev. 063 na parcele st. p. č. 197. Jedná se o rekreační chatu o výměře 40m², v k. ú. 

Sedlčánky, obec Čelákovice.

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na pronájem pozemku pod chatou -  st. p. č. 197 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 40 m², k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice za cenu 15,- Kč/ m²/rok.
Hlasování: pro 4 proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH
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3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1. Smlouva o přezkoumání hospodaření za rok 2012
Společnost ATLAS AUDIT s. r. o., Čelákovice, zastoupená Ing. Tomášem Bartošem, předložila Smlouvu 
o vykonání přezkoumání hospodaření města Čelákovic za rok 2012. Přezkoumání bude provedeno ve dvou 
fázích, ve 4. čtvrtletí 2012 a počátkem roku 2013.
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření (města Čelákovic za rok 2012) 
se společností ATLAS AUDIT s.r.o., Čelákovice, za cenu 70 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 4 proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OFaP

3.2. Smlouva o kontrolní činnosti v PO
Pro zajištění kontrolní činnosti u příspěvkových organizací byla oslovena společnost ATLAS Audit s. r. o., 
Čelákovice k předložení cenové nabídky na zajištění ověření hospodaření s příspěvkem zřizovatele a sestavení 
účetní závěrky za účetní období 2012 pro příspěvkové organizace TS Čelákovice, ZŠ Komenského a Kulturní 
dům Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o kontrolní činnosti se společností ATLAS Audit s.r.o., Čelákovice na 
provedení ověření hospodaření s příspěvkem zřizovatele a sestavení účetní závěrky se zaměřením na 
významné skutečnosti zachycené v účetní závěrce za účetní období 2012 s kontrolou inventarizace majetku 
a závazků organizací zřízených městem Čelákovice a správy svěřeného majetku svěřeného zřizovatelem:
Technické služby Čelákovice 35 000,- Kč bez DPH
Základní škola Čelákovice Komenského 33 000,- Kč bez DPH
Kulturní dům Čelákovice 15 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 4 proti 0, zdržel se 0. 

Vyřizuje OFaP

3.3. Směrnice – Pokladní činnost - změna
Směrnicí č. I/3/2012 je novelizována směrnice č. I/3/2008  Pokladní činnost, a to v části stanovení výše 
pokladního limitu tak, aby byl v souladu s platnou pojistnou smlouvou, kterou má město uzavřenu s Kooperativou 
pojišťovnou a.s. 
Návrh usnesení: RM schvaluje Směrnici č. I/3/2012 Pokladní činnost, kterou se novelizuje směrnice č. I/3/2008 
Pokladní činnost s účinností od 3. 8. 2012.
Hlasování: pro 4 proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OFaP

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA

4.1. Cenová poptávka – nákup energií na komoditní burze
ORM z důvodu úspory nákladů souvisejících s nákupem plynu a el. energie pro město a jeho příspěvkové 
organizace a na základě ukončení platnosti smlouvy o zprostředkování nákupů komodit na Komoditní burze 
Kladno se společností FIN servis zpracovalo cenovou poptávku a oslovilo všechny 3 zprostředkovatele, kteří 
mohou na této burze obchodovat.  
Návrh usnesení: 4.1.1. RM schvaluje, jako pro město nejvhodnější, cenovou nabídku společnosti MM TRADER 
CZ a. s., Kladno na zajištění činností spojených se zastupováním města při obchodování na Českomoravské 
komoditní burze Kladno pro rok 2013 a 2014 za nabídkovou cenu 480 000 Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.1.2. RM schvaluje Smlouvu o zprostředkování burzovních obchodů mezi městem Čelákovice 
jako zájemcem a společností MM TRADER CZ a. s., Kladno jako zprostředkovatelem na zajištění činností 
spojených se zastupováním města při obchodování na Českomoravské komoditní burze Kladno.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM
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4.2. Cenová poptávka – opravy bytů Čelákovice č.p. 1442 a 1448
Na základě požadavku Q-BYTu provést opravy dvou bytů ve větším rozsahu (před předáním bytů novým 
nájemcům) rozeslalo ORM cenovou poptávku na provedení těchto oprav (generální oprava el. energie, vody, 
kanalizace, nové podlahy, dodávka a montáž zařizovacích předmětů atd.). Jedná se již o druhou cenovou 
poptávku na tyto opravy a to z toho důvodu, že v rámci první cenové poptávky byla doručena pouze 1 cenová 
nabídka, ale jednotkové ceny uvedené v této nabídce byly daleko vyšší, než jsou běžné ceny.
Tento bod bude projednán na příští RM.

4.3. Smlouva o spolupráci s Phoenix Property
Po rozhodnutí RM z 10. 5. 2012 o návrzích předložených právními zástupci fy. Phoenix Property, s.r.o., jsme 
obdrželi dopis JUDr. Bradáče, jejich právního zástupce, který požaduje, abychom konkretizovali připomínky, které 
vedly k neschválení předložených návrhů. 
Návrh usnesení: RM schvaluje znění odpovědi na dopis JUDr. Viktora Bradáče, advokáta, zastupujícího s.r.o. 
Phoenix Property, ze dne 4. 7. 2012, adresovaný starostovi města, ve věci Smlouvy o spolupráci při řešení 
parkování v klidu v ulici Na Švihově.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje STA

4.4. Rekonstrukce oplocení RD ul. Mochovská
Navrhované řešení spočívá v umístění plného plotu v. 175cm okolo rodinného domu do ulice Mochovská 
a Družstevní. Komise pro rozvoj města projednávala žádost manželů Š. o vyjádření k rekonstrukci oplocení u RD 
v ulici Mochovská č.p. 865/43 již na svém jednání dne 15. 5. 2012 a následně doplněnou žádost dne 5. 6. 2012.
Návrh usnesení: RM souhlasí s navrhovaným řešením oplocení pozemku u RD v ulici Mochovská č.p.  865/43

v Čelákovicích,  s podmínkou, že toto oplocení bude na vnější straně vybaveno  popínavou zelení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje ORM

4.5. Výstavba vjezdů v územích kde byl složen příspěvek na vybudování infrastruktury
Jedná se o žádosti, na jejichž základě, v souladu s „Pravidly pro výstavbu vjezdů na území města a městských 

částí Města Čelákovice“ schválenými usnesením RM č. 23/2012/4.6. ze dne 1. prosince 2011, mají žadatelé 

nárok na vybudování vjezdu/vstupu Městem Čelákovice.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený seznam vjezdů/vstupů k realizaci.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.6. Pořizovatel územního plánu
Dne 26. dubna 2012 schválila rada města svým usnesením č. 9/2012/4.7.2. zahájení nového zadávacího řízení 

podlimitní veřejné zakázky „ÚZEMNÍ PLÁN ČELÁKOVICE část zakázky POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU“ 

formou jednacího řízení bez uveřejnění, v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh usnesení: 4.6.1. RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako pro Město nejvhodnější 

nabídku společnosti PRISVICH, s.r.o., Davle, s nabídkovou cenou 289 200,- Kč včetně DPH pro plnění veřejné 

zakázky „Územní plán Čelákovic, část zakázky – POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU“.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.6.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností 

PRISVICH, s.r.o., Davle, jako zhotovitelem v rámci plnění veřejné zakázky „Územní plán Čelákovic, část zakázky 

– POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU“.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM
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5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladů

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1. Zápis z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic
RM je předkládán Zápis z jednání komise Redakční rady zpravodaje města Čelákovic.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic č. 7 
ze dne 19. 7. 2012
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.2. Žádost TJ Spartak Čelákovice o finanční příspěvek
Předseda TJ Spartak Čelákovice Ing. R. žádá o mimořádnou finanční podporu sportovní akce 50. ročník „Velké 
ceny Čelákovic v běhu hodinovém“ dne 1. 9. 2012 v Houšťce ve Staré Boleslavi.  
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční příspěvek pro TJ Spartak Čelákovice na pořádání 50. ročníku Velké 
ceny Čelákovice v běhu hodinovém ve výši 5000,- Kč.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.3. Dopis UOOU – Městské muzeum
Na základě úkolu z jednání RM 15/2012, usnesení 6.2.2 je členům RM předkládán dopis na UOOU.
Návrh usnesení: RM schvaluje 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 a pověřuje starostu odesláním dopisu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje STA

7. DOPRAVA 

7.1. Připomínky k jízdním řádům
RM jsou předloženy připomínky k Návrhu jízdních řádů na rok 2012/2013, které byly předloženy Krajskému úřadu 
Středočeského kraje a ROPIDu Praha s žádostí o možnost jejich zapracování do nových železničních 
a autobusových jízdních řádů na rok 2012/2013.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí znění dopisů, které sumarizují připomínky občanů Města Čelákovice 
k Návrhu jízdních řádů na rok 2012/2013, a které jsou adresovány Krajskému úřadu Středočeského kraje 
a společnosti ROPID Praha s žádostí o možnost jejich zapracování do nových železničních a autobusových 
jízdních řádů na rok 2012/2013.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
Bez podkladů

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1. Rezignace na členství v BZK paní Lenky Tomečkové
Jmenování nového člena BZK pana Vladimíra Bašuse
Návrh usnesení: 9.1.1. RM bere na vědomí rezignaci paní Lenky Tomečkové jako členky Bezpečnostní komise 
Města Čelákovic. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.



Zápis ze schůze Rady města

7

Návrh usnesení: 9.1.2. RM jmenuje Vladimíra Bašuse členem Bezpečnostní komise Města Čelákovic.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

10.1. Vyjádření města č.7/2012 k oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti k vyjádření o vydání 
změny integrovaného povolení pro zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny“ společnosti TOS-MET slévárna 
a.s.
Město Čelákovice obdrželo dne 19. 07. 2012 pod č.j. 105497/2012/KUSK OŽP/FOK  (jako účastník řízení) od   
Krajského úřadu Středočeského kraje oznámení o  zahájení  řízení k výše uvedenému záměru. Součástí 
předloženého spisového materiálu je žádost provozovatele zařízení o změnu integrovaného povolení (IP) 
a stručné shrnutí údajů, o jejichž změně má být řízení vedeno, vše pouze v digitální podobě prostřednictvím DS.
Návrh usnesení: RM projednala předložené podklady oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti k vyjádření 
společnosti TOS-MET slévárna a.s. o vydání změny integrovaného povolení pro zařízení „Slévárna šedé a tvárné 
litiny“ a souhlasí s návrhem vyjádření města č.7/2012.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŽP

Zápis ověřil: Miroslav Leypold Iglo dne 

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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