
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 5/2012 konané dne 1. března 2012

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

Marek Skalický

Hosté: J. H.

Omluveni:

Program jednání:

1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění

1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

1.3. Schválení zápisu

1.4. Kontrola plnění usnesení

2. Majetkoprávní záležitosti + vyjádření města

3. Finance – rozpočty – dotace

4. Investice, záměry a vyjádření města

5. Sociální záležitosti a zdravotnictví

6. Školství, kultura a sport

7. Doprava

8. Bytové a nebytové záležitosti

9. Veřejný pořádek a bezpečnost

10. Životní prostředí – VaK – odpadové hospodářství

11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno 

v 16 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 1. 3. 2012
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění

Starosta doplnil program jednání o bod: 6.8., 7.2., 9.1.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod: 6.8., 7.2., 9.1.,9.1.

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

1.2. Jmenování Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení a Marka Skalického ověřovatelem zápisu

* Jmenování Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

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

* Jmenování Marka Skalického ověřovatelem zápisu – viz usnesení.

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

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady

Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 3/2012 ze dne 2. 2. 2012 a č. 4/2012 ze dne 16. 2. 2012

Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 3/2012 ze dne 2. 2. 2012 

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

Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 4/2012 ze dne 16. 2. 2012

Hlasování: pro 6, 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. 14/2011 ze dne 4. 8. 2011, č. 16/2011 ze dne 1. 9. 

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

ze dne 16. 11. 2011, č.23/2011 ze dne 1. 12. 2011, č.25/2011 ze dne 22. 12. 2011, č. 3/2012 ze dne 2. 2. 2012

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

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

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA

2.1. Smlouva nájemní
RM je překládána Nájemní smlouva mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemků p.p.č. 435/1 – trvalý 
travní porost, o výměře 23735 m², p.p.č. 885/8 – trvalý travní porost, o výměře 5182 m² a p.p.č. 886/19 – trvalý 
travní porost, o výměře 4235 m², vše v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a panem L. H., Lysá nad Labem, jako 
jejich nájemcem, za účelem zemědělské výroby.     
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemků: 
p.p.č. 435/1 – trvalý travní porost, o výměře 23735 m², p.p.č. 885/8 – trvalý travní porost, o výměře 5182 m² 
a p.p.č. 886/19 – trvalý travní porost, o výměře 4235 m², vše v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a panem L. H., 
Lysá nad Labem, jako jejich nájemcem, za cenu 2500,-Kč/rok/ha.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OH

2.2. Smlouva nájemní
RM je předkládána žádost paní M. M., Čelákovice, která žádá o převod Nájemní smlouvy (pozemek pod garáží). 
Jedná se o nemovitost na pozemku p. č. 1427/22, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m², pro k. ú. 
Čelákovice, obec Čelákovice. Vlastnictví nemovitosti je zapsáno v katastru nemovitostí. 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu pozemku pod garáží – st. p.č. 1427/22, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 18 m², pro k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, za cenu 9,-Kč/m² ročně.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH
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2.3. Převod pozemků v k. ú. Čelákovice – rekonstrukce Masarykovy ul. 
Na základě dokončení další etapy rekonstrukce Masarykovy ulice a podepsaných Smluv o smlouvách darovacích 
se Středočeským krajem č.j. 78988/2008/KUSK a č.j. 79197/2008/KUSK byl vypracován geometrický plán na 
rozdělení pozemků a změnu vlastnických hranic pozemků dle skutečného provedení stavby v terénu. Dle tohoto 
geometrického plánu č. 2135-114/2011, pro k. ú. Čelákovice, vypracovaného firmou Ing. Milan Řezník 
a potvrzeného Katastrálním pracovištěm pro Prahu-východ dne 25.10.2011 pod č.j. 3015/2011daruje
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr darování následujících částí pozemků dle geometrického plánu č. 2135-
114/2011:
- část označenou písmenem i, o výměře 2 m2, vytvořenou z p.p.č. 444/4 – ost. plocha/jiná plocha, přisloučenou 
dle geometrického plánu do p.p.č. 3142 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 9607 m2, 
- části označené písmeny j + k, o výměře 50 m2, vytvořené z p.p.č. 3138 – ost. plocha/ostatní komunikace, 
přisloučené dle geometrického plánu do p.p.č. 3142 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 9607 m2, 
- část označenou písmenem l, o výměře 844 m2, vytvořenou z p.p.č. 3139 – ost. plocha/ostatní komunikace, 
přisloučenou dle geometrického plánu do p.p.č. 3142 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 9607 m2, 
- části označené písmeny m + n + o, o výměře 13 m2, vytvořené z p.p.č. 3141 – ost. plocha/ostatní komunikace, 
přisloučené dle geometrického plánu do p.p.č. 3142 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 9607 m2,
- část označenou písmenem p, o výměře 5 m2, vytvořenou z p.p.č. 3145 – ost. plocha/ostatní komunikace, 
přisloučenou dle geometrického plánu do p.p.č. 3142 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 9607 m2, 
- část označenou písmenem q, o výměře 152 m2, vytvořenou z p.p.č. 3146 – ost. plocha/ostatní komunikace, 
přisloučenou dle geometrického plánu do p.p.č. 3142 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 9607 m2, 
vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, z vlastnictví města, za účelem sjednocení vlastnictví stavby a pozemku, 
po rekonstrukci Masarykovy ulice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

2.4. Věcné břemeno RWE

RM je předkládána Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 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 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 umístění, zřízení a provozování Stavby plynárenského zařízení na 
pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného p.č. 1354/61 – ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 3601 -
ostatní plocha, manipulační plocha, oba v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 12.000,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OH

2.5. Změna nájemní smlouvy – přístupová cesta Miličín
Pozemek přešel na pí H. na základě darovací listiny. Právní účinky vkladu práva ke dni 03. 08. 2009 
V-4359/2009-201. Na základě uvedených skutečností žádá o sepsání nové Smlouvy o nájmu pozemku 
přístupové cesty, jejíž je majitelkou, k rekreačním objektům, které jsou majetkem Města Čelákovic v obci Miličín 
za dohodnutou paušální cenu ve výši 4.000,- Kč/rok. Tímto se ruší Nájemní smlouva sepsaná mezi Městem 
Čelákovice a panem Stanislavem Kopalem (zemřelý otec pí H.) ze dne 12. 8. 1996.
Návrh usnesení: RM souhlasí s pronájmem p. p. č. 1212 – ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Miličín, 
obec Miličín, jako přístupové cesty k rekreačním objektům Města Čelákovic, za cenu 4.000,- Kč/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1. ZŠ Kostelní – použití prostředků rezervního fondu
Základní škola Kostelní při svém hospodaření v roce 2011 dosáhla ztráty ve výši 212.099,- Kč, bylo to způsobeno 
tím, že škola odebrala výrobky chráněných dílen, aby tímto  náhradním způsobem splnila povinnost zaměstnávat 
osoby se zdravotním postižením. (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Ztrátu škola hradí ze svého 
rezervního fondu, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC v platném znění.
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Návrh usnesení: RM souhlasí s použitím prostředků rezervního fondu ve výši 212.099,- Kč ZŠ Kostelní na 
pokrytí ztráty v hospodaření roku 2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OFaP

3.2. Městské muzeum  - schválení investic
Ředitel městského muzea v Čelákovicích žádá o schválení nákupu automobilu pro archeologické výzkumy i pro 
muzejní činnost a o schválení pořízení multifunkčního kopírovacího stroje.
Pořízení automobilu bylo uvedenými usneseními RM zamítnuto.
Oba nákupy budou hrazeny z prostředků investičního fondu muzea, jehož stav je k 31. 12. 2011 ve výši 356,81 
tis. Kč.
Návrh usnesení: 3.2.1. RM souhlasí s použitím prostředků investičního fondu Městského muzea v Čelákovicích 
k pořízení terénního automobilu v maximální hodnotě 265 tis. Kč a k pořízení multifunkčního kopírovacího stroje 
v maximální hodnotě 85 tis. Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 3.2.2. RM ukládá řediteli MěM vypsat výběrové řízení na obě zakázky.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OFaP

3.3. Úvěr SFRB – potvrzení o splacení závazku
Město Čelákovice uzavřelo v roce 2002 se SFRB  Smlouvu o úvěru 2/396-02 ve výši 10 mil. Kč. Účel úvěru byla 
obnova bytového fondu ve vlastnictví města a úvěry pro občany a další vlastníky bytových domů na obnovu jejich 
domů. Úvěr byl zajištěn zástavním právem, příjmy z pronájmu nebytových prostor od České spořitelny a.s., 
Josefa Kotrana (KORAL – bytový textil), Luboše Loudila, Miroslava Loudila a Radka Pertlíka (Lumira).
Úvěr město řádně splatilo k 31. 12. 2011, tím také zaniklo zástavní právo.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí oznámení o splacení úvěru SFRB č. 2/396-02 a zánik zástavního práva 
Česká spořitelna, a.s. IČ 45244782, Kotran Josef, IČ 49527924, Loudil Luboš, IČ 48971154, Loudil Miroslav, 
IČ 48971138 a Pertlík Radek, IČ 43741673.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OFaP

3.4. Dodatky smluv na dodávku tepla do objektů v majetku města 
Q-Byt Čelákovice, jako dodavatel tepla do našich objektů zasílá v souladu s uzavřenými smlouvami Dodatky 
k těmto smlouvám, které stanovují ceny GJ na jednotlivých zdrojích tepla s ohledem na skutečné náklady v roce 
2011. Ceny jsou stanoveny na základě cenové kalkulace v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách 
a vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon 526/1990 Sb. Platnost Dodatků je od 1. 1. 2011 do 31. 12. 
2011. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách a vyhlášky č. 580/1990 Sb., 
kterou se provádí zákon 526/1990 Sb. dodatky ke smlouvám o dodávce a odběru tepla pro objekty ve vlastnictví 
města uzavřeným mezi s.r.o. Q-Byt Čelákovice, jako dodavatelem a Městem Čelákovice, jako odběratelem, pro 
tato odběrní místa: odběr č. 9 – MěÚ 1650, odběr 14 – Hasičská zbrojnice, odběr 31 – DPS Kostelní 26 klubovna, 
odběr 33 – sklad č.p. 1650, odběr 35 – Mateřské centrum č.p. 1650, odběr 84 – DPS Kostelní 26 a odběr 115 –
radnice č.p. 1.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OH

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA

4.1. Přípolož chráničky VO u akce Czela.net
Czela.net připravuje provedení protlaku pod železniční tratí. Na město se obrátil radní o.s. Czela.net M. C.
s nabídkou přípolože chráničky, kterou by vedl kabel VO. Protlak pod železniční tratí bude proveden mezi ulicemi 
Alej J. Wolkera a Jana Zacha. Záležitost byla projednána se správcem VO a pan ředitel Turek vyslovil zájem 
o zokruhování VO díky této trase.
Návrh usnesení: RM děkuje za možnost spolupráce při akci o. s. Czela.net „25 protlak pod dráhou“ a souhlasí 
s připoložením chráničky pro veřejné osvětlení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje starosta města
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4.2. Výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka mobilního silničního rychloměru pro měření 
rychlosti vozidel“
Z důvodu přístrojového dovybavení městské policie bylo zahájeno zadávací řízení na dodávku mobilního 
silničního rychloměru pro měření rychlosti vozidel. Nově dodaný měřič rychlosti bude strážníkům MP sloužit pro 
kontrolu dodržování pravidel silničního provozu - měření rychlosti.  ZŘ bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání 
nabídky na webových stránkách města a současně oslovením 4 firem, které se prodejem této specifické 
přístrojové techniky zabývají.
Návrh usnesení: 4.2.1. RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku společnosti ATS 
TELCOM PRAHA a. s., Praha 7 na dodávku silničního rychloměru v rámci plnění veřejné zakázky “Dodávka 
mobilního silničního rychloměru pro měření rychlosti vozidel“ za celkovou nabídkovou cenu 389040,- Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.2.2. RM schvaluje Kupní smlouvu na dodávku silničního rychloměru mezi městem Čelákovice 
jako kupujícím a společností ATS TELCOM PRAHA a. s., Praha 7 jako prodávajícím v rámci plnění veřejné 
“Dodávka mobilního silničního rychloměru pro měření rychlosti vozidel“.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje ORM

4.3. Zajištění výkonu TDI – realizace stavby „Kruhová křižovatka“
Dne 27. 2. 2012 je předpokládaný termín zahájení stavby „Rekonstrukce komunikace II/245“ jejíž součástí je 
i výstavba „Kruhové křižovatky“. Společnými investory jsou pro tuto stavbu Středočeský kraj a Město Čelákovice. 
V rámci této stavby bude město ze svých prostředků hradit náklady spojené s vybudováním chodníků, opěrné zdi 
a rekonstrukce části ul. Sokolovské (od kruhové křižovatky po ul. Spojovací). U každé takovéto stavby je 
povinností investora mít zajištěn technický dozor investora (TDI) a koordinátora BOZP. Pro Středočeský kraj 
bude činnost TDI a koordinátora BOZP zajišťovat firma FRAM Consult a. s., Praha 3. Stavba bude trvat 7 měsíců 
a její předpokládané ukončení stavby je 30. 9. 2012.  
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako zadavatelem a společností FRAM 
Consult a.s., Praha 3 jako zhotovitelem na zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP 
v rámci realizace stavby “Kruhová křižovatka na silnici II/245 v Čelákovicích“.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.(Janák, Iglo)

Vyřizuje ORM

4.4. Výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce odvodnění komunikace III/2454 – RIGOL 
G – Císařská Kuchyně“
V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí komunikace III/2454 v Císařské Kuchyni resp. rekonstrukci odvodnění 
této komunikace Rigolu G (pravá strana ve směru jízdy na Přerov nad Labem) a v návaznosti na plánovanou 
rekonstrukci komunikace ze strany jejího správce KSÚS, bylo zahájeno zadávací řízení na Provedení těchto 
stavebních prací. ZŘ bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídky na webových stránkách města a 
současně oslovením 4 firem. V termínu pro podání nabídek (22. 2. 2012 do 10:00 hod.) bylo doručeno celkem 
11 nabídek. 
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku společnosti PVZ s. r. o., Praha 
5 na plnění veřejné zakázky “Rekonstrukce odvodnění komunikace III/2454 – RIGOL G – Císařská Kuchyně“ za 
celkovou nabídkovou cenu 470 575,69 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje ORM

4.5. Smlouva ITES Kladno 
Dne 2. února 2012 RM na svém zasedání schválila svým usnesením č. 3/2012/4.2.2. Smlouvu o dílo na 
zhotovení PD v rámci plnění veřejné zakázky „Projekt obnovy kotelny K8, ul. Komenského, Čelákovice“ mezi 
městem Čelákovice a společností ITES s.r.o., Kladno. Na základě usnesení RM byla tato firma vyzvána 
k předložení z jejich strany již podepsané Smlouvy o dílo. Dne 16. 2. 2012 tato Smlouva byla na město doručena. 
Návrh usnesení: 4.5.1. RM revokuje své usnesení č. 3/2012/4.2.2. ze dne 2. února 2012 týkající se zhotovení 
projektové dokumentace na „Projekt obnovy kotelny K8, ul. Komenského, Čelákovice“ a ruší tímto schválené 
znění smlouvy o dílo č. 32 5001/2012 s rozhodčí doložkou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.5.2. RM schvaluje nové znění Smlouvy o dílo č. 32 5001/2012 bez rozhodčí doložky mezi 
městem Čelákovice jako objednatelem a společností ITES s. r. o., Kladno jako zhotovitelem na zpracování 
projektové dokumentace v rámci plnění a veřejné zakázky „Projekt obnovy kotelny K8, ul. Komenského, 
Čelákovice“.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje ORM
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4.6. Mandátní smlouva na zajištění dotace „Zateplení MŠ Rumunská v Čelákovicích“
V návaznosti na vypsání dotačního titulu v rámci operačního programu životního prostřední na zateplení 
obecních budov, do nichž spadá i objekt MŠ Rumunská, byla oslovena společnost Folbeset plus s.r.o., Praha 8 
se žádostí o předložení cenové nabídky resp. návrhu Mandátní smlouvy. Předmětem cenové nabídky bylo 
ocenění zpracování a podání žádosti o dotaci a administrativní zajištění zadávacího řízení na zhotovitele stavby.
Návrh usnesení: RM schvaluje Mandátní smlouvu mezi městem Čelákovice jako mandantem a společností 
Folbeset plus s. r. o., Praha 8 jako mandatářem na zabezpečení administrace žádosti o dotaci z OPŽP na 
zateplení obecní budovy ve městě Čelákovice – „Zateplení MŠ Rumunská v Čelákovicích“.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Janák)

Vyřizuje ORM

4.7. Vícepráce související se zpracováním strategického plánu rozvoje města
Na základě kontroly předložené fakturace v rámci uzavřené Smlouvy na zpracování strategického plánu rozvoje 
města s PhDr. B. vznikly pochybnosti, zda jsou veškeré fakturované položky oprávněně fakturované. Z tohoto 
důvodu byla svolána schůzka. Dr. B. na tomto jednání sdělila, že fakturované práce byly provedeny v plné míře, 
naopak některé byly provedeny nad rámec Smlouvy. Na schůzce bylo dohodnuto, že Dr. B. provede
vyčíslení těchto nákladů – víceprací, které v rámci SP provedla. Předložené vyčíslení víceprací činí 39.488,- Kč 
- viz podklad na jednání RM 1/2012 na 12. ledna 2012.
Návrh usnesení: RM schvaluje vícepráce provedené v rámci plnění veřejné zakázky „Zpracování Strategického 
plánu rozvoje města“ v celkové výši 36.488,- Kč.
Hlasování: pro 2 (Iglo, Janák), proti 2 (Skalický, Sekyra), zdržel se 3 (Pátek, Ryneš, Choura)

NÁVRH NEBYL PŘIJAT

Návrh usnesení: RM neschvaluje vícepráce provedené v rámci plnění veřejné zakázky „Zpracování 
Strategického plánu rozvoje města“ v celkové výši 36.488,- Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.(Iglo, Janák)

Návrh usnesení: RM souhlasí / nesouhlasí s poskytnutím slevy ve výši 2 350,- Kč tj. 10 % z poslední fakturace 
za provedené korektury související se zpracováním finální verze Strategického plánu.
Pan Janák navrhl zrušení usnesení vzhledem k tomu, že nebylo schváleno usnesení o vícepracích v rámci plnění 
veřejné zakázky.
Vyřizuje ORM

4.8. Definitivní přiznání dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení Čelákovice –
2. etapa“
Dne 19.5 2010 bylo v souladu s Podmínkami čerpání investiční dotace odesláno Závěrečné vyhodnocení přínosu 
akce, které obsahovala veškeré potřebné údaje (zpracovával p. Zdeněk Hasoň, který byl autorem projektu 
a v průběhu stavby vykonával technický dozor). 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí definitivním přiznání dotace poskytnuté v rámci Státního programu na 
podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie v roce 2008 (EFEKT), která byla přidělena na 
realizaci projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení Čelákovice – 2. etapa“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.9. Zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 14. 2. 2012
RM je předkládán Zápis z jednání komise pro rozvoj města
Návrh usnesení: 4.9.1. RM bere na vědomí Zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 14. 2. 2012

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

Návrh usnesení: 4.9.2. RM po projednání v komisi pro rozvoj města při umístění garáže v rámci stavebních 

úprav rodinného domu č.p. 715 v ul. Vančurova v Čelákovicích trvá na dodržení stavební čáry.

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

Návrh usnesení: 4.9.3. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nesouhlasí s umístěním navrhované stavby 

zahradního domku na p.č. 494/89 v k.ú. Sedlčánky o rozloze 115 m2. Navrhovaná stavba svým charakterem 

neodpovídá dané lokalitě dle územního plánu ani dle vydaného územního rozhodnutí.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 4.9.4. po projednání v komisi pro rozvoj města nesouhlasí s navrhovaným dělením pozemků 

p.č. 1923/1 a p.č. 3232/1 v k.ú. Čelákovice a požaduje lokalitu řešit jako celek, přístupovou komunikaci požaduje 

řešit v návaznosti na městský pozemek p.č. 1922/5 v k.ú. Čelákovice.

Tento bod bude projednán po vyjádření majitele pozemku.

Návrh usnesení: 4.9.5.  RM po projednání v komisi pro rozvoj města pověřuje vedoucího hospodářského odboru 

prověřením možnosti odkupu pozemku p.č. 3301/127 v k.ú. Čelákovice o výměře 1518 m2 

v ceně 5.180,- Kč od Pozemkového fondu ČR a případně zajištěním tohoto odkupu.

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

Vyřizuje ORM

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 

5.1. Zpráva o realizaci projektu Občanské poradny Nymburk za období 1. 1. 2011 -  31. 12. 2011
RM je předkládána Zpráva o realizaci projektu Občanské poradny Nymburk 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zprávu o realizaci projektu Občanské poradny Nymburk za období 1. 1. 

2011 – 31. 12. 2011 

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

Vyřizuje OSVaZ

5.2. Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Čelákovice (od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011)
RM je předkládána Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Čelákovice 
Návrh usnesení: 5.2.1. bere na vědomí Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Terénní program Čelákovice (od 

1. 1. 2011 do 31. 12. 2011) , jejímž předkladatelem je o.s. Semiramis, Mladá Boleslav. 

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

Návrh usnesení: 5.2.2. ukládá Bezpečnostní komisi města, aby vypracovala plán protidrogové politiky města, do 

něhož by vhodným způsobem začlenila aktivity o.s. Semiramis Mladá Boleslav, na území našeho města. 

V termínu do 30. 6. 2012

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

5.3. Humanitární fond
V rozpočtu města Čelákovic na rok 2012 byla schválena částka 200.000,- Kč § 3399 humanitární fond, kterým 
disponuje sociální komise. O položce ostatní případné humanitární příspěvky v částce 31.000,- Kč bude podle 
konkrétních žádostí rozhodovat na svých jednáních. 
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční členění humanitárního fondu na jednotlivé položky a souhlasí 

s prováděnými platbami dle tohoto členění v průběhu roku 2012.

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

Vyřizuje OSVaZ

5.4. Smlouva s Občanskou poradnou Nymburk, o.s.
Vzhledem k tomu, že v rozpočtu Města Čelákovic na rok 2012 v § 3399 – dotace spravované odborem SVaZ, 
200.000,-Kč humanitární fond, je částka 33.000,- Kč na realizaci projektu “Občanské poradenství jako nástroj 
prevence sociálního vyloučení a kriminality v Čelákovicích v roce 2012“, žádám o schválení přiložené Smlouvy 
a výplatu částky dle této Smlouvy.
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku podle § 51 OZ - Občanská poradna Nymburk, 

o.s., Nymburk,  na realizaci projektu  „Občanské poradenství jako nástroj prevence sociálního vyloučení 

a kriminality v Čelákovicích v roce 2012“ a výplatu částky 33.000,- Kč dle uvedené Smlouvy.

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

Vyřizuje OSVaZ
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5.5. Finanční příspěvek Centru pro zdravotně postižené Středočeského kraje, region Praha – východ –
západ, Praha 9
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 31. 1. 2012 finanční podporu ve výši 1.000,- Kč pro Centrum pro zdravotně postižené 
Středočeského kraje, region Praha východ – západ, Praha 9.
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární 

příspěvky, ve výši 1.000,- Kč Centru pro zdravotně postižené Středočeského kraje, region Praha východ – západ, 

Praha 9.

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

Vyřizuje OSVaZ

5.6. Finanční příspěvek Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v ČR, oblastní pobočka Praha 
- východ
Na základě schváleného finančního členění humanitárního fondu na jednotlivé položky a souhlasu s prováděnými 
platbami v průběhu roku 2012, bude z položky ostatní případné humanitární příspěvky vyplacena finanční 
podpora ve výši 1.000,- Kč pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých v ČR, oblastní pobočka 
Praha - východ.
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární

příspěvky, ve výši 1.000,- Kč pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých, Čelákovice.

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

Vyřizuje OSVaZ

5.7. Finanční příspěvek Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, oblastní organizace Praha – východ, 
Čelákovice
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 31. 1. 2012 finanční podporu ve výši 1.500,- Kč pro Oblastní organizaci Svazu neslyšících 
a nedoslýchavých Praha – východ, Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární 

příspěvky, ve výši 1.500,- Kč Oblastní organizaci Svazu neslyšících a nedoslýchavých Praha – východ, 

Čelákovice.

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

Vyřizuje OSVaZ

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1. Zápis č. 15 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic 
RM je předkládán Zápis č. 15 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 15 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic 

ze dne 20. 1. 2012

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

Vyřizuje OŠIK

6.2. Zápis č. 9 z jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch
RM je předkládán Zápis č. 9 z jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 9 z jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch ze dne 

14. 2. 2012.

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

Vyřizuje OŠIK
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6.3. Změna funkčního období ředitelů škol a školských zařízení
Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. V § 
166 se pro školy a školská zařízení zřizované MŠMT, krajem, obcí a svazkem obcí zavádí pravidlo jmenování 
ředitelů do pracovního poměru na dobu určitou 6 let. Umožňuje se automatické prodloužení funkčního období 
o dalších 6 let, nedojde-li v zákonem stanovené lhůtě k vyhlášení konkurzu. Konkurz zřizovatel vyhlašuje na 
základě vlastního uvážení nebo na návrh školské rady nebo České školní inspekce. 
Návrh usnesení: 6.3.1. RM ve smyslu § 166, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nevyhlašuje 

konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, okres 

Praha-východ se sídlem Kostelní 457, 250 88 Čelákovice a potvrzuje, že Mgr. Jaroslava Burkertová, je od 

1. srpna 2012 ředitelkou Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, okres Praha-východ, v pracovním poměru na 

dobu určitou 6 let.  

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

Návrh usnesení: 6.3.2. RM ve smyslu § 166, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nevyhlašuje 

konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, okres 

Praha-východ se sídlem Přístavní 333, 250 88 Čelákovice a potvrzuje, že Jaroslava Dušková, je od 1. srpna 

2012 ředitelkou Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, okres Praha-východ, v pracovním poměru na dobu 

určitou 6 let.

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

Návrh usnesení: 6.3.3. RM ve smyslu § 166, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nevyhlašuje 

konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, 

okres Praha-východ se sídlem J. A. Komenského 414, 250 88 Čelákovice a potvrzuje, že PaedDr. Alena 

Pechalová, je od 1. srpna 2012 ředitelkou Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, okres Praha-

východ, v pracovním poměru na dobu určitou 6 let.  

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

Návrh usnesení: 6.3.4. RM ve smyslu § 166, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nevyhlašuje 

konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, se 

sídlem Havlíčkova 691, 250 88 Čelákovice a potvrzuje, že Ing. Alena Zradičková, je od 1. srpna 2012 ředitelkou 

Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, v pracovním poměru na dobu určitou 6 let.  

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

Vyřizuje OŠIK

6.4. Žádost TJ Spartak Čelákovice – oddíl nohejbalu o mimořádnou dotaci 
Ve smyslu Zásad města Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, 
sportu a dalších volnočasových aktivit smí žadatel podat pro jeden kalendářní rok jednu žádost o dotaci 
z rozpočtu města. Právnická osoba (TJ Spartak) sdružující více aktivit (sportovních oddílů) vystupuje v dotačním 
řízení jako jediný možný žadatel. Není tedy možné, aby jednotlivé oddíly žádaly další dotace. 
Návrh usnesení: 6.4.1. RM neschvaluje mimořádnou finanční podporu Tělovýchovné jednotě Spartak – oddíl 
nohejbalu, mimo probíhající dotační řízení 2012 dle Zásad města Čelákovice pro poskytování finančních 
příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(nehlasoval Choura možný střet zájmů)

Návrh usnesení: 6.4.2. RM schvaluje příspěvek pro TJ Spartak Čelákovice, oddíl nohejbalu ve výši 5.000,- Kč 
na pořádání tradičního turnaje „O pohár starosty Města Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(nehlasoval Choura možný střet zájmů)

Vyřizuje OŠIK

6.5. Zrušení výběrového řízení – veřejná zakázka malého rozsahu „Roznáška Zpravodaje města 
Čelákovic“.
Dle směrnice města na zadávání zakázek malého rozsahu byla výzva k podání nabídky zaslána 5 uchazečům 
přímo a dále byla výzva zveřejněna na webových stránkách města. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
činila 180 tis. Kč bez DPH, proto tato VZ spadala do kategorie „A“ směrnice.
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V termínu pro podání nabídek byly doručeny celkem 2 nabídky.
Nabídky byly protokolárně otevřeny a vzhledem ke shledaným nedostatkům - předložené nabídky nebyly 
z hlediska podmínek úplné, nepřistoupila komise pro otevírání obálek k jejich hodnocení.
Komise doporučila pro zjištěné nedostatky výběrové řízení zrušit.
Návrh usnesení: RM ruší zadávací řízení na zakázku malého rozsahu „Roznáška Zpravodaje města Čelákovic“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OŠIK

6.6. Kulturní dům
Ředitel Kulturního domu Jindřich Polívka podal rezignaci na funkci ke dni 31. 1. 2012. Od 1. 2. 2012 je tedy tato 
příspěvková organizace bez ředitele s tím, že vedoucí funkci zajišťuje zástupkyně ředitele.
Starosta s místostarostou Ing. Rynešem připraví podklad pro jednání RM, který bude řešit jednak vypsání 
výběrového řízení na nového ředitele KD, jednak na pronájem KD. Uvedené návrhy projedná do 30. 3. 2012
Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch, která své stanovisko předloží RM na jednání dne 5. 4. 2012.  Pokud 
RM dospěje k doporučujícímu stanovisku, předloží je jednání ZM dne 25. 4. 2012, kterému bude vyhrazeno 
definitivní rozhodnutí.
K tomuto bodu se ve 14 hodin dostavil J. H.
J. H. shrnul možnosti dalšího fungování kulturního domu v Čelákovicích se závěrem, že pro město by bylo 
nejvýhodnější vypsat výběrové řízení na nového ředitele KD. Zároveň na otázku p. Sekyry, zda-li by se tohoto 
výběrového řízení osobně zúčastnil, odpověděl, že ano.

6.7. Prezentace rodinného centra ROUTA, o. s. 
Rodinné centrum ROUTA, o.s. plánuje dne 21. 3. 2012 uspořádat ku příležitosti prvního jarního dne na 
pozemcích města prezentaci záměru na vybudování rodinného centra v objetu, který vlastní město Čelákovice.
Návrh usnesení: 6.7.1. souhlasí se záměrem Rodinného centra ROUTA, o.s. na uspořádání prezentace záměru 
na vybudování rodinného centra na parcelách č. 690/1 a 690/2 v k.ú. Čelákovice, městě Čelákovice dne 21. 3. 
2012.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.7.2. ukládá vedoucí ORM zajistit studii na využití prostoru na pozemku p.č. 686/3 v k.ú. 
Čelákovice, městě Čelákovice v rámci celkového urbanistického řešení v dané oblasti.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

6.8. 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 7, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OŠIK

7. DOPRAVA 

7.1.1. Dodatek č. 2 ROPID – linka PID č. 427
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 
2010 až 2019 podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě byla uzavřena 2. 12. 2009. Objednateli v rámci 
této Smlouvy jsou: Hlavní město Praha zastoupené organizací ROPID a obce na trase uvedené linky včetně 
Čelákovic a Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. jako dopravce na straně druhé. Dodatek 2 řeší na základě 
skutečných nákladů cenu dopravního výkonu pro rok 2012 a na základě této ceny i výši příspěvku obcí i města 
Čelákovice.
Návrh na usnesení: 7.1.1. RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 
dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené dne 2. 12. 2009 pro linku PID 
č. 427 mezi objednateli Hlavním městem Prahou zastoupeným organizací ROPID, obcí Vykáň, obcí Černíky, obcí 
Poříčany, městysem Kounice, městem Čelákovice, obcí Mochov a obcí Vyšehořovice a dopravcem, Okresní 
autobusovou dopravou Kolín, s.r.o.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje starosta města
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7.1.2. Dodatky č. 2 a 3 ROPID – linka PID č. 405
Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 
2010 až 2019 podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě byla uzavřena 2. 12. 2009. Objednateli v rámci 
této smlouvy jsou: Hlavní město Praha zastoupené organizací ROPID a obce na trase uvedené linky včetně 
Čelákovic a ČSAD Střední Čechy a.s., jako dopravce na straně druhé. Dodatek 2 řeší na základě skutečných 
nákladů cenu dopravního výkonu pro rok 2012 a na základě této ceny i výši příspěvku obcí i města Čelákovice. 
Dodatek č. 3. Řeší situaci po 1. 3. 2012, od kdy se na úhradě ztráty této linky podílí i město Úvaly a snižuje se 
příspěvek Čelákovic a Lázní Toušeň.
Návrh usnesení: 7.1.2. RM schvaluje Dodatek č. 2 a Dodatek č. 3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve 
veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené dne 2. 12. 2009 
pro linku 405 mezi objednateli Hlavním městem Prahou zastoupeným organizací ROPID, obcí Lázně Toušeň, 
městem Čelákovice, městem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, městysem Nehvizdy, obcí Jirny a městem 
Úvaly a dopravcem, ČSAD Střední Čechy a.s. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje starosta města

7.2. Vyčíslení nákladů na znovuotevření uličky Ferlesova/Na Výsluní
Při posuzování možností na znovuotevření uličky jsme museli konstatovat, že v tomto prostoru se v rámci 
územního řízení neuvažovalo se zřízením chodníku, uvedený prostor byl vyhrazen pro vedení sítí. Při přesném 
zaměření hranic soukromých pozemků se navíc zjistilo, že část vedení VO a jedna lampa je umístěna 0,5 m 
uvnitř pozemku H. a musela být snesena. Kabely v tomto prostoru vede i ČEZ a jejich ochranné pásmo je 
limitující pro případné umístění obrubníků chodníku. 

Návrh usnesení: z důvodu vysokých finančních nákladů RM nesouhlasí se znovuotevřením uličky spojující ulice 
Ferlesova a Na Výsluní. 
Hlasování: pro 4, proti 1,(Iglo) zdržel se 1.(Sekyra) 1 nepřítomen (Ryneš)
Vyřizuje tajemník

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1. Zápis č. 2 z jednání Bytové Komise ze dne 7. 2. 2012 
RM je předkládán Zápis č. 2 z jednání Bytové Komise 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 2 z jednání Bytové Komise ze dne 7. 2. 2012.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.2.1. Pronájem pozemku st. č. 249, k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, pozemek pod chatou
Na základě Kupní smlouvy žádají manželé K. o změnu Nájemní smlouvy rekreační chaty č. ev. 40 na parcele 
č. 249. Jedná se o chatu v Sedlčánkách, umístěnou na pozemku ve vlastnictví Města Čelákovic – st. p. 249 –
zastavěná plocha, o výměře 34m², v k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice za cenu 10,-Kč/m².
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu st. p. č. 249 – zastavěná plocha o výměře 34 m², k. ú. 
Sedlčánky obce Čelákovice za cenu 10,-Kč/m² /rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OH

8.2.2. Pronájem pozemku st. č. 243, k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, pozemek pod chatou
Na základě Kupní smlouvy žádají J. J. a J. J. starší o změnu Nájemní smlouvy rekreační chaty č ev. 034 na 
parcele č. 243. Jedná se o chatu v Sedlčánkách, umístěnou na pozemku ve vlastnictví Města – st. p. 243 –
zastavěná plocha, o výměře 33m², v k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice za cenu 10,-Kč/m².
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu st. p. č. 243 – zastavěná plocha o výměře 33 m², k. ú. 
Sedlčánky obce Čelákovice za cenu 10,-Kč/m² /rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OH

8.2.3. Výměna bytu
RM je předkládána výměna bytů mezi paní I. P., bytem v č. p. 1203/29, Prokopa Holého, Čelákovice a panem 
O. R., bytem v č. p. 1440/2, Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM souhlasí s výměnou bytů mezi paní I. P., bytem v č. p. 1203/29, Prokopa Holého, 
Čelákovice a panem O. R., bytem v č. p. 1440/2, Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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8.2.4. Výměna bytu
Pan P. M., bytem v č. p. 1445, Prokopa Holého, Čelákovice, byt o velikosti 30,37m²
a P. M., bytem v č. p. 462, Na Hrádku, Čelákovice, byt o velikosti 90,60m².
Výměna se týká suterénního bytu v DPS, ul. Na Hrádku, č. p. 462, Čelákovice, kde pan P. má především na 
starost obsluhu kotle, udržuje zahradu a provádí drobné opravy. Členové bytové komise souhlasí s výměnou 
bytů, za předpokladu, že pan M. P., bytem Prokopa Holého č. p. 1445, Čelákovice bude provádět veškeré 
činnosti, které provádí jeho otec.
Návrh usnesení: RM souhlasí s výměnou bytů mezi panem M. P., bytem v č. p. 1445, Prokopa Holého, 
Čelákovice a panem M. P.., bytem v č. p. 462, Čelákovice za podmínek, které budou uvedeny v Nájemní 
smlouvě.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OH

8.2.5. Přidělení bytu v DPS
V domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní č. p. 26, se uvolnil byt po paní V. Š. Členové sociální komise 
doporučují přidělit volný byt paní A. K., bytem Milovice, ul. Armádní.
Členové bytové komise přihlédli k názoru sociální komise a jednohlasně doporučují přidělení bytu paní A. K, 
bytem Milovice, ul. Armádní.
Návrh usnesení: RM přiděluje byt v DPS, ul. Kostelní č. p. 26, Čelákovice, A. K., Milovice dle seznamu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.6. Přidělení bytu v DPS
V domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní č. p. 26, se uvolnil byt po paní V. P. Členové sociální komise 
doporučují přidělit byt paní E. P., bytem Praha 8 v č. p. 35, ul. S. K. Neumanna.
Návrh na usnesení: RM přiděluje byt v DPS, ul. Kostelní č. p. 26, Čelákovice, E. P., Praha 8 dle seznamu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.7. Přidělení bytu
Jedná se o byt 2+1, ul. Armádní, Milovice. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu J. K., trvale bytem 
nám. 5. května 1, Čelákovice.
Návrh na usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 2+1, v č. p. 502, ul. Armádní, Milovice J. K., Čelákovice dle 
seznamu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.8. Přidělení bytu
Jedná se o byt 2+1, ul. Armádní, Milovice. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu R. Ž., trvale bytem 
Armádní 502, Milovice. 
Návrh na usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 2+1, ul. Armádní č. p. 502, Milovice R. Ž., Milovice dle seznamu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.9. Přidělení bytu
Jedná se o byt 2+1, ul. Armádní, Milovice. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu J. Z., Jirny.
Návrh na usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 2+1, ul. Armádní č. p. 501, Milovice J. Z., Jirny dle seznamu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.10. Přidělení bytu
Jedná se o byt 2+1, ul. J. A. Komenského, Čelákovice. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu 
manželům M. a J. M., bytem Čelákovice. 
Návrh na usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 2+1, ul. J. A. Komenského č. p. 1647, Čelákovice, manželům 
J. a J. M., Čelákovice dle seznamu.
Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 1. (Iglo)
Vyřizuje OH
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p. Iglo – vznesl dotaz, proč není uvedený byt nabídnut formou obálkové metody, která by zaručovala maximální 
možnou cenu nájemného pro město. Zároveň upozornil, že pokud město neuplatňuje maximální možnou cenu, 
má povinnost takovou skutečnost řádně zdůvodnit.
Ing. Ryneš – nedoporučuje tento postup vzhledem k současné výši regulovaného nájemného, která je už pro 
mnoho našich nájemníků neúnosná. Nová pravidla pro přidělování bytů v současné době posuzuje bytová 
komise.
Ing. Choura – doporučil, aby nová pravidla před projednáním radou města posoudila ještě právnička města.

8.2.11. Přidělení bytu
Jedná se o byt 2+1, ul. V Prokopě, Čelákovice. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu P. F., bytem 
Čelákovice. 
Návrh na usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 2+1, V Prokopě č. p. 1351, Čelákovice, P. F., Čelákovice dle 
seznamu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Iglo)
Vyřizuje OH

8.2.12. Přidělení bytu
Jedná se o byt 3+1, ul. Prokopa Holého, Čelákovice. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu manželům 
K. a J. K., bytem Čelákovice. 
Návrh na usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 3+1, Prokopa Holého č. p. 1269, Čelákovice, manželům K. a J.
K, Čelákovice dle seznamu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Iglo)
Vyřizuje OH

8.2.13. Přidělení bytu
Jedná se o byt 1+1, ul. Armádní, Milovice. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu V. J., bytem Milovice.
V. J. vrátila zpět nájemní byt v ul. Armádní 501, Milovice, protože měla zajištěné jiné bydlení společně se svým 
druhem. Paní J. si v současné době podala žádost o nájem obecního bytu. V současné době je byt, který 
opustila volný. Členové bytové komise po projednání doporučují přidělení výše uvedeného bytu paní V. J. za 
předpokladu, že by uhradila nájmy (bez služeb) za dobu 3 měsíců, tj. od doby kdy byt vrátila městu. 
Návrh na usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 1+1, Armádní 501, Milovice, V. J., Milovice za podmínky 
uhrazení nájemného za období prosinec 2011 až únor 2012.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.14. Přeřazení žadatele o nájem obecního bytu
Členové bytové komise byly seznámení s nepřijetím ani jednoho bytu (byly nabízeny 3 byty o velikosti 2+1
v Čelákovicích) panu T. S., bytem Prokopa Holého 1445, Čelákovice. Pan S. odůvodnil nepřijetí ani jednoho bytu 
u dvou bytů z finančních důvodů a u jednoho, neodpovídal byt jeho požadavkům. Členové bytové komise po 
projednání, doporučují, aby žádost o nájem obecního bytu pana S. byla přeřazena na poslední místo v seznamu 
uchazečů o nájem obecního bytu s odůvodněním, že byt pravděpodobně nepotřebuje.
Návrh na usnesení: RM schvaluje přeřazení pana T. S., Čelákovice na konec seznamu uchazečů 
o nájem obecního bytu dle „Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.15. Žádost o prominutí úroku z prodlení
Pan T. B., bytem Rumunská 1448, Čelákovice požádal o prominutí úroku z prodlení na byt, Čelákovice, z důvodu 
exekuce na plat. Na bytové komisi byl předložen podklad z Advokátní kanceláře JUDr. Luhan a spol., vyjádření 
Mgr. Bc. Radima Hankeho, advokáta ve věci výpočtu poplatku a úroku z prodlení ve věci pana B. Členové bytové 
komise souhlasí s prominutím 50% úroku z prodlení z částky 2 818,12Kč. 
Návrh na usnesení: RM promíjí panu T. B. bytem v domě č. p. 1440, ul. Rumunská v Čelákovicích, povinnost 
uhradit 50% poplatku z prodlení z částky 2 818,12Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Pátek)
Vyřizuje OH
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8.2.16 Odmítnutý byt
Paní D. Ch., byl přidělen byt o velikosti 3+1, ul. Průběžná, Milovice dle seznamu. Výpis usnesení 
č. 25/2011/8.3.5. ze dne 22. prosince 2011 byl paní Ch. odeslán. Paní Ch. si tento byt nepřevzala a v lednu 2012 
sdělila, že si bohužel tento byt nemůže převzít ze zdravotních důvodů. Paní Charvátová byla vyřazena ze 
seznamu uchazečů o nájem obecního bytu na rok 2012. Uvedený byt se nabízí dalším uchazečům 
o nájem obecního bytu.
Návrh na usnesení: RM revokuje své usnesení č. 25 / 2011 / 8.3.5. ze dne 22. prosince 2011, kterým přiděluje 
byt o velikosti 3+1, ul. Průběžná, Milovice D. Ch., trvale bytem Praha 9 ., dle seznamu, protože pí Ch. uvedený 
byt nepřijala.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.3. Výpověď z nájmu bytu Milovice 501/24
Pan J.K.,  užívá od 1. 12. 2001 byt, v domě č.p. 501, ul. Armádní, Milovice.Vzhledem k době vzniku nájemního 
poměru je Nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou. V průběhu doby pan J. K. platí nájemné velmi 
nepravidelně, k měsíci lednu 2012 dosáhl dluh na nájemném a zálohách na služby spojených s užíváním bytu 
částky 65.578,- Kč. Proto je podávána žaloba na úhradu dlužného nájemného.
Tento bod bude projednán na příští RM.

8.4. Výpověď z nájmu bytu Milovice 502/46
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.
Tento bod bude projednán na příští RM.

8.5. Výpověď z nájmu bytu Komenského 1646
Vzhledem k době vzniku nájemního poměru je Nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou. V průběhu doby 
Pan L. platí nájemné velmi nepravidelně, v lednu 2012 dosáhl dluh na nájemném a zálohách na služby spojených 
s užíváním bytu částky 66.026,- Kč. Žaloba o zaplacení dlužného nájemného byla již podána.
Tento bod bude projednán na příští RM.

8.6. Výpověď z nájmu bytu v Záluží č.p. 53
Pan R. K. platí nájemné velmi nepravidelně, k měsíci lednu 2012 dosáhl dluh na nájemném a zálohách na služby 
spojených s užíváním bytu částky 155.805,- Kč. Dlužné nájemné je vymáháno soudně. Zároveň jsme požádali 
právní kancelář o sepsání výpovědi z nájmu bytu. 
Tento bod bude projednán na příští RM.

8.7. Výpověď z nájmu bytu Milovice 502/31
Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 5. 2013. Paní M. T. od měsíce 6/2011 neplatí nájemné 
vůbec, k měsíci lednu 2012 dosáhl dluh na nájemném a zálohách na služby spojených s užíváním bytu částky 
49.280,- Kč. Dlužné nájemné je vymáháno soudně.
Tento bod bude projednán na příští RM.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1. Zápis č. 11 z jednání Bezpečnostní komise
RM je předkládán Zápis č. 11 z jednání Bezpečnostní komise 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 11 z jednání Bezpečnostní komise ze dne 28. 2. 2012
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

10.1. Odstoupení člena KŽP  
Dne 9. 2. 2012 doručil pan Pavel Jindřich do podatelny úřadu svou rezignaci na členství v Komisi životního 
prostředí.
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Návrh usnesení: RM bere na vědomí rezignaci p. Pavla Jindřicha na členství v komisi pro Životní prostředí
a děkuje mu za práci dosud odvedenou v rámci KŽP.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŽP

10.2. Výsledky hospodaření VaK MB na lokalitě Čelákovice  
RM je předkládán dopis ekonomické náměstkyně VaK Mladá Boleslav, kterým nás uvědomují o výsledcích
hospodaření za leden až prosinec 2011 na provozované lokalitě Čelákovice.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření a.s. Vodovody a kanalizace Mladá 
Boleslav na provozované lokalitě Čelákovice za období leden až prosinec 2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje starosta města

10.3. Zápis z 15. jednání Komise pro životní prostředí ze dne 13. 2. 2012
RM je předkládán Zápis z 15. jednání Komise pro životní prostředí
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis jednání komise pro Životní prostředí č. 15 ze dne 13. 2. 2012
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŽP

p. Iglo – požaduje, aby mu byly doloženy výkupní ceny pozemků pro – vodojem, lávku a rozšíření hřbitova
p. Iglo – upozorňuje na skutečnost, že MěM nemá delší dobu pitnou vodu
p. Janák – upozornil na skutečnost, že pan Špaček je zaměstnancem MěM právě 40 let   
Starosta – tato výročí nejsou zatím v rámci města sledovaná, prověříme, zda se podobné výročí netýká 
některého z dalších zaměstnanců našich organizací.    
p. Janák – vznesl dotaz, zda by nebylo možno umístit kontejnery na tříděný odpad u nádraží   

Zápis ověřil: Marek Skalický dne 

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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