
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 8/2012 konané dne 5. dubna 2012

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

Marek Skalický

Hosté: vedoucí odboru OŠIK, vedoucí odboru OŽP a J. T.

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 18:30 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 5. 4. 2012
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění

Starosta doplnil program jednání o bod: 2.6., 4.14., 8.1.1., 10.1.1., 11.3., 11.4.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod: 2.6., 4.14., 8.1.1., 10.1.1.,11.3., 11.4

Hlasování: pro 6, 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 5, proti 0, zdržel se 1.

* Jmenování Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu – viz usnesení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady

Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 7/2012 ze dne 19. 3. 2012 

Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 7/2012 ze dne 19. 3. 2012 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. (Janák)

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. 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. 3/2012 ze dne 2. 2. 2012, č. 4/2012 ze dne 

16. 2. 2012, č. 5/2012 ze dne 1. 3. 2012, č. 6/2012 ze dne 9. 3. 2012

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

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

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA

2.1. Výpověď nájemní smlouvy 
Z důvodu řešení majetkoprávních vztahů městského stadionu navrhuje místostarosta Ryneš vypovědět Nájemní 
smlouvu mezi Městem Čelákovice a SK UNION Čelákovice vzhledem k zrušení Smlouvy o výpůjčce mezi ČSTV 
a SK Union Čelákovice a k právním nedostatkům. Ve Smlouvě jsou městem pronajímány i pozemky TJ Spartak 
Čelákovice. 
Návrh usnesení: 2.1.1. RM vypovídá Nájemní smlouvu ze dne 26. 2. 1999 na pronájem pozemků v areálu 
stadionu mezi Městem Čelákovice jako pronajimatelem a SK UNION Čelákovice jako nájemcem z důvodu 
zrušení Smlouvy o výpůjčce mezi ČSTV a SK Union Čelákovice a právních nedostatků této Smlouvy.
Hlasování: pro 3,(Ryneš, Janák, Iglo) proti 2, (Pátek, Sekyra) zdržel se 1. (Skalický)

NÁVRH NEBYL PŘIJAT

Ryneš se domnívá, že nevypovězení Smlouvy je porušením zákona o obcích, řešit by se měla také smlouva na 

hřiště U Hájku.

Návrh usnesení: 2.1.2. RM bere na vědomí materiál SK Čelákovice „Jak dál s Městským stadionem“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

2.2. Věcné břemeno ČEZ
Radou města č. 14/2011/2.7. ze dne 4. srpna 2011 byla schválena SOSB o zřízení věcného břemene č. IV-12-
6012136/01 mezi Městem Čelákovice, jako budoucím povinným a fi ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV, jako budoucím 
oprávněným. Po odeslání Smlouvy k podpisu zastupující firmě ENERGON Dobříš, s.r.o., byla z důvodu, překážek 
na plánované trase vyprojektována nová trasa kabelového vedení NN, která byla přiložena vně zahrádkářské 
kolonie k trase kabelového vedení VN přes pozemky města.
Návrh usnesení: 2.2.1. RM revokuje své usnesení č. 14/2011/2.7. ze dne 4. srpna 2011 o schválení znění 
Smlouvy o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6012136/01, mezi Městem 
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Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 2.2.2. RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
6012136/01, mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín IV, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí budoucímu 
oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno práva umístění, zřízení a provozování Stavby kabelového 
vedení VN, TS a kNN na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného p.č. 1681/13 – ostatní plocha / zeleň, 
p.č. 1692/5 – ostatní plocha / jiná plocha, p.č. 1692/119 – ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 1703/2 –
ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 1692/121 – ostatní plocha / ostatní komunikace, p.č. 1692/122 – ostatní 
plocha / ostatní komunikace, p.č. 1692/114 – ostatní plocha / jiná plocha, p.č. 1692/16 – ostatní plocha / jiná 
plocha, p.č. 1692/44 – ostatní plocha / jiná plocha, a p.č. 1692/123 – ostatní plocha / jiná plocha, vše v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 24.000,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

2.3. Prodej pozemku pod garáží V Prokopě
S žádostí o odprodej pozemku pod garáží V Prokopě – st.p.č. 1435/62 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
17 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, se obrátila na Město Čelákovice vlastnice garáže – paní E. K. Jejím 
záměrem je sjednocení vlastnictví stavby a pozemku. 
Návrh usnesení: RM ukládá vedoucímu OH zajistit vypracování posudku na tržní cenu a cenu obvyklou pro 
případný prodej pozemku st. p.č. 1435/62 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, pro k.ú. Čelákovice, 
obec Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

2.4. Smlouva nájemní
Z důvodu vlastnictví garáže po panu V. J., se obrátili na Město Čelákovice manželé J.
a J. S., bytem V Prokopě č. p. 1537, Čelákovice o sepsání nájemní smlouvy na pozemek pod budovou garáže. 
Jedná se o řadovou garáž v Prokopě, umístěnou na pozemku ve vlastnictví Města Čelákovice – st. p. č. 1426/22 
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu č. 0933200645 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem 
a J. a J. S., jako nájemci na pronájem pozemku st. p. č. 1426/22 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m² v 
k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice za cenu 200,- Kč ročně.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

2.5. Věcné břemeno RWE
RM je předkládána Smlouva o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění plynárenského 
zařízení, mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi RWE GasNet,s.r.o., 
Ústí nad Labem.
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění 
plynárenského zařízení, mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi RWE 
GasNet,s.r.o., Ústí nad Labem, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný z věcného 
břemene zřídí budoucímu oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno práva vstupu, vjezdu, umístění, 
zřízení a provozování Stavby plynárenského zařízení na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného p.č. 
3578/1 – zahrada, p.č. 3578/5 – zahrada,  p.č. 3578/10 – zahrada a p.č. 3878 – ostatní plocha/silnice , v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 12.000,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

2.6. Změna nájemní smlouvy – přístupová cesta Miličín
MUDr. L. H. Ph.D. bytem Kamenice, je majitelkou pozemku p. p. č. 1212 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 
o výměře 645m², v k. ú. Miličín, obec Miličín. Pozemek přešel na pí Hamplovou na základě darovací listiny.
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi MUDr. L. H. Ph.D., jako pronajímatelem 
a Městem Čelákovice, jako nájemcem na pronájem pozemku p. p. č. 1212 – ostatní plocha – ostatní komunikace, 
o výměře 645 m2, v k. ú. Miličín, obec Miličín, za účelem zajištění přístupové cesty k rekreačním objektům Města 
Čelákovice za cenu 4000,- Kč/rok.
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Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1. Úprava rozpočtu č. 3 2012
RM je předkládána úprava rozpočtu č. 3
Návrh usnesení: RM schvaluje úpravu č. 3 rozpočtu města 2012.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OFaP

3.2. Výsledky inventur
Inventarizace majetku a závazků města je každoročně prováděna na základě příslušných ustanovení zákona 
č. 563/1991/Sb., o účetnictví. Inventarizace byla provedena k 31. 12. 2011.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku města k 31. 12. 2011.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OFaP

3.3. Odpis pohledávek TS za rok 2008 a 2009
Příspěvková organizace Technické služby Čelákovice předkládá přehled nedobytných pohledávek z roku  2008
a 2009, které nebyly zaplaceny ani na základě upomínek, (upomínky nejsou přebírány) popřípadě nevymoženy 
exekutorem.V případě poplatků za hroby uvedení dlužníci nedohádatelní.
Návrh usnesení: RM souhlasí s odpisem uvedených pohledávek Technických služeb Čelákovice v celkové výši 
37 215,00 Kč podle následujících položek:

      Odběratel                                     Fa                  Kč   

V. Š., Čelákovice              4609094      369,00

P. V., Čelákovice              4609201    369,00

H. N., Sadská                           4609241 1 103,00

M. I., Čelákovice              4609326 2 000,00

U. V., Praha 3                         4609334 1 000,00

K. M., Praha 6                                       4609378 1 000,00

B. J., Ivančice                          4609396 1 000,00

N. R., Čelákovice                          4609401    208,50

Z. F., Praha 10                                       4609453    500,00

Z. K., Lázně Toušeň                          4609486    500,00

J. J., Čelákovice 4609536  4 744,00

Č. Z., Praha 7                           4609728 8 165,00

FITNES SPORT s.r.o., 4609083    119,00
Sedláčkova 105, Čelákovice  

G. P., Čelákovice               4609130    417,00
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H. P., Praha 5                          4609249 3 808,00

H. P., Praha 5                          4609255 2 380,00

K. a P., Ostrá                          4609479 2 623,00
         
E. I. S. Holding s.r.o., Čelákovice             4609536 2 578,00

Maveon Agency s.r.o., Praha 3             4609552 4 332,00
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Janák)
Vyřizuje OFaP

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA

4.1. Čelákovice cyklostezka s mostem“ 
Výsledek kontroly Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci akce z roku 2009 
V době od 13. 2. do 9. 3. 2012 byla Státním fondem dopravní infrastruktury provedena veřejnosprávní kontrola, 
jejímž předmětem bylo plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy č. 249/2009 vč. jejího dodatku 
č. 249/2009/1 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2009 na realizaci akce „Čelákovice 
cyklostezka s mostem“  - ISPROFOND č. 5218510020.
Návrh usnesení: 4.1.1. RM bere na vědomí výsledky veřejnosprávní kontroly Státního fondu dopravní 

infrastruktury, jejímž předmětem bylo plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy č. 249/2009 vč. 

jejího dodatku č. 249/2009/1 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2009 na realizaci akce 

„Čelákovice cyklostezka s mostem“  - ISPROFOND č. 5218510020.

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

Návrh usnesení: 4.1.2. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města zajistit ve spolupráci s Městskou policií a 

Technickými službami taková opatření, která zamezí projíždění osobních motorových vozidel přes zhotovenou 

cyklostezku k přilehlým obytným objektům s termínem splnění do 31. 12. 2012.

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

Návrh usnesení: 4.1.3. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města zajistit technické dořešení příčné spáry 

cyklostezky v asfaltovém povrchu v místě chatové oblasti s termínem splnění nejlépe před následujícím zimním 

obdobím (tj. do 31. 10. 2012), nejpozději však do konce záruční doby, tj. do 30. 4. 2015.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.2. „Lávka pro pěší a cyklisty na železničním mostě přes Labe, Čelákovice“
zrušení Smlouvy o dílo č. 09 002 209
Stavba lávky na železničním mostě přes Labe bezprostředně souvisí se stavbou "Optimalizace trati Lysá nad 
Labem - Praha Vysočany". Byly zpracovány požadované varianty řešení předmostí nového železničního mostu 
a také je projednávána možnost změny koncepce řešení zajištění průplavné  výšky na Labi – realizace zvedacího  
mostu bez nutnosti zvyšovat niveletu trati. 
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 09 002 209 na zpracování 

dokumentace pro územní rozhodnutí „Lávka pro pěší a cyklisty na železničním mostě přes Labe v Čelákovicích“ 

mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou SUDOP PRAHA a.s., Praha 3 jako zhotovitelem, který řeší 

ukončení smluvního vztahu v dané věci. 

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

Vyřizuje ORM

Smlouva byla zrušena Dodatkem, ale záměr na vybudování lávky města trvá. Bude řešeno novou Smlouvou.
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4.3. „Čelákovice ČOV Intenzifikace“ - žádost o prodloužení termínu realizace
Společnost VCES a.s. byla v rámci zadávacího řízení vyhlášeného dle ust. § 21 a násl. zák. č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, vybrána jako generální dodavatel díla „Čelákovice ČOV Intenzifikace“ 
(dále jen „Dílo“), a to na základě rozhodnutí Rady Města Čelákovice ze dne 17. 2. 2010.
Předmětné Dílo je realizováno dle Smlouvy o Dílo ze dne 25. 3. 2010 a Dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo ze dne 3. 9.
2010.
Návrh usnesení: RM souhlasí s prodloužením termínu ukončení realizace stavby „Čelákovice ČOV
Intenzifikace“ do 15. června 2012.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.4. „Čelákovice ČOV Intenzifikace“

- úprava kalojemu K1 a K2, posun osy lapáku písku, změna trasy napojení potrubí 3. aktivační nádrže

Společnost VCES a.s. na základě uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č. 1 k této smlouvě je generálním 

dodavatelem stavby „Čelákovice ČOV Intenzifikace“.

V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že je nutné nad rámec výkazu výměr a projektu provést práce, jejichž 

provedení nebylo v době zpracování projektu možné předvídat. V tomto smyslu se vyjádřila také a projektantka 

stavby Ing. E. R.

Návrh usnesení: RM schvaluje cenovou nabídku společnosti VCES, a.s. Praha 9 na práce spojené s úpravou 
kalojemu K1 a K2, posunem osy lapáku písku, změnou trasy napojení potrubí 3. aktivační nádrže v rámci stavby 
„Čelákovice ČOV Intenzifikace“ ve výši 648 504,- Kč bez DPH (778 204,80 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Janák)
Vyřizuje ORM

4.5. Zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 13. 3. 2012

RM je předkládán Zápis z jednání komise pro rozvoj města

Návrh usnesení: 4.5.1. RM bere na vědomí Zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 13. 3. 2012

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.5.2. RM po projednání v komisi pro rozvoj města doporučuje v rámci zpracování 

architektonické studie historického centra – ul. Rybářská, Ve Vrbí, Na Hrádku, Kostelní prověřit a případně 

zohlednit tyto připomínky: 

1. Zásobování mlýna a jeho kolize s navrhovaným režimem dopravy, stavebním řešením komunikací a dopravou 

v klidu

2. Prověření vhodnosti zvoleného dopravního režimu

3. Do projektu zapracovat alespoň minimální parkování pro tvrz, knihovnu a kostel

4. Prověřit umístění amfiteátru, zejména vzhledem k jeho orientaci ke světovým stranám (slunce proti 

divákům…).

5. Prověřit a dořešit schody v ul. Ve Vrbí, schody v chodníku před parkem v Rybářské ul. a také příjezd 

k nemovitostem umístěným nad svahem východně nad komunikací a pěší trasy 

6. Do dalších stupňů PD upozorňujeme na vysokou hladinu podzemní vody

7. V dalším stupni PD doporučujeme řešit připojení elektro pro případné společenské akce konané v prostoru 

parku u knihovny.

8. Doporučujeme RM prověření majetkoprávních vztahů v území navrhovaného propojení parku u knihovny s ul. 

U Kovárny a náměstím, ideově s tímto propojením souhlasíme

9. Možnost zajíždění nákladních vozidel do prostoru parku např. při konání pouťových oslav 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.5.3. RM po projednání v komisi pro rozvoj města souhlasí s doplněním následujících 

podmínek do vyjádření města k dokumentaci k územnímu řízení na stavby optimalizace trati Lysá nad Labem –

Praha – Vysočany 2.  stavba - I. Část, žst. Čelákovice:

1. V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme prověřit možnost posunutí nástupiště o délku výpravní 

budovy (směrem k výpravní budově).

2. Podchody pod tratí realizovat v minimální šířce 3m aby město mělo možnost v dalším stupni PD podchody 

eventuálně rozšířit.

3. V protihlukové stěně realizovat únikový východ v místě pozemku na hranici poz. č. st.470 (k.ú. Čelákovice), 

používá se často jako přístup k trati 
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4. V dalším stupni PD požadujeme předložit nové technické a materiálové řešení protihlukových stěn 

v návaznosti na novou hlukovou normu a aktualizovanou akustickou studii.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.5.4. RM po projednání v komisi pro rozvoj města souhlasí s doplněním následujících 

podmínek do vyjádření města k dokumentaci k územnímu řízení na stavby optimalizace trati Lysá nad Labem -

Praha - Vysočany, 

2. stavba -  Přeložka trati km 8,770 - 11,975:

1. V dalším stupni projektové dokumentace prověřit dopravní řešení u budoucího podjezdu trati před Zálužím

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.5.5. RM po projednání v komisi pro rozvoj města a na základě usnesení ZM č. 12/2012/2.1 

a č. 12/2012/2.2 schvaluje vyjádření města č. 1/2012 k dokumentaci pro územní řízení na stavbu optimalizace 

trati Lysá nad Labem - Praha - Vysočany - 2.  stavba - I. Část, žst. Čelákovice.

Hlasování: pro 0, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.5.6. RM po projednání v komisi pro rozvoj města a na základě usnesení ZM č. 12/2012/2.3 

a č. 12/2012/2.4 schvaluje vyjádření města č. 2/2012 k dokumentaci pro územní řízení na stavbu optimalizace 

trati Lysá nad Labem - Praha - Vysočany - 2.  stavba - Přeložka trati km 8,770 - 11,975.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.5.7. RM po projednání v komisi pro rozvoj města ukládá vedoucí odboru rozvoje města zadat 

veřejnou zakázku na zpracování územního plánu města Čelákovice formou otevřené urbanistické jednokolové 

soutěže o návrh. 

Pan Iglo navrhl stáhnout tento bod z programu, protože předchozí jednání komise pro rozvoj doporučilo prověřit 
tvorbu územních plánů ve městech srovnatelné velikosti, a teprve potom, stanovit způsob zadání územního plánu 
pro Čelákovice.
Návrh usnesení: 4.5.8. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nadále trvá na svém původním stanovisku 

a nadále nesouhlasí s předloženou změnou stavby RD Dělnická č.p. 78, Sedlčánky před dokončením, která 

spočívá v demolici původního objektu RD.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.5.9. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek k vydání dodatečného 

stavebního povolení na stavbu garáže a vjezdu na pozemek v ul. Ruská, čp. 483. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.5.10.   RM po projednání v komisi pro rozvoj města požaduje stavební úpravy bytového domu 

č.p. 1453 v ul. Rumunská projekčně řešit jednotně v celém objektu  po dohodě s druhou polovinou bytového 

domu, vlastní stavební realizaci je možné rozdělit na etapy. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.6. Směrnice č. I/8/2011 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Čelákovice (dále jen 
„Směrnice“)
Dne 24. 2. 2012 vešla v platnost novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“). Účinnosti tato novela nabude dne 1. 4. 2012. Novela zákona 
o veřejných zakázkách mění limity pro veřejné zakázky malého rozsahu a postupy týkající zveřejňování 
dokumentace i pro zakázky malého rozsahu. Z tohoto důvodu je nutno směrnici aktualizovat. Vzhledem ke 
značnému množství připomínek odborů MěÚ bude nová směrnice předložena RM v květnu.
Návrh usnesení: RM ruší platnost Směrnice č. I/8/2011 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem 
Čelákovice a konstatuje, že do schválení nové směrnice, která bude odpovídat novele zákona o veřejných 
zakázkách, bude výběr zhotovitele u zakázek nad 100 000,- Kč schvalovat ZM.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (2 nepřítomen Sekyra, Janák)
Vyřizuje ORM

4.7. Změna založení technologické šachty výtrysku – náměstí 5. května 1
Při odkrytí podloží technologické šachty výtrysku ve východní části náměstí byl podle požadavku projektové 
dokumentace proveden geologický průzkum pro zjištění základových podmínek. Tento průzkum ukázal, 
že založení technologie výtrysku z důvodu požadavku na minimální svislý posun tuto šachtu nelze založit 
na základových pase či patkách, ale je nutné ho vyřešit jiným způsobem. Z tohoto důvodu bylo dne 21. 3. 2012 
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vypsáno jednací řízení bez uveřejnění. Dne 26. 3. 2012 proběhlo první jednání, na kterém byly předloženy 
cenové nabídky pro požadované varianty řešení.
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku společnosti Metrostav, a.s., 

Praha 8 ve variantě „Pilota“ v celkové ceně 114 500,- Kč bez DPH tj. 137 400,- Kč včetně DPH.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Janák)
Vyřizuje ORM

4.8. Výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky „Projektová dokumentace – komunikace včetně 
odvodnění – městská část Jiřina“
V souvislosti se špatným technickým stavem stávajících komunikací v Jiřině a předchozí plánovanou rekonstrukcí 
kanalizace, bylo zahájeno zadávací řízení na zhotovení projektové dokumentace komunikací včetně odvodnění 
v městské části Jiřina. ZŘ bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídky na webových stránkách města 
a současně oslovením 6 firem. V termínu pro podání nabídek (28. 2. 2012 do 10:00 hod.) bylo doručeno celkem 
13 nabídek. 
Návrh usnesení: 4.8.1. RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise společnou nabídku uchazečů 

Mgr. A. Jozefa Ciconě, Čelákovice a Ing. Michala Urbanského, Teplice na plnění veřejné zakázky “Projektová 

dokumentace – komunikace včetně odvodnění – městská část Jiřina“ za celkovou nabídkovou cenu 209 000 Kč 

vč. DPH.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (2 nepřítomen Sekyra, Janák)
Návrh usnesení: 4.8.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a Mgr. A. 

Josefem Ciconěm, Čelákovice a Ing. Michalem Urbanským, Teplice jako zhotoviteli v rámci plnění veřejné 

zakázky “Projektová dokumentace – komunikace včetně odvodnění – městská část Jiřina“.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (2 nepřítomen Sekyra, Janák)
Vyřizuje ORM

4.9. Parkování na p.p.č. 686/3 – pronájem části pozemku pro potřeby mateřského centra 
Na požadavek Rady města byla prověřena možnost využití části pozemku p.č. 686/3 v k.ú. Čelákovice. 
Projektant předběžně posoudil možnost využití části výše zmíněného pozemku pro parkování osobních 
automobilů. V příloze je předložen návrh řešení při šířce komunikace 6m, které uvažuje 10 kolmých parkovacích 
stání včetně  parkovacího stání pro imobilní osoby. Tyto parkovací místa budou moci využívat i návštěvníci 
mateřského centra. Z tohoto důvodu nebude tato část pozemku předmětem připravované nájemní smlouvy.
Návrh usnesení: RM nesouhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 686/3 Mateřskému centru pro jeho potřeby.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.10. Uvedení terénu po pracích na rekonstrukci meliorační sítě do původního stavu
Na podzim roku 2011 proběhly práce na rekonstrukci části meliorační sítě v oblasti „Jiřina“. Zhotoviteli stavby byl 
vlastníky dotčených pozemků bezúplatně umožněn přístup a následně i stavební práce na jejich pozemcích. 
Jejich jediným požadavkem bylo uvedení terénu a povrchových úprav po skončení prací do původního stavu. 
Z tohoto důvodu budou TS Čelákovice v nejbližší době zahajovat práce na úpravách povrchů. 
Návrh usnesení: RM souhlasí se zahájením prací TS Čelákovice na úpravách terénu a povrchů v prostoru části 
meliorační sítě, jejíž rekonstrukce proběhla na podzim loňského roku na pozemcích soukromých vlastníků.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.11. Uzavření dodatku č. 1 – ke smlouvě o dílo  - PD Kotelna K8
Na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 32 5001/2012 mezi městem Čelákovice a společností ITES je ve stadiu 
zpracování projektová dokumentace na rekonstrukci kotelny K8 v ZŠ Komenského.
Návrh usnesení: 4.11. RM schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 32 5001/2012 ze dne 13. 2. 2012 uzavřený 
mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a společností ITES spol. s r. o., Stochov jako zhotovitelem na 
zhotovení projektové dokumentace na „Projekt obnovy kotelny K8, ul. Komenského, Čelákovice“ jehož 
předmětem je změna rozsahu projektové dokumentace a posun termínu odevzdání díla. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM
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4.12. Práce nad rámec zakázky „Revitalizace náměstí 5. května“
V průběhu výstavby se projevila potřeba provést níže zmíněné práce nad rámec zakázky. Z tohoto důvodu bylo 
dne 28. 3. 2012 vypsáno jednací řízení bez uveřejnění a na jeho základě následně dne 2. 4. 2012 podána 
nabídka společnosti Metrostav. 
Návrh usnesení: 4.12.1. RM souhlasí se změnou překrytí sběrné jímky „výtrysku“ v rámci akce rekonstrukce 

náměstí 5. května.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.12.2. RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku společnosti Metrostav, 

a.s., Praha 8 na změnu překrytí  sběrné j ímky „výtrysku“ v rámci akce rekonstrukce náměstí 5. května.

v celkové ceně 76 726,- Kč bez DPH tj. 92 071,20,- Kč včetně DPH.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Janák)
Návrh usnesení: 4.12.3. RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku společnosti Metrostav, 

a.s., Praha 8 na úprav u doprav ního značení v rámci akce rekonstrukce náměstí 5. května.

v celkové ceně 29 950,50 Kč bez DPH tj. 35 940,60 Kč včetně DPH.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Janák)
Návrh usnesení: 4.12.4. RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku společnosti Metrostav, 

a.s., Praha 8 na náhradu stromu č.  101 v rámci akce rekonstrukce náměstí 5. května v celkové ceně 

4 283,75 bez DPH, tj. 5 140,50 Kč včetně DPH.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Janák)
Návrh usnesení: 4.12.5. RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku společnosti Metrostav, 

a.s., Praha 8 na odv oz nev hodného materiálu v rámci akce rekonstrukce náměstí 5. května, v celkové ceně 

38 970,00 Kč bez DPH, tj. 46 746,00 Kč včetně DPH.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Janák)
Návrh usnesení: 4.12.6. RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku společnosti Metrostav, 

a.s., Praha 8 na doplnění a změnu VO v rámci akce rekonstrukce náměstí 5. května, v celkové ceně 

35 449,89 Kč bez DPH, tj. 42 539,87 Kč včetně DPH.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Janák)
Vyřizuje ORM

4.13. Umístění „mobilního“vánočního stromu
Vzhledem k diskuzi týkající se pořízení Vánočního stromu pro čelákovické náměstí bude na internetových 
stránkách města a v dubnovém čísle Zpravodaje zveřejněna anketa zjišťující zda vánoční strom ano, či nikoliv. 
Návrh usnesení: RM v případě, že výsledky ankety občanů rozhodnou o využití mobilního vánočního stromu, 
schvaluje umístění vánočního stromu dle varianty C.
Hlasování: pro 3,(Pátek, Sekyra, Skalický) proti 0, zdržel se 3.(Janák, Ryneš, Iglo)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Vyřizuje ORM

4.14. Orientační porovnání kotelny s KGJ při provozování ve vlastní režii a pří provozování cizím 
investorem.
Pro porovnání byla zvolena kotelna K 8 (kotelna ZŠ ul. Komenského) kde je reálná možnost nasazení 
kogeneračních jednotek.
Provoz kogeneračních jednotek v zařízeních pro zásobování teplem bývá řízen s ohledem na spotřebu tepla 
v odběrném zařízení. Podle stejného parametru bývá KGJ i dimenzována. 
Tento bod jen pro informaci
Vyřizuje ORM

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 

5.1. Finanční členění humanitárního fondu
Na základě schváleného finančního členění humanitárního fondu na jednotlivé položky a souhlasu s prováděnými 
platbami v průběhu roku 2012, schválila sociální komise z položky ostatní případné humanitární příspěvky, na 



Zápis ze schůze Rady města

10

svém jednání dne 28. 2. 2012 finanční podporu ve výši 2.000,- Kč pro Týdenní stacionář Handicap centrum 
Srdce, o.p.s. v Chotěšicích.
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární 
příspěvky, ve výši 1.000,- Kč Handicap centru Srdce, o.p.s. Chotěšice, kde je umístěn jeden občan z Čelákovic.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OSVaZ

5.2. Ukončení členství v sociální komisi
Dne 14. 3. 2012 požádala Bc. Dominika Fijalová o ukončení členství v sociální komisi. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí rezignaci Bc. Dominiky Fijalové ze Sociální komise na vlastní žádost. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OSVaZ

5.3. Smlouva s Farní charitou Neratovice
Dne 29. 2. 2012 odsouhlasilo Zastupitelstvo města na svém jednání dotaci na provoz pečovatelské služby Farní 
charity Neratovice v Čelákovicích ve výši 90.000,- Kč. V příloze předkládám Smlouvu o poskytnutí příspěvku na 
rok 2012 podle § 51 Občanského zákoníku.
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku podle § 51 Občanského zákoníku s Farní 
charitou Neratovice, se sídlem, Neratovice, na realizaci pečovatelské služby ve městě Čelákovice a výplatu 
částky 90.000,- Kč dle uvedené Smlouvy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OSVaZ

5.4. Záměr na vybudování denního stacionáře
V sociální komisi 28. 2. 2012 byl projednáván návrh na využití případně čtyř volných bytů v přízemí DPS Kostelní 
462 na vybudování denního stacionáře. V domě je k dispozici 8 bytů jeden v suterénu, čtyři v přízemí a tři v patře. 
Jednalo by se o rozšíření činností pečovatelské služby.
Návrh usnesení: 5.4.1. RM schvaluje záměr na využití čtyř bytových jednotek v přízemí DPS Kostelní 462 na 
vybudování denního stacionáře.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 5.4.2. RM ukládá místostarostovi II zajistit zpracování studie pro záměr na vybudování denního 
stacionáře. Termín: 30. 9. 2012
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OSVaZ

5.5. HF raná péče EDA 
Na základě schváleného finančního členění humanitárního fondu na jednotlivé položky a souhlasu s prováděnými 
platbami v průběhu roku 2012, schválila sociální komise z položky ostatní případné humanitární příspěvky, na 
svém jednání dne 27. 3. 2012 finanční podporu ve výši 2.000,- Kč pro Ranou péči Eda, o.p.s., Praha 2.
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární 
příspěvky, ve výši 2.000,- Kč Rané péči Eda, o.p.s., Praha 2, které poskytuje péči i pro obyvatele našeho města.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OSVaZ

5.6. Žádost o proplacení programu prevence rizikového chování školní mládeže
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, Čelákovice požádala dne 26. 3. 2012 o proplacení programu prevence 
rizikového chování školní mládeže realizovaného v rámci projektu “Sám sebou“.
Návrh usnesení: RM schvaluje proplacení faktury za program prevence rizikového chování školní mládeže 
v částce 17.120,-Kč Základní škole, Kostelní 457, Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OSVaZ
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6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1. Zápis č. 16 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic
RM je předkládán Zápis č. 16 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 16 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic 
ze dne 16. 2. 2012
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.2. Zápis č. 10 z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch
RM je předkládán Zápis č. 10 z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch. 
Návrh usnesení: 6.2.1. RM bere na vědomí Zápis č. 10 z jednání komise pro Kulturu, sport a cestovní ruch ze 
dne 13. 3. 2012
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.2.2. RM ukládá předsedovi Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch, aby na základě 
docházky jednotlivých členů na jednání komise, připravil návrh na zlepšení fungování komise a ten předložil na 
příštím jednání RM dne 10. 5. 2012. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.3. Prodej nepoužívaných ponků
Základní škola, J. A. Komenského 414 žádá zřizovatele o vyslovení souhlasu s odprodejem nepoužívaných 
ponků se svěráky v počtu 19 kusů. 
Ponky byly zakoupeny před rokem nabytí právní subjektivity školy (r. 1991) a dlouhodobě nejsou používaný. 
Inventář je skladován v prostorách, které je třeba využívat k jiným účelům vzhledem k přetížení školní budovy.
Návrh usnesení: RM souhlasí s odprodejem 19 kusů neupotřebitelných ponků se svěráky, v režimu přílohy č. 2, 
zřizovací listiny Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, která požádala o souhlas. Cena je 12.500,- Kč
bez DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.4. Rekonstrukce spodní řady schodů sochy sv. Jana Nepomuckého 
(ev.č. památky ÚSKP ČR 18840/2-2035 )
Restaurátorské práce při obnově sochy sv. Jana Nepomuckého provedl Josef Vitvar, sochař-restaurátor, Praha 4, 
v druhé polovině roku 2011. Hodnota díla dle smlouvy a jejího dodatku činila 138.150,- Kč.
Návrh usnesení: 6.4.1. RM na základě zprávy o posouzení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu -
rekonstrukce původního stupně sochy sv. Jana Nepomuckého v Čelákovicích (ev.č.ÚSKP 18840/2-2035), 
schvaluje Rada města nabídku akademického sochaře Petra Vitvara, Černošice, s konečnou cenou 125 400,- Kč 
vč. DPH. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 6.4.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo s akad. sochařem Petrem Vitvarem, Černošice, na 
rekonstrukci původního stupně (4. schodu) sochy sv. Jana Nepomuckého v Čelákovicích.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OŠIK

6.5. Kulturní dům Čelákovice, sady 17. listopadu čp. 1380, 
příspěvková organizace
Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch se zabývala problematikou Kulturního domu podrobně na podzimních 
zasedáních 6. 9. a 11. 10. 2011, následně 13. 3. 2012 a dospěla k závěru většinou hlasů zachovat stávající 
právní formu příspěvkové organice.    
Návrh usnesení: RM vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo – ředitel/ředitelka Kulturního domu 
Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OŠIK
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6.6. Nabídka ke spolupráci
Paní M. D., Čelákovice – Sedlčánky nabízí městu Čelákovice spolupráci v organizování skupinového cvičení. 
Projekt paní D. nabízí občanům cvičení zdarma, náklady hradí plně město, tz. prostory v městských zařízeních, 
mzda lektora ve výši 500,- Kč za 1 lekci (60 minut). 
Návrh usnesení: RM nesouhlasí na základě doporučení OŠIK a Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch 
s finanční podporou záměru M. D. „skupinové cvičení zdarma“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OŠIK

6.7. Dotace města v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit v roce 
2012                                 
Žádost o finanční příspěvek v roce 2012 podalo na základě výzvy starosty celkem 36 subjektů (12 sportovních, 
24 ostatních zájmových subjektů). 
Návrh usnesení: 6.7.1. RM vyřazuje žádost M. Š., Jazyková škola Čelákovice z dotačního řízení 2012, z důvodu 
nedodržení podmínek dle Zásad města Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy, 
vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.7.2. RM Doporučuje ZM rozdělení dotací takto:
podpora sportovních subjektů

Aerobic Studio 89 tis. , AVZO TSČ – Modeláři 11 tis., Basketbal Čelákovice, o.s. 5, FBC- florbalový klub 94 tis., 
ORKA – florbal 179 tis., Masters Racing Team, o.s. 2, 1. ČKPV  54 tis.,  SK UNION  185 tis., SK Záluží 33 tis., TJ 
Spartak  307, TK 61 tis., VSC – volejbal 59 tis.
podpora občanských sdružení 

Český rybářský svaz, MO 20tis., Český svaz chovatelů, ZO ( Mykologický kroužek) 47 tis., Český zahrádkářský 
svaz, ZO 8 tis., Dlouhá cesta  10 tis., Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Čelákovice  75 tis., Klub 
kaktusářů 5 tis., Klub přátel Jana Zacha 25 tis., Mateřské centrum, o.s.  42 tis., Naše Čelákovice, o.s. 15 tis.,  
Rodičovské sdružení Gymnázia Čelákovice 5 tis., Rodinné centrum Routa, o.s. 12 tis,  Kč, Sbor dobrovolných 
hasičů, ZO Čelákovice  20 tis., Sojka,spolek mladých,o.s.  10 tis., Spolek pro varhanní hudbu, o.s.  42 tis., Spolek
přátel čelákovického muzea, o.s.  40 tis. 

- podpora ostatních aktivit (jednorázové projekty)
Český svaz včelařů, místní skupina 10 tis., Gymnázium Čelákovice 5 tis., Náboženská obec CČH  15 tis., Osadní 
výbor Záluží  15 tis., Osadní výbor Sedlčánky 15 tis. Kč, T. L. a Š. J.( Festival kašparů 2012) 10 tis.Kč, Výtvarná 
dílna Labyrint s.r.o. 14 tis. Kč a doporučuje Zastupitelstvu města schválení dotací v uvedené výši.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Janák)

Vyřizuje OŠIK

6.8. Zápis č. 17 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic
RM je předkládán Zápis č. 17 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 17 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic 

ze dne 15. 3. 2012

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

Vyřizuje OŠIK

8.1. Stanovení ceny nájemného v obecních bytech
Při přidělování bytů podle doporučení Bytové komise p. Iglo opakovaně připomínal, že by měla být přednostně 
využívána metoda přidělování bytů obálkovou metodou, tedy tomu, kdo nabídne nejvyšší platbu za nájemné.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí vyjádření Advokátní kanceláře JUDr. Luhan a spol. k problematice 
hospodaření s byty.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OH

8.1.1. Protinávrh k materiálu J. Ryneše stanovení ceny nových nájmů obecních bytů 
Zásady pro pronajímání obecních bytů platné v Čelákovicích od r. 2009 uvádějí možnost použití tzv. obálkové 
metody používané dle mého zjištění v mnoha městech umožňujících získat v případě nových nájmů maximální 
možnou cenu. Obálková metoda umožní reagovat na stav bytu neboť zájemci mají možnost byt si nejprve 
prohlédnout a pak se rozhodnout zda za byt v Prokopě dají cenu jinou než v Komenského ulici.  
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Návrh usnesení: RM ukládá Bytové komisi, aby v případě každého přidělení nájemního bytu přiložila 
zdůvodnění, proč je uchazeči nájemní byt přidělen (sociální důvody, zřetel zvláštního zájmu města, náhrada na 
základě rozhodnutí soudu atd.).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.2. Zápis č. 3 z jednání Bytové komise
RM je předkládán Zápis č. 3 z jednání Bytové komise
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 3 z jednání Bytové komise ze dne 5. 3. 2012
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OH

8.3. Bytová problematika
8.3.1. Výměna bytu
Paní K. P., bytem v č. p. 1648, J. A. Komenského, Čelákovice, byt o velikosti 48,74m²
a S. M., bytem v č. p. 1648, J. A. Komenského, Čelákovice, byt o velikosti 88,32m²
Členové bytové komise souhlasí s výměnou bytů.
Návrh usnesení: RM souhlasí s výměnou bytů mezi paní P. K., bytem v č. p. 1648, J. A. Komenského, 
Čelákovice a panem M. S., bytem v č. p. 164, J. A. Komenského, Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OH

8.3.2. Korespondence M. K.
Na bytovou komisi se dostavili manželé M. K. a pan J. K., trvale bytem Průběžná 606, Milovice. Žádali o 
prodloužení Nájemní smlouvy na byt. V současné době mají dluh na nájemném ve výši 3 419,-Kč. Celkový dluh 
byl 35 157,-Kč. Členové bytové komise souhlasí s uzavřením nové Nájemní smlouvy za podmínek uhrazení 
dlužné částky a uzavření Nájemní smlouvy na dobu 3 měsíců (tj. 30. 6. 2012).
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt č. 29, ul. Průběžná č. p. 606, Milovice za 
podmínky, že pan J. a M. K., Milovice uhradí dlužné nájemné ve výši 3 419,-Kč do 30. 4. 2012. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OH

8.3.3. Korespondence pana J. D.
Radě města se předkládá žádost pana J. D., bytem Prokopa Holého čp. 1400, Čelákovice od prodloužení 
Nájemní smlouvy a prominutí poplatků z prodlení. Nepravidelným placením nájemného vznikl dluh ve výši 
115 309,-Kč k 31. 12. 2011. Dluh byl uhrazen dne 20. 2. 2012 v plné výši. Členové bytové komise souhlasí 
s uzavřením nové Nájemní smlouvy na dobu 3 měsíců tj. do 30. 6. 2012 a souhlasí s prominutím 50% poplatku 
z prodlení ve výši 39 599,-Kč (celkový dluh poplatku z prodlení činí 79 197,91Kč).
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt ul. Prokopa Holého č. p. 1400 na dobu 
určitou do 30. 6. 2012 a prominutí 50% poplatku z prodlení v souvislosti s pozdním hrazením nájmu J. D., bytem 
Prokopa Holého čp. 1400, Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OH

8.3.4. Korespondence pana O. L.
Radě města se předkládá žádost O. L., bytem Na Hrádku čp. 462, Čelákovice, který žádá 
o uzavření nové Nájemní smlouvy na byt. Měl dluh na nájemném, který 13. 2. 2012 uhradil na Q-Bytu Čelákovice. 
Za únor 2012 je již nájem uhrazen. Panu L. byla přiznána zpětně od roku 2010 výplata invalidního důchodu III. 
stupně. Členové bytové komise souhlasí s uzavřením Nové nájemní smlouvy na dobu 3 měsíců tj. do 30. 6. 2012. 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, ul. Na Hrádku 462, Čelákovice s panem 
O. L. na dobu určitou do 30. 6. 2012.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.3.5. Přidělení bytu
Jedná se o byt 4+1 s přísl. o celkové ploše 83,85m², přízemí, byt v č. p. 1348, ul. V Prokopě, Čelákovice. Členové 
bytové komise doporučují přidělení bytu O. V., trvale bytem Čelákovice. Žádost 
o nájem obecního bytu má podanou ode dne 10. 2. 2010. 
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Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 4+1, V Prokopě č. p. 1348, Čelákovice, O. V., Čelákovice dle 
seznamu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Iglo)

Vyřizuje OH

8.3.6. Korespondence pana P. G.
Radě města se předkládá žádost pana P. G., bytem Armádní 501, Milovice, který žádá o obnovení Nájemní 
smlouvy na byt v domě č. p. 501 ul. Armádní v Milovicích. Rodina pobírala příspěvek na bydlení z dávek státní 
sociální podpory. Od 1. 10. 2011 není příspěvek na bydlení vyplácen, protože rodina nemá platnou Nájemní 
smlouvu. Okresní soud v Nymburce již vydal Výzvu ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Město Čelákovice 
zastoupeného Mgr. Bc. R. H., AK Lysá nad Labem pro P. G. o vyklizení bytu do 10. dubna 2012.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt č. 8, ul. Armádní č. p. 501, Milovice na 
dobu určitou do 30. 6. 2012 v souvislosti s pozdním hrazením nájmu P. G., Milovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OH

8. 3. 7. Korespondence paní M. L.
Radě města se opětovně předkládá žádost M. L., trvale bytem Praha 9, která žádá o nájem bytu zvláštního 
určení v domě s pečovatelskou službou v Čelákovicích. Členové bytové komise po znovu projednání trvají na 
svém rozhodnutí a nesouhlasí se zařazením do seznamu uchazečů o nájem obecního bytu zvláštního určení 
v DPS z důvodu, že do seznamu uchazečů o nájem v DPS je zařazen žadatel, jehož zdravotní stav a sociální 
poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby.
Tento bod bude projednán na příští RM

Vyřizuje OH

8.4. Výpověď z bytu v Milovicích 502
Pan M. S., užívá od prosince 2010 byt, v domě  č.p. 502 v Milovicích, Armádní ul., a to společně se svou 
manželkou R. S.. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2012. Nájemné ani 
zálohy na služby neplatí S. vůbec. V lednu 2012 dosáhl dluh na nájemném a zálohách na služby spojených 
s užíváním bytu částky 72.904,- Kč. Proto je podávána žaloba na úhradu dlužného nájemného. Vzhledem 
k poslednímu vývoji v judikatuře je ještě před podáním výpovědí nutné zajistit souhlas RM s podáním výpovědi, 
jinak by se jednalo o absolutně neplatný právní úkon. Dluh ke dni 31. 01. 2012 činní 72.904,-Kč.
Návrh usnesení: RM vypovídá nájem z bytu v domě č.p. 502, v Milovicích, ul. Armádní, panu M. S., z důvodu 
neplacení nájemného.
Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu, v domě č.p. 502, v Milovicích, ul. Armádní.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje místostarosta II, Q-Byt

8.5. Změna nájemce nebytových prostor
Část nebytových prostor o výměře 159 m2 v domě čp. 212 ul. Masarykova, Čelákovice je na základě Smlouvy ze 
dne 1. 1. 1997 užívána panem S. B. jako drogerie. Nájemce podal výpověď z nájmu ke dni 1. 8. 2012 a společně 
s paní J. Z. požádal o změnu osoby nájemce při zachování stávajících podmínek Smlouvy. Vzhledem 
k povinnostem obce jako pronajímatele, bude vhodné žádost o převod nájmu na paní Z. zatím odmítnout, 
akceptovat výpověď Smlouvy danou p. B. a běžným způsobem zveřejnit záměr na pronájem nebytových prostor 
s tím, že při rozhodování o nájmu může vlastník přihlédnout k účelu pronájmu. 
Návrh usnesení: 8.5.1. RM přijímá výpověd nájmu nebytových prostor podanou panem S. B. v souladu 
s ustanovením bodu II. Smlouvy je výpovědní lhůta 6 měsíců a nájem nebytových prostor skončí ke dni 1. srpna 
2012.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 8.5.2. RM schvaluje záměr na pronájem nebytových prostor v domě čp. 212 Masarykova ulice
o celkové výměře 159 m2 z toho obchodních 84 m2, skladových 56 m2, ostatních 16 m2 a sociálních 3 m2. Tyto 
prostory se pronajímají za účelem provozování obchodní činnosti nejlépe drogerie za minimální výši nájemného 
1550,- Kč/ m2 a rok u všech prostor. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje místostarosta II, Q-Byt
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8.6. Prodej domu č.p. 1308
Dům čp. 1308 V Prokopě, Čelákovice, byl do 22. 2. 2012 užíván dvěma nájemci 
p. M. – Smlouva na dobu neurčitou
pí. H. – Smlouva na dobu určitou do 31. 12. 2011 s doložkou, že byt uvolní a přestěhuje se, pokud bude její 
rodině nabídnut jiný vhodný byt. K přestěhování došlo a od 22. 2. 2012 je byt uvolněn. 
Návrh usnesení: RM schvaluje, v souladu se Zásadami  prodeje bytových domů V Prokopě, záměr prodeje 
domu č.p. 1308 v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, včetně pozemků st.p.č. 1373 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 74 m2 a p.p.č. 1380/5 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 98 m2, vše v k.ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice, za cenu 1.132.096,- Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje místostarosta II, Q-Byt

7. DOPRAVA 
Bez podkladů

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladů

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

10.1. Informace RM k poptávkovému řízení na provedení analýz prachových částic v ovzduší
Na základě doporučení Komise životního prostředí uložila RM na svém zasedání dne 2. 2. 2012 vedoucí odboru 
životního prostředí vypsat poptávkové řízení na stanovení chemického složení prachu v ovzduší v Čelákovicích. 
Uloženo bylo oslovit minimálně 2 firmy.
Z uvedeného důvodu následně oslovila vedoucí OŽP 3 firmy, které se touto problematikou zabývají. Osloveny 
byly Laboratoře ALS v Praze, ČHMÚ v Praze, ZUO v Ostravě. Protože šlo 
o zjištění předběžné výše nákladů na odběr cca 16 vzorků ovzduší a provedení jejich analýzy (PAU, kovy 
v prachových částicích, meteosituace a hodnocení), nikoliv o zadání již konkrétní zakázky, byly uvedené instituce 
osloveny pouze e-mail korespondencí s žádostí o odpověď obratem bez stanovení konkrétního termínu doručení 
cenové nabídky.
Vyřizuje OŽP
K tomuto bodu se v 15.30 dostavila vedoucí OŽP a pan T.
Vzhledem ke značné finanční náročnosti dalšího měření ovzduší, nebude v roce 2011 realizováno. 
Iglo: zastupitel Petřík upozornil na možnost získání dotace. Iglo zašle OŽP bližší informace. 
Pokud bude získána dotace, lze měření provést.

10.1.1. Měření kvality ovzduší 
Na základě doporučení Komise životního prostředí zajistil v době od 1. 11. do 6. 12. 2011 Městský úřad 
orientační (pilotní) měření hlavních škodlivin ve venkovním ovzduší na pěti vybraných místech v Čelákovicích: 
Mateřská školka v Přístavní ulici, roh ulic Polské a Chodské, Zeyerova ulice, ulice V Prokopě a Masarykova ulice 
(křižovatka u lékárny Erika). Měření provedla autorizovaná laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě 
a měřicí místa byla vybrána tak, aby reprezentovala různé potenciální zdroje látek znečišťujících ovzduší (tj. 
lokální topeniště, doprava, průmysl).
Vyřizuje OŽP

10.2. Žádost o přemístění kontejnerů na sběr tříděných odpadů
V loňském roce schválila RM vybudování  nového kontejnerového stání pro sběr tříděných odpadů v lokalitě Pod 
Přerovskou cestou, konkrétně u domu č.p.1842 na rohu ulic Jaselská a Jilmová po jehož vybudování již delší 
dobu volali občané města žijící v této lokalitě. Nejbližší stávající stanoviště (č. 40 v ul. U Hájku a č. 38 v ul.
Jaselská u hřiště) byla stále přeplněná a nestačila pojmout veškerý vytříděný odpad od občanů z části Jiřiny 
a z celé nově osídlené lokality Pod Přerovskou cestou I + II.
Návrh usnesení: RM nesouhlasí  s přemístěním nového sběrného místa tříděných odpadů v místě křížení ulic 
Jaselské  a Jilmové (u č.p. 1842)
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŽP
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10.3. Zápis z jednání komise pro Životní prostředí
RM je předkládán Zápis z jednání komise pro Životní prostředí
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 16 z jednání komise pro Životní prostředí ze dne 12. 3. 2012
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŽP

10.4. Dětské hřiště v Sedlčánkách 
Odbor životního prostředí vypsal v únoru 2012 výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a to 
na „ Dodávku a montáž herních prvků pro dětské hřiště v Sedlčánkách“. Herní prvky budou sloužit potřebám 
veřejnosti v oploceném a uzavíratelném (dosud veřejnosti nepřístupném) menším sportovním areálu v obci 
Sedlčánky přesněji za hospodou Na Vošverku.
Návrh usnesení: 10.4.1. RM schvaluje, jako pro město nejvýhodnější, nabídku firmy Alestra s.r.o., Kuřim na  
dodávku herních prvků pro dětské hřiště v Sedlčánkách za cenu 488 365,-00 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 10.4.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice, jako objednatelem a firmou 
Alestra s.r.o., Kuřim, jako zhotovitelem, pro akci „Dodávka a montáž herních prvků pro dětské hřiště 
v Sedlčánkách“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje místostarosta I, OŽP

11. Různé

11.1. Doména „celakovice.cz“
Město Čelákovice připravuje nové webové stránky. V této souvislosti bylo osloveno CMC s žádostí o jednání nad 
podmínkami převodu domény celakovice.cz na město. Díky velmi dobré spolupráci je RM předkládána Smlouva 
o bezúplatném převodu této domény. 
Návrh usnesení: 11.1.1. RM děkuje CMC Graduate School of Business o.p.s. za bezúplatný převod domény 
celakovice.cz na město.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 11.1.2. RM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu domény „celakovice.cz“ mezi CMC 
Graduate School of Business o.p.s. jako převodcem a Městem Čelákovice jako nabyvatelem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje starosta

11.2. Mandát člena ZM
Dne 22. 3. 2012 písemně oznámil Ing. Josef Šalda, že ze zdravotních důvodů rezignuje na mandát zastupitele. 
Dle ust. § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění, mandát 
zaniká dnem, kdy starosta obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát. Dalším 
uvedeným náhradníkem je p. Stanislav Jonáš, který však již nemá trvalé bydliště v Čelákovicích – jeho postavení 
náhradníka zaniklo dle § 57 písm. c) ztrátou volitelnosti – odstěhoval se dne 24. 11. 2010. Jako další náhradník 
v pořadí je pí Jarmila Volfová, bytem Čelákovice.
Návrh usnesení: RM na základě předloženého Zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce Čelákovice a na 
základě údajů z evidence obyvatel ke dni 23. 3. 2012 osvědčuje, že na uvolněný mandát v zastupitelstvu města 
Čelákovic nastupuje dle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pí Jarmila Volfová, Čelákovice, a to ode dne 23. 3. 2012.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OSTAR

11.3. Změna Přílohy č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu v Čelákovicích 
Vzhledem k nástupu Ing. K. na odbor rozvoje města je třeba tuto změnu promítnout do přílohy organizačního 
řádu: Příloha č. 2. – Podpisové právo vyjmenovaných zaměstnanců a stanovení oprávněných úředních osob 
Městského úřadu v Čelákovicích. 
Návrh usnesení: RM schvaluje dle návrhu změnu č. 1/2012 Přílohy č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu 
v Čelákovicích č. I/05/06 - Podpisové právo vyjmenovaných zaměstnanců a stanovení oprávněných úředních 
osob Městského úřadu v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OSTAR 
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11.4. Obchvat města Čelákovic
Pan Iglo informoval RM o otázkách spojených s obchvatem města. Program rozvoje Středočeského kraje, kupní 
cena pozemků, oslovení Pozemkového fondu a úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, jednání 
s majiteli pozemků.
Tento bod jen pro informaci.

Zápis ověřil: Tomáš Janák dne 

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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