
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 12/2012 konané dne 14. června 2012

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

Hosté: 

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

v 12.30 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 14. 6. 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., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13, 6.14., 10.3., 11.4.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod: 2.6., 4.10., 4.11., 4.12., 4.13., 6.14., 10.3., 

11.4.

Bod 4.5. stažen z programu jednání

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

1.2. Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Miroslava Leypold Igla ověřovatelem zápisu

* Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.

* Jmenování Miroslava Leypold Igla ověřovatelem zápisu – viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady

Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 11/2012 ze dne 10. 5. 2012 

Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č.11/2012 ze dne 10. 5. 2012

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

1.4. Kontrola plnění usnesení

Tajemník MěÚ předložil RM plnění usnesení: RM č. 04/2010 ze dne 1. 4. 2010, 03/2011 ze dne 3. 2. 2011,

č. 11/2011 ze dne 7. 6. 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.23/2011 ze dne 1. 12. 2011, č.25/2011 ze dne 22. 12. 2011, č. 4/2012 ze dne 16. 2. 2012, č. 5/2012 

ze dne 1. 3. 2012, č. 8/2012 ze dne 5. 4. 2012, č. 9/2012 ze dne 26. 4. 2012, č. 11/2012 ze dne 10. 5. 2012

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

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

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA

2.1. Smlouva o dodávce tepla pro objekt městského bazénu  
Q-Byt Čelákovice jako provozovatel kotelny v objektu ZŠ Komenského č.p. 414, předkládá novou Smlouvu na 
zásobování teplem pro objekt bazénu. Nová Smlouva má platnost tři roky.
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o dodávce a odběru tepla č. 62 pro objekt městského bazénu  
v Čelákovicích, sady 17. listopadu č.p. 1753, mezi Městem Čelákovice, jako odběratelem, a Q-Byt Čelákovice,  
spol. s r.o., jako dodavatelem.
Hlasování: pro 5 proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

2.2. Provozování pojízdného občerstvení
S žádostí o možnost provozování sezónního pojízdného občerstvení v areálu zahrádkářské kolonie, v blízkosti 
cyklistické stezky u Labe, na p.č. 1687/1 – ostatní plocha / manipulační plocha, v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, oslovil Město Čelákovice pan M. V. Za vlastníky zahrádek v osadě vyslovil souhlas pan V. R. –
předseda občanského sdružení Osada Nedaniny a potvrzení, že může využívat přístupové cesty v areálu 
zahrádkářské osady k pozemku, na kterém je pojízdné občerstvení umístěno potvrdil ČZS ZO 
(p. Č. a p. B.). 
Návrh usnesení: RM souhlasí s provozováním sezónního pojízdného občerstvení v areálu zahrádkářské 
kolonie, pro k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice za podmínek:
- zásobování stánku a likvidace odpadů bude zajišťována donáškou, bez nutnosti obslužnosti automobilem
- úklid okolí, včetně likvidace odpadu z dočasně umístěných odpadkových košů a úpravu travnatých ploch v okolí 
bude zajišťovat provozovatel občerstvení s dohledem občanského sdružení Osada
- mobilní WC bude osazeno technologií se suchou tabletovou náplní.
Hlasování: pro 5 proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH
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2.3. Prodej pozemku pod garáží V Prokopě
Záměr 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 (vlastnice garáže – paní E. K.) byl projednán v RM dne 
5. dubna 2012. Dle výpisu z „Usnesení RM“ byl zadán k vypracování znalecký posudek v němž cena pozemku 
byla určena několika způsoby: Dle pohledu ceny nemovitosti a pozemku (jako celku) - z toho cena pozemku 
10.862,72 Kč. Rozmezím tržních cen stavebních pozemků v okolí – snížením o 25% z důvodu omez. prodeje 
zástavbou = tržní hodnota v rozmezí 750,- Kč/m2 (clk. 12.750,- Kč) – 1.350,- Kč/m2 (clk. 22.950,- Kč)
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 1435/62 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 17 m2, pro k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice, za cenu 1050,- Kč / m2. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

2.4. Prodej pozemku v Záluží
S opětovnou žádostí o odprodej části pozemku v ul. K. Brabce - p.č. 26/5 – zahrada, o výměře cca 75 m2, v k.ú. 
Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, se obrátili na Město Čelákovice vlastníci sousedního pozemku st.p.č. 64 -
manželé L. Požadovanou část pozemku hodlají využít jako přístupovou cestu k čištění fekální jímky nepřístupné 
z jejich pozemku.
Návrh usnesení: RM ukládá vedoucímu OH projednat s vlastníky st.p.č. 64 v k.ú. Záluží u Čelákovic možnost 
uzavření Smlouvy o věcném břemenu na přístup přes část p.č. 26/5, v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

  
2.5. Pronájem pozemku pod garáží
Z důvodu vlastnictví garáže se obrátil na Město Čelákovice pan M. M., dlouhodobý pobyt Faros Avenue, Kypr, 
o sepsání nájemní smlouvy na pozemek pod budovou garáže bez čp/če, jejímž je vlastníkem, dle kupní smlouvy 
s předchozím vlastníkem panem P. N., ze dne 13. 10. 2011 a právního účinku vkladu vlastnického práva do 
katastru nemovitostí ke dni 17. 10. 2011. Jedná se o řadovou garáž umístěnou na pozemku ve vlastnictví Města 
Čelákovice – st. p. č. 1425/11 – zastavěná plocha o výměře 20m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Smluvní 
cena pronájmu je převzata z předchozí smlouvy ve výši 200,-Kč/rok. 
Návrh usnesení: RM ukládá vedoucímu OH zpracovat přehled cen pronajímaných pozemků Městem Čelákovice 
v jednotlivých oblastech města a připravit srovnání s okolními obcemi.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

2.6. Ukončení nebytových prostor v domě č. p. 212, ul. Masarykova, Čelákovice
Rada města schválila záměr na pronájem nebytových prostor v domě čp. 212 Masarykova ulice, o celkové 
výměře 159 m², skladových 56 m², ostatních 16 m² a sociálních 3 m². Tyto prostory se pronajímají za účelem 
provozování obdobní činnosti za minimální výši nájemného 1 550,-Kč/m² a rok u všech prostor. Záměr na 
pronájem nebytových prostor Masarykova čp. 212 byl zveřejněn na úřední desce v souladu s ustanovením § 39 
odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích, ode dne 12. 4. 2012 do 30. 4. 2012. Žádost o ukončení nájemní smlouvy 
byla projednána na RM dne 5. dubna 2012, usnesení č. 8/2012/8.5.1. Smlouva o nájmu a podnájmu nebytových 
prostor uzavřená mezi Městem Čelákovice, prostřednictvím Správní firmy Q-Byt Čelákovice spol. s r.o. 
a soukromou prodejnou Drogerie – foto, zastoupený panem S. B., byla již předložena, jako podklad pro jednání 
RM na schválení záměru na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 212 Masarykova usnesení č. 
8/2012/8.5.2. ze dne 5. dubna 2012. 
Návrh usnesení: RM schvaluje pronájem nebytových prostor v Čelákovicích v domě č. p. 212, ul. Masarykova 
ulice, o celkové výměře 159 m² z toho obchodních 84 m², skladových 56 m², ostatních 16m² a sociálních 3 m² za 
účelem provozování obchodní činnosti - drogerie nabídce č. 2, M. L., Lipník, za nabídnutou cenu 1850,- Kč/m2 
/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH
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3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1.1. Rozpočet města 2012 - úprava č. 6
RM je předkládán rozpočet města 2012 č. 6
Návrh usnesení: RM schvaluje úpravu č. 6 rozpočtu města 2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OFaP

3.1.2. Rozpočet města 2012 - úprava č. 7
RM je předkládán rozpočet města 2012 č. 7
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit úpravu č. 7 rozpočtu města 2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OFaP

3.2. Závěrečný účet za rok 2011
V roce 2011 město Čelákovice hospodařilo s příjmy ve výši 215 241 tis. Kč a výdaji ve výši 201 415 tis. Kč 
Hospodaření roku 2011 bylo přebytkové ve výši 13 825 tis. Kč. 
Závěrečný účet za rok 2011 je zpracován do podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením za rok 2011 
bez výhrad.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Vyřizuje OFaP

3.3. Výsledky hospodaření organizací za rok 2011
Rozdělení ZHV
RM jsou předkládány Výsledky hospodaření organizací za rok 2011  
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit:  
1) Převod ZHV  MŠ Přístavní za rok 2011 ve výši 10 000,00 Kč do fondu odměn a 170 227,99 Kč do rezervního 
fondu,
2) Převod ZHV  MŠ Rumunská za rok 2011 ve výši 10 000,00 Kč do fondu odměn a 251 380,93Kč do rezervního 
fondu,
3) Převod ZHV  MŠ Komenského za rok 2011 ve výši 10 000,00 Kč do fondu odměn a 225 862,35 Kč 
do rezervního fondu,
4) Převod ZHV ZŠ Komenského rok 2011 ve výši 203,37 Kč do rezervního fondu,
5) Převod ZHV  ZŠ Kostelní za rok 2011 ve výši 70 000,00 Kč do fondu odměn 
    a78 183,75 Kč do rezervního fondu,
6) Převod ZHV  ZUŠ Jana Zacha za rok 2011 ve výši 72 015,06 Kč do rezervního fondu,
7) Převod ZHV MDDM  za rok 2011 ve výši 20 000,00 Kč do fondu odměn a 83 769,85
Kč do rezervního fondu,
8) Použití ZHV Městského muzea za rok 2011 ve výši 30 000,00 Kč do fondu odměn a 10 553,04 Kč 
do rezervního fondu,
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Vyřizuje OFaP

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA

4.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. DZ 11010435/Kr mezi Městem Čelákovice a společností Metrostav 
a.s., Praha 8
Na základě schválení víceprací a méněprací na akci „Revitalizace náměstí 5. května Čelákovice“ je Radě města 
předkládán ke schválení Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. DZ 11010435/Kr mezi Městem Čelákovice 
a společností Metrostav a.s., Praha 8
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. DZ 11010435/Kr mezi Městem Čelákovice, 
jako objednatelem, a společností Metrostav a.s., Praha 8, jako zhotovitelem, stavby „Revitalizace náměstí 
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5. května Čelákovice“, kterým se řeší schválené vícepráce a méně práce na akci „Revitalizace náměstí 5. května 
Čelákovice“ ve výši 600 365,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.2. Výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky „Veřejné osvětlení – kruhová křižovatka na silnici II/245 
v Čelákovicích“
V souvislosti s již probíhající výstavbou kruhové křižovatky na silnici II/245 v Čelákovicích a v návaznosti na 
plánované provedení výměny kabelového vedení veřejného osvětlení podél ulice Sokolovská (od křižovatky s ul. 
Spojovací a po křižovatku s ul. Volmanova) bylo zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu. ZŘ 
bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídky na webových stránkách města a současně oslovením 3 firem. 
V termínu pro podání nabídek byly doručeny 3 nabídky. 
Návrh usnesení: 4.2.1. RM schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise jako pro město nejvýhodnější,
nabídku firmy K. UHLÍŘ s. r. o., Čelákovice na plnění veřejné zakázky „Veřejné osvětlení – kruhová křižovatka na 
silnici II/245 v Čelákovicích“ - část zemní práce a pokládka kabelů za nabídkovou cenu 213 247,- Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.2.2. RM schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise jako pro město nejvýhodnější,
nabídku firmy Jarmil Brož, Týnec nad Labem na plnění veřejné zakázky „Veřejné osvětlení – kruhová křižovatka 
na silnici II/245 v Čelákovicích“ - část dodávka a montáž stožárů, svítidel a ostatní práce za nabídkovou cenu 130 
506,- Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.2.3. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a firmou K. 
UHLÍŘ s. r. o., Čelákovice jako zhotovitelem v rámci plnění veřejné zakázky „Veřejné osvětlení – kruhová 
křižovatka na silnici II/245 v Čelákovicích“ - část zemní práce a pokládka kabelů.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.2.4. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a firmou 
Jarmil Brož, Týnec nad Labem jako zhotovitelem v rámci plnění veřejné zakázky „Veřejné osvětlení – kruhová 
křižovatka na silnici II/245 v Čelákovicích“ - část dodávka a montáž stožárů, svítidel a ostatní práce.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.3. Důvody posunutí termínu dokončení realizace akce „Císařská Kuchyně – rekonstrukce místních 
komunikací a oprava odvodnění silnice III/2454 – RIGOL G“
Dne 26. 3. 2012 byla na základě usnesení RM č. 7/2012/4.2. ze dne 19. března 2012 uzavřena Smlouva o dílo 
se společností PVZ s.r.o. jako se zhotovitelem výše jmenované akce. 
Dle Smlouvy měly být práce zahájeny dne 15. 4. 2012 a ukončeny do 10 dnů od zahájení stavby, tedy 
do 24. 4. 2012.
Stavba byla dokončena dne 27. 4. 2012 a předána s drobnými závadami dne 2. 5. 2012. Termín odstranění vad 
byl stanoven do 9. 5. 2012.
Návrh usnesení: 4.3.1. RM shledává vzhledem k okolnostem, které provázely realizaci stavby, důvody pro

posunutí termínu dokončení díla „Císařská Kuchyně – rekonstrukce místních komunikací a oprava odvodnění 

silnice III/2454 – RIGOL G“ jako opodstatněné a objektivní.

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

Návrh usnesení: 4.3.2. RM rozhodla o neuplatnění ustanovení Článku VII Smlouvy o dílo ze dne 19. 3. 2012 

mezi Městem Čelákovice a společností PVZ s.r.o. o právu objednatele účtovat smluvní pokutu za nedodržení 

termínu plnění.

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

4.4. Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene pro akci „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení – Čelákovice - Záluží
V souvislosti s plánovanou investiční akcí „Rekonstrukce veřejného osvětlení – Čelákovice-Záluží“ je zpracována 
projektová dokumentace ke stavebnímu povolení ( DSP ) na tuto investiční akci. Pro vydání stavebního povolení 
je nutné uzavřít s vlastníky pozemků v této lokalitě smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen. 
Bez těchto smluv není možné stavební povolení vydat a stavbu zrealizovat.
Věcné břemeno bude zřízeno za účelem možnosti umístění veřejného osvětlení, provedení údržby či oprav 
na rekonstruovaném veřejném osvětlení.
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Návrh usnesení: 4.4.1. RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene upravující 

podmínky umístění stavby a provozu veřejného osvětlení v Čelákovicích - Záluží mezi Městem Čelákovice, jako 

budoucím oprávněným, a vlastníkem pozemku p.č. 26/1 v k.ú. Záluží u Čelákovic, paní M. E., jako budoucí 

povinnou.

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

Návrh usnesení: 4.4.2. RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene upravující 

podmínky umístění stavby a provozu veřejného osvětlení v Čelákovicích - Záluží mezi Městem Čelákovice, jako 

budoucím oprávněným a vlastníky pozemku st. č. 36 v k.ú. Záluží u Čelákovic, M. V. a Michaelou Vodehnalovou, 

jako budoucími povinnými.

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

Vyřizuje ORM

4.6. Méně a více práce „Císařská Kuchyně – rekonstrukce místních komunikací a oprava odvodnění 
silnice III/2454 – RIGOL G“
Na základě dohody mezi investorem a zhotovitelem stavby „Císařská Kuchyně – rekonstrukce místních 
komunikací a oprava odvodnění silnice III/2454 – RIGOL G“ nebyly realizovány následující práce (méně práce 
ve výši nákladů celkem 47 834,50 Kč bez DPH)
Návrh usnesení: RM souhlasí s využitím finančních prostředků ve výši 47 834,49 Kč bez DPH uspořených 

v rámci stavby „Císařská Kuchyně – rekonstrukce místních komunikací a oprava odvodnění silnice III/2454 –

RIGOL G“ pro zbudování části vjezdu k čp. 32 v ulici Čelákovská, k.ú. Sedlčánky.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Iglo)
Vyřizuje ORM

4.7. Kácení stromu s číselným označením 36 dle PD (35 dle znaleckého posudku 82-1 360/11 
zpracovaného Ing. J. K., Ph.D.)
Dne 22. 5. 2011 byl Ing. J. K., Ph.D. zpracován znalecký posudek, ve kterém bylo zahrnuto i posouzení stromu č. 
36 vrby náhrobní (Salix x sepulcralis). Tento posudek uvádí, že se jedná o jedince s rozsáhlou infekcí kmene 
způsobující rozsáhlé statické problémy. Jako návrh řešení uvádí variantně pravidelným radikálním řezem 
v intervalu nepřesahujícím 5 let nebo odstraněním stromu.
Návrh usnesení: RM ukládá místostarostovi předložit žádost Odboru životního prostředí města s návrhem na

odstranění stromu č. 36 dle projektové dokumentace, část Sadovnické úpravy, k akci „Revitalizace náměstí 

5. května v Čelákovicích“ vrby náhrobní (Salix x sepulcralis) rostoucí před budovou CMC.

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

Vyřizuje ORM

4.8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi Městem Čelákovice, Jozefem Ciconěm a Michalem Urbanským
Při konzultaci rozpracované projektové dokumentace navrhl zhotovitel doplnění projektové dokumentace 
o projekt části aleje Jiřího Wolkera (od křižovatky s ulicí Táboritská po křižovatku s ulicí Přístavní) a ulice 
Miroslava Maška. Na základě tohoto návrhu požádal investor o učinění cenové nabídky na tuto část PD.
Návrh usnesení: 4.8.1. RM schvaluje rozšíření zakázky „Projektová dokumentace – Komunikace včetně 

odvodnění – městská část Jiřina“ o projektovou dokumentaci na část aleje Jiřího Wolkera (od křižovatky s ulicí 

Táboritská po křižovatku s ulicí Přístavní) a ulici Miroslava Maška v celkové ceně 16 000,- včetně DPH.

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

Návrh usnesení: 4.8.2. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2012 mezi Městem 

Čelákovice jako objednatelem, Mgr. A. Jozefem Ciconěm a Ing. Michalem Urbanským jako zhotoviteli na akci 

„Projektová dokumentace – Komunikace včetně odvodnění – městská část Jiřina“.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM
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4.9. Technický dozor investora (dále též „TDI“) na akci „Rekonstrukce Kálikovy ulice“
Dne 10. 5. 2012 byla usnesením Rady města č. 11/2012/4.8.2. schválena Smlouva o dílo mezi Městem 
Čelákovice a panem Milanem Tichým jako zhotovitelem v rámci výkonu technického dozoru investora (dále jen 
TDI) na akci „Rekonstrukce Kálikovy ulice“ (dále jen Smlouva). Na žádost pana Tichého byly ve Smlouvě učiněny 
následující změny:
v preambuli Smlouvy byla vypuštěna slova „a uhradit“ (vzhledem k tomu, že výkon TDI je dle Smlouvy vykonáván 
bezplatně)
v §2 odst. 2.1. Smlouvy byla vypuštěna věta „a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby“ 
(vzhledem k tomu, že znamená totéž jako dodržení podmínek stavebního povolení)
v § 7 odst. 7.2 Smlouvy bylo přidáno slovo „této“ (aby bylo jednoznačně jasné, že se nejedná o smlouvu 
se zhotovitelem předmětné stavby)
Návrh usnesení: 4.9.1. RM revokuje své rozhodnutí 11/2012/4.8.2. ze dne 10. 5. 2012. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.9.2. RM schvaluje nové znění Smlouvy o dílo na provádění výkonu technického dozoru 

stavby „Rekonstrukce Kálikovy ulice“ mezi Městem Čelákovice, jako objednatelem a panem Milanem Tichým,

jako zhotovitelem. Pan Milan Tichý bude výkon technického dozoru investora provádět bezúplatně. 

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

Vyřizuje ORM

4.10. Zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 15. 5. 2012 a 5. 6. 2012
RM je předkládán Zápis z jednání komise pro rozvoj města
Návrh usnesení: 4.10.1. RM bere na vědomí Zápis č. 5, 6 z jednání komise pro rozvoj města ze dne 15. 5. 2012 

a 5. 6. 2012

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

Návrh usnesení: 4.10.2. RM po projednání v komisi pro rozvoj města souhlasí s předloženým řešením a nemá 

námitek k dokumentaci k územnímu řízení na „Obytný soubor V Prokopě“. Dokumentaci požadujeme doplnit 

o vyznačení ploch pro umístění odpadů a tříděných odpadů. Rada města požaduje předložení dalšího stupně 

projektové dokumentace k vyjádření.

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

Návrh usnesení: 4.10.3. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nesouhlasí s navrhovaným záměrem na 

výstavbu zázemí spedice firmy TOHOZ – Čelákovice, Tovární. Navrhované řešení území je v rozporu s územním 

plánem ve funkčním využití plochy

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

Návrh usnesení: 4.10.4.1. RM po projednání v komisi pro rozvoj města souhlasí se zpracováním nového 

územního plánu města Čelákovice.

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

Návrh usnesení: 4.10.4.2. RM po projednání v komisi pro rozvoj města ukládá vedoucí odboru rozvoje města 

předložit zadání veřejné zakázky na zpracování územního plánu města Čelákovice formou otevřené urbanistické 

jednokolové soutěže o návrh. 

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

Návrh usnesení: 4.10.5 RM po projednání v komisi pro rozvoj města nesouhlasí s navrhovaným řešením 

rekonstrukce fasádní omítky na objektu restaurace a řeznictví U Bohuslavů na náměstí 5. května č.p. 114, 

zejména s řešením kamenného obkladu soklu fasády. 

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

Návrh usnesení: 4.10.6 RM po projednání v komisi pro rozvoj města souhlasí s dostavbou kouřovodu na 

rodinném domě v ulici Rybářská č.p. 181 v rámci změny stavby před dokončením.

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

Návrh usnesení: 4.10.7 RM po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek ke stavebním úpravám 

domů Sedláčkova č.p. 47 a 48 v Čelákovicích dle předložené dokumentace ke stavebnímu povolení z 04/2012. 

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

Návrh usnesení: 4.10.8 RM po projednání v komisi pro rozvoj města souhlasí s předloženým projektem úpravy 

RD ul. Na Hrádku č.p. 467/17, p.č. 1578, 1579 v k.ú. Čelákovice v části řešení střechy a s umístěním vikýřů. 

Komise dále souhlasí s umístěním plného plotu, požaduje jej však řešit jako zděný s omítkou ve světlém tónu 
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nebo jako kamenný plot z pískovce či opuky tak, aby oplocení materiálově odpovídalo místu. Vodovodní přípojka 

bude z důvodu nedostatečných podkladů předmětem dalšího vyjádření.

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

Návrh usnesení: 4.10.9 RM po projednání v komisi pro rozvoj města souhlasí se zvýšením hřebene střechy 

a přístavbou v souladu s nově předloženým návrhem úpravy RD Ve Skále č.p. 65/10. Stávající prvky fasády 

budou zachovány, stejně jako tvarosloví štítové zdi (bude zachována štítová atika s lizénami) a sklon střechy.

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

Návrh usnesení: 4.10.10. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitky ke změně územního 

rozhodnutí  - změně umístění novostavby RD na p.č. 982/55 a p.č. 982/59 v k.ú. Čelákovice. V průběhu stavby 

bude kabel veřejného osvětlení ochráněn pod dozorem pracovníka Technických služeb Čelákovice.

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

Návrh usnesení: 4.10.11. RM po projednání v komisi pro rozvoj města souhlasí s předloženým návrhem úpravy 

tvaru střechy rozestavěného RD na p.č. p.č. 494/14 a p.č. 494/15 v k.ú. Sedlčánky.

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

Návrh usnesení: 4.10.12. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nesouhlasí s navrhovaným řešením 

oplocení  pozemku u RD v ulici Mochovská č.p.  8685/43 v Čelákovicích a navrhuje u oplocení v celém rozsahu 

zachovat stávající ráz, tzn. zachovat podezdívku s průhlednou výplní.  

Tento bod bude projednán na příští RM.

Návrh usnesení: 4.10.13. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitky k předloženému návrhu 

novostavby RD na pozemku p.p.č. 498/23 v k.ú. Sedlčánky v ul. Smetanova. V průběhu stavby bude kabel 

veřejného osvětlení ochráněn pod dozorem pracovníka Technických služeb Čelákovice. Dotčené terény budou 

uvedeny do původního stavu se zárukou 36 měsíců.

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

Návrh usnesení: 4.10.14. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nesouhlasí s předloženým návrhem 

půdní vestavby RD č.p. 395/70 v Masarykově ul. v Čelákovicích. Předložená PD je neprůkazná a neřeší vztah se 

sousedním domem.

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

Návrh usnesení: 4.10.15. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitky k návrhu změny č. 2 ÚPO 

Vyšehořovice. 

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

Návrh usnesení: 4.10.16. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nesouhlasí s umístěním stavby „Provozní 

soubor 204 BTS 116 žst. Čelákovice (stavba GSM-R uzel Praha (Beroun – Praha – Benešov))“ dle předložené 

žádosti na pozemku p.č. 3230/5 v k.ú. Čelákovice. Komise upřednostňuje umístění stavby mimo zástavbu města, 

např. v rámci areálu depozitáře Národního technického muzea. 

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

Návrh usnesení: 4.10.17. RM po projednání v komisi pro rozvoj města a na základě jejího doporučení pověřuje 

komisi pro životního prostředí projednáním stavu a možného využití plochy mezi zástavbou v Sedlčánkách 

a Výmolou v úseku od Císařské Kuchyně po nové dětské hřiště v Sedlčánkách.

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

Návrh usnesení: 4.10.18. RM po projednání v komisi pro rozvoj města bere na vědomí potřebu nového 

trasování linek MHD v Čelákovicích (zejména linek č. 412 a 443) a pověřuje vedoucího hospodářského odboru 

svoláním  jednání za účasti ROPIDu, zástupců města Čelákovice a okolních obcí, zástupců osadních výborů 

a komise rozvoje. 

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

Návrh usnesení: 4.10.19. RM po projednání v komisi pro rozvoj města bere na vědomí možné problémy při 

rekonstrukci tratí ČD a vliv na dopravu Čelákovice - Praha  a pověřuje vedoucí odboru rozvoje města u SŽDC 

ověřit, jak pokračuje příprava rekonstrukce  traťového úseku Úvaly - Běchovice a jakým způsobem budou řešeny 

dopady na osobní dopravu na trase Praha - Vysočany - Čelákovice - Lysá nad Labem – Nymburk. Zároveň Rada 

města k dotazu ukládá připojit požadavek účasti města na jednáních k této problematice. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 4.10.20. RM po projednání v komisi pro rozvoj města ukládá vedoucí odboru školství, informací 

a kultury předložit informace o kapacitách školských zařízení v porovnání s předpokládaným demografickým 

vývojem v Čelákovicích. Zároveň žádá vedoucí odboru školství, informací a kultury o účast na příštím jednání 

komise k vysvětlení požadovaných informací a údajů.  

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

Návrh usnesení: 4.10.21. RM po projednání v komisi pro rozvoj města ukládá řediteli TS Čelákovice předložit 

jako doplnění podkladu k projednání projektu na rozšíření urnových schránek na hřbitově v Čelákovicích také 

studii rozšíření hřbitova. Zároveň žádá ředitele TS Čelákovice o účast na příštím jednání komise k vysvětlení 

požadovaných informací a údajů.  

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

Návrh usnesení: 4.10.22. RM po projednání v komisi pro rozvoj města ukládá vedoucímu odboru 

hospodářského pokračovat v procesu bezúplatného převodu pozemků ze správy Pozemkového fondu do 

vlastnictví města Čelákovice, jakmile pozbudou platnosti zákonné překážky tomuto převodu bránící. 

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

Vyřizuje ORM

4.11. Cenová poptávka – Světelné signalizační zařízení – V Prokopě, Čelákovice
Z důvodu probíhající rekonstrukce silnice II/245 v Čelákovicích a výstavby kruhové křižovatky na této komunikaci 

byly osloveny 3 firmy ke zpracování cenové nabídky na přemístění a instalaci světelného signalizačního zařízení 

k přechodu pro chodce. SSZ bylo umístěno u přechodu pro chodce u prodejny BILLA. Nově má být přesunuto 

k přechodu pro chodce k železniční zastávce „Čelákovice – zastávka“. Všem firmám byl k ocenění zaslán výkaz 

výměr.

Návrh usnesení: 4.11.1. RM schvaluje, jako pro město nejvýhodnější, cenovou nabídku společnosti JTS CZ 
s.r.o., Brandýs nad Labem na dodávku, montáž a zapojení „Světelného signalizačního zařízení - V Prokopě, 
Čelákovice“ za nabídkovou cenu 191 096 Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Janák)

Návrh usnesení: 4.11.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a firmou 
JTS CZ s. r. o., Brandýs nad Labem jako zhotovitelem na realizaci zakázky „Světelné signalizační zařízení –
V Prokopě, Čelákovice“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Janák)

Vyřizuje ORM

4.12. Zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 3. 4. 2012
RM je předkládán Zápis z jednání komise pro rozvoj města
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 4 z jednání komise pro rozvoj města ze dne 3. dubna 2012
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.13. 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 9. 5. 2012 vypsáno jednací řízení bez uveřejnění a na jeho základě následně dne 17. 5. 2012 podána první 
nabídka společnosti Metrostav. Na základě požadavku hodnotící komise předkládala společnost Metrostav novou 
nabídku na práce spojené s výškovou úpravou šachet O2 viz.SD č.:2 a změnou typu svítidel J dle požadavku GP.
Návrh usnesení: 4.13.1. RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku společnosti Metrostav, 
a.s., Praha 8 na opravu vpustí a šachet v rámci akce „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“ v celkové 
ceně 13 754,- Kč bez DPH tj. 16 504,80 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.13.2. RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku společnosti Metrostav, 
a.s., Praha 8 na změnu měření odběru technologie kašen a podzemních rozvaděčů v celkové ceně 43 925,20 
Kč bez DPH tj. 52 710,24 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.13.3. RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku společnosti Metrostav, 
a.s., Praha 8 na výškovou úpravu šachet O2 viz.SD č.:2 v rámci akce „Revitalizace náměstí 5. května 
v Čelákovicích“v celkové ceně 42 650,00 Kč bez DPH, tj. 51 180,00 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 4.13.4. RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku společnosti Metrostav, 
a.s., Praha 8 na změnu zastávkového označníku v rámci akce „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“
v celkové ceně 4 000,00 Kč bez DPH, tj. 4 800,00 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.13.5. RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku společnosti Metrostav, 
a.s., Praha 8 na úpravu dlažby č. 2 - šikmé pruhy v rámci akce „Revitalizace náměstí 5. května 
v Čelákovicích“v celkové ceně 13 855,00 Kč bez DPH, tj. 16 626,00 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.13.6. RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku společnosti Metrostav, 
a.s., Praha 8 na odvodnění rozvaděče v rámci akce „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“v celkové 
ceně 6 124,54,00 Kč bez DPH, tj. 7 349,448 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.13.7. RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku společnosti Metrostav, 
a.s., Praha 8 na změnu typu svítidel J dle požadavku GP v rámci akce „Revitalizace náměstí 5. května 
v Čelákovicích“v celkové ceně 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 

5.1. Zápis č. 4 z jednání sociální komise  
RM je předkládán Zápis č. 4 z jednání sociální komise ze dne 22. 5. 2012
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 4 z jednání Sociální komise ze dne 22. 5. 2012
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OSVaZ

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1. Sborník Historické sklo 5
Dne 4. 5. 2012 se na město obrátil zaměstnanec muzea J. Š., který není spokojený s neúhradou poloviny 
finančních nákladů na vydání sborníku 5/2011. Ředitel muzea požádal o vyjádření v této věci. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí dopis zaměstnance muzea J. Š. ve věci sborníku Historické sklo 5 
a následné vyjádření ředitele muzea k této věci.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Iglo)
Vyřizuje OŠIK

6.2. Zápis č. 5/2012 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic ze dne 15. 5. 2012
RM je předkládán Zápis č. 5/2012 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 5 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic 
ze dne 15. 5. 2012
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.3. Odvolání ředitele muzea
Tento bod bude projednán na příští RM.

6.4. Záznam z metodické návštěvy v MěM
Na žádost ředitele Městského muzea, vykonal RNDr. Jiří Žalman, metodik odboru ochrany movitého kulturního 
dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury, metodickou návštěvu, jejíž výsledek je radě předkládán. Na základě 
tohoto záznamu starosta radě doporučuje, akceptovat závěry RNDr. Žalmana a uložit řediteli muzea jejich 
zpracování a předložení radě města na prosincové zasedání tak, aby nová koncepce platila od 1. 1. 2013 
a mohla být tedy schválena i ZM.
Tento bod bude projednán na příští RM.
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6.5. Zřizovací listina Městského muzea v Čelákovicích
ZM uložilo místostarostovi připravit novou zřizovací listinu. Na základě jednání pracovní skupiny je předkládán 
návrh znění nové zřizovací listiny.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit zřizovací listinu Městského muzea v Čelákovicích 
v přepracovaném znění. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Iglo)
Vyřizuje OŠIK

6.6. Nominace na cenu města 2012
Dle statutu Výroční ceny města předkládá návrh k udělení ceny Rada města Zastupitelstvu města, nejpozději do 
konce měsíce června aktuálního roku. Komise pro kulturu, sport a CR projednala předložené návrhy dne 17. 4. 
2012
Návrh usnesení: RM navrhuje Zastupitelstvu města, ve shodě s Komisí pro kulturu, sport a cestovní ruch, 
udělení Výroční ceny města Čelákovic za rok 2012 panu B. H.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.7. Záznam do kroniky města za rok 2011
Kronikář města PhDr. Mirko Nosek připravil zápis do kroniky města za rok 2011.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis do kroniky města za rok 2011 bez výhrad.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.8. Žádost MUDr. Pavla Rusého o uvolnění z funkce člena redakční rady  
Rezignace Mgr. Petry Kolenské na členství v redakční radě
Dne 11. 5. t.r. požádal MUDr. Pavel Rusý  o uvolnění z funkce člena redakční rady Zpravodaje města Čelákovic. 
Dne 25. 5. t.r. podala Mgr. Petra Kolenská ze zdravotních důvodů rezignaci na členství v redakční radě 
Zpravodaje města Čelákovic.
Návrh usnesení: 6.8.1. RM bere na vědomí rezignaci MUDr. Pavla Rusého z funkce člena redakční rady 
Zpravodaje města Čelákovic. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.8.2. RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Petry Kolenské na členství v redakční radě 
Zpravodaje města Čelákovic. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.9. Návrh na doplnění Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch
Na základě usnesení Rady města č. 11/2012 ze dne 10. 5. t.r. vyzval odbor školství, informací a kultury sportovní 
subjekty ve městě s nabídkou spolupráce ve formě zastoupení klubu či jednoty v komisi pro kulturu, sport 
a cestovní ruch. 
Návrh usnesení: RM jmenuje za členy Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch Ladislavu Barešovou, Miroslava 
Koderu a Michala Novotného.    
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.10. Žádost SK UNION o dotaci na turnaj „ O pohár starosty města “ 
SK UNION žádá o finanční podporu 10. ročníku letního fotbalového turnaje „O pohár starosty města“.
Akce se koná v sobotu 30. června na fotbalovém hřišti U Hájku, za účasti ligových týmu Slovanu Liberec, FK 
Mladá Boleslav, Slavie Praha a Baumit Jablonec. 
SK Union požaduje částku 50 tis. Kč, předpoklad celkových nákladů je 150 tis. Kč. SK UNION nepředložil detailní 
rozpočet akce 2011/ 2012, z tohoto důvodu je navržena snížená cena.
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční příspěvek SK UNION Čelákovice ve výši 5000,- Kč na přípravu 10. 
ročníku fotbalového turnaje „O pohár starosty města“, vzhledem k tomu, že žádost neobsahuje přesnější 
specifikaci výdajů.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK
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6.11. Žádost o finanční příspěvek Svazu kulturistiky a fitness ČR
Svaz kulturistiky a fitness ČR pořádá dne 13. 6. t.r. 9. ročník silově-vytrvalostní soutěže  „Mistrovství ČR 
o nejzdatnější střední školu“.  Soutěž proběhne již počtvrté v Čelákovicích, v Městském bazénu a prostorách  
Základní školy J. A. Komenského. Pořadatelé se obracejí na Radu města s požadavkem o finanční příspěvek 
a poskytnutí 5 ks pohárů. 
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč Svazu kulturistiky a fitness ČR na pořádání 
9. ročníku „Mistrovství ČR o nejzdatnější střední školu“. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.12. Žádost Mysliveckého sdružení Čelákovice o finanční příspěvek 
Myslivecké sdružení Čelákovice připravuje pro 1. stupeň ZŠ J. A. Komenského 414 „Dětský den“. Akce se koná 
dne 18. 6. 2012 v areálu MŠ Čelákovice „Cucovna“ .
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční příspěvek Mysliveckému sdružení Čelákovice ve výši 2 000,- Kč na 
uspořádání „Dětského dne“ pro žáky Základní školy J. A. Komenského 414 Čelákovice. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.13. Nabídka pronájmu městské sauny 
Městu byla předložena nabídka společnosti Sauna Club Kylpylä z Kolína na pronájem městské sauny. Protože 
nabídka přišla teprve 8. 6. 2012, je tento materiál předkládán pouze pro informaci. 
Návrh usnesení: RM ukládá starostovi připravit záměr pronájmu sauny na příští řádné jednání RM v červenci 
2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje STA

6.14. Doplnění Zásad města Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy 
a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit
Zásady byly schváleny dne 6. 10. 2011 a použity pro dotační řízení roku 2012. První měsíce praxe ukazují na 
problém při přidělování mimořádných dotací Smlouvou. 
Návrh usnesení: RM schvaluje doplnění Zásad města Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti 
výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit ze dne 6.10.2012 v čl.III., bod 6 
o text: Tento postup se nevztahuje na dotace schválené Radou města mimo termín řádného dotačního řízení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

7. DOPRAVA 

7.1. Souhlas města s využitím silnice pro provoz manipulačních vozíků
RM je předkládána žádost firmy TOS Čelákovice o souhlas Města Čelákovic jako vlastníka místních komunikací 
ul. Stankovského a Tovární s obnovením povolení výjimky pro zvláštní užívání místních komunikací za účelem 
pohybu manipulačních vozíků v průmyslovém areálu TOS.
Návrh usnesení: RM souhlasí jako vlastník místních komunikací s prodloužením výjimky na povolení 
výjimečného užití silnice Stankovského a Tovární v obci Čelákovice za účelem provozu manipulačních vozíků 
v průmyslovém areálu TOS.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Iglo)
Vyřizuje OH
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8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

8.1. Zápis č. 5 z jednání „Bytové komise“
RM je předkládán Zápis č. 5 z jednání Bytové komise.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 5 z jednání Bytové komise ze dne 3. 5. 2012
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Iglo)
Vyřizuje OH

8.2. Bytové záležitosti
8.2.1. Výměna bytu
B. V., bytem Průběžná, Milovice, byt o velikosti 65,30m² a Š. M., bytem Armádní, Milovice, byt o velikosti 
35,50m². Členové bytové komise souhlasí s výměnou bytů.
Návrh usnesení: RM souhlasí s výměnou bytů mezi paní V. B., bytem, Průběžná, Milovice a panem M. Š., 
bytem, Armádní, Milovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Iglo)
Vyřizuje OH

8.2.2. Přidělení bytu 
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 36,86m² , 7. patro, byt, ul. Armádní v Milovicích. Členové bytové 
komise doporučují přidělení bytu A. Š., trvale bytem nám. 5. května 1/11, Čelákovice. Žádost o nájem obecního 
bytu má podanou ode dne 7. 10. 2009. Nevlastní nem. k bydlení.
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 1+1, Armádní, Milovice, A. Š., Čelákovice dle seznamu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.3. Přidělení bytu
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 115,62m² , 2. patro, byt, ul. Lesní v Milovicích. Členové bytové komise 
doporučují přidělení bytu paní M. H., bytem V Nedaninách, Čelákovice.
Žádost o byt má podanou ode dne 30. 03. 2011. Nevlastní nem. k bydlení.
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 3+1, Lesní, Milovice, paní M. H., Čelákovice dle seznamu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.4. Korespondence paní R.
RM se předkládá žádost paní E. R., bytem V Prokopě, Čelákovice, která žádá o výměnu bytu po paní H. Č., 
bytem ul. V Prokopě, Čelákovice. Ve své žádosti uvádí, že byt, ve kterém žije je pro ni příliš velký a finančně 
neúnosný (3+1) a proto by ho chtěla městu vrátit s tím, že jí město umožní výměnu za byt 2+1 po paní Č.
Členové bytové komise doporučují vyhovět žádosti paní E. R., za podmínky, že odevzdá městu byt o velikosti 
3+1 a případné opravy v bytě o velikosti 2+1 si uhradí na své náklady.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, o velikosti 2+1, ul. V Prokopě, 
Čelákovice, za podmínky, že paní E. R., odevzdá městu byt 3+1 a opravy v bytě budou v její režii.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.5. Korespondence paní H. V.
RM se předkládá žádost paní H. V. bytem Prokopa Holého, Čelákovíce, která žádá o výměnu bytu. Paní V. nyní 
žije v bytě v ul. Prokopa Holého, Čelákovice o velikosti 3+1 a na jejím patře se uvolnil byt 5 v prvním patře o 
velikosti 1+1 po paní M. Z.
Paní V. žádá o výměnu z důvodu finančních i z důvodů nadměrných metrů jejího současného bytu. Členové 
bytové komise doporučují vyhovět žádosti pí V., za podmínky, že odevzdá městu byt o velikosti 3+1. Členové 
bytové komise v případě paní V. netrvají na tom, aby si paní V. hradila případné opravy v bytě, s ohledem na její 
věk.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, o velikosti 1+1, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice, za podmínky, že paní H. V., Čelákovice odevzdá městu byt 3+1.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH
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8.2.6. DPS
Paní M. Z., trvale bytem Kutná Hora, si požádala o zařazení do seznamu žadatelů do DPS. Členům bytové 
komise bylo předloženo vyjádření sociální komise, která nesouhlasí se zařazením pí Z. do seznamu uchazečů o 
DPS, kde se uvádí, že není klientkou pečovatelské služby a trvalé bydliště má mimo město Čelákovice. 
Členové bytové komise přihlédli k vyjádření sociální komise, a proto nedoporučují zařazení paní Z. do seznamu 
uchazečů o nájem bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou. 
Návrh usnesení: RM neschvaluje zařazení do seznamu uchazečů o nájem bytu zvláštního určení v domě 
s pečovatelskou službou paní M. Z., Kutná Hora.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Janák)
Vyřizuje OH

8.2.7. Korespondence manželů K.
RM se předkládá žádost manželů M. a D. K., Milovice, kteří žádají o prominutí úroků z prodlení v celkové výši 
37 546,-Kč za pozdní úhradu nájemného včetně služeb za období 2010-2011. Manželé K. bydleli v bytě ul. 
Armádní, Milovice, kde jim vznikl dluh. Dne 31. 5. 2012 tento byt městu vrátili. Členové bytové komise doporučují 
prominutí 50% poplatku z prodlení v souvislosti s pozdním hrazením nájmu M. a D. K., bytem, Milovice.
Návrh usnesení: RM promíjí 50% poplatku z prodlení v souvislosti s pozdním hrazením nájmu M.
a D. K., Milovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.8. Korespondence paní D. M.
RM se předkládá žádost pí M., bytem Prokopa Holého, Čelákovice ve věci prodloužení nájemní smlouvy. Rodina 
se v roce 2011 nacházela ve finanční nouzi z důvodu nemoci v rodině a z důvodů, které uvedla pí M. na bytové 
komisi. Členové bytové komise doporučují uzavření nové nájemní smlouvy s pí M. za předpokladu, že budou 
uhrazeny veškeré dluhy, které na bytě jsou. Současně s tímto členové bytové komise projednali, aby případné 
penále bylo pí. M. prominuto.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, ul. Prokopa Holého, Čelákovice za 
předpokladu, že budou uhrazeny veškeré dlužné částky za nájem D. M., Prokopa Holého, Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.9. Korespondence pana T. S.
RM se předkládá žádost pan T. S., bytem Prokopa Holého, Čelákovice, který žádá 
o povolení splátek, v dopise uvádí, že přestože řádně pracoval, pobíral jen životní minimum, proto nemohl řádně 
platit nájemné. Nyní je již zaměstnán a má pravidelnou výplatu a jeho dluh činí pět měsíců. Členové bytové 
komise nedoporučují vyhovět žádosti pana T. S. z důvodu neplacení nájemného a úhrad poskytovaných 
s užíváním bytu. Současně doporučují, aby RM uložila správci bytového fondu podání výpovědi z nájmu bytu, ul. 
Prokopa Holého v Čelákovicích. 
Návrh usnesení: 8.2.9.1. RM vypovídá nájem z bytu, v domě, ul. Prokopa Holého v Čelákovicích, manželům T.
S. a R. S., z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (1 nehlasoval Iglo – možný střet zájmu)
Návrh usnesení: 8.2.9.2. RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu, ul. Prokopa 
Holého v Čelákovicích.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (1 nehlasoval Iglo – možný střet zájmu)
Vyřizuje OH

8.2.10. Korespondence pana M. S.
RM se předkládá žádost pana S., bytem Armádní, Milovice, který žádá o vyřešení jeho dluhu, který nastal tím, že 
se dostal i díky dluhům jeho manželky a její matky do finanční tísně. Z výše uvedených důvodů má na bytě dluh 
ve výši k 31.5.2012 93 352,-Kč. Dle materiálů z Q-Bytu, pan S. od 12/2010, v době, kdy převzal byt, neuhradil ani 
jednu platbu za nájemné. RM již v této věci vydala dne 5. dubna 2012 usnesení č. 8/2012/8.4., kde vypověděla 
nájem z bytu, v domě v Milovicích ul. Armádní panu M. S. a uložila správci bytového fondu zajistit podání 
výpovědi z nájmu bytu, v domě v Milovicích ul. Armádní. Dne 25. 4. 2012 AK JUDr. Luhana písemně oznámila 
manželům panu M. S. a paní R. S. že jim dává výpověď z nájmu bytu. Členové bytové komise nesouhlasí 
s uzavřením nové nájemní smlouvy a odkazují na výpis z usnesení č. 8/2012/8.4.ze dne 5. dubna 2012.
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Návrh usnesení: RM setrvává na svém usnesení č. 8/2012/8.4. ze dne 5. dubna 2012
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.11.Korespondence paní A. G.
RM se předkládá žádost paní A. G., bytem Armádní, Milovice, která žádá prodloužení nájemní smlouvy a o 
odpuštění penalizačních poplatků. Podklady z Q-Bytu - dluh na nájemném činí k 30.4.2012 23 168,-Kč. Členové 
bytové komise nesouhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy s paní A. G., pokud nebudou uhrazeny veškeré 
dluhy na nájemném. 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt ul. Armádní, Milovice za podmínky, že 
A. G. uhradí dlužné nájemné ve výši 23 168,-Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.12.Korespondence M. D.
RM se předkládá žádost pana M. D. a K. D., bytem Průběžná, Milovice, kteří žádají o prodloužení nájemní 
smlouvy a o odpuštění penalizačních poplatků. Podklady z Q-Bytu - dluh na nájemném činí k 30.4.2012 23 800,-
Kč. Členové bytové komise nesouhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy s K. a M. D., pokud nebudou 
uhrazeny veškeré dluhy na nájemném.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, ul. Průběžná, Milovice za podmínky, že 
K. a M. D. uhradí dlužné nájemné ve výši 23 800,-Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.13. Korespondence J. L.
RM se předkládá žádost pana J. L., bytem J. A. Komenského, Čelákovice, který žádá 
o prominutí úroku z prodlení v souvislosti s pozdním uhrazením nájmu z částky 130 626,-Kč. Pan J. L. všechny 
dluhy na nájemném uhradil v plné výši. Členové bytové komise doporučují prominutí 50% poplatku z prodlení 
v souvislosti s pozdním hrazením nájmu J. L., bytem J. A. Komenského, Čelákovice.
Návrh usnesení: RM promíjí 50% poplatku z prodlení v souvislosti s pozdním hrazením nájmu J. L., Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.14. 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. 
Návrh na usnesení: RM setrvává na svém usnesení č. 14/2011/8.1.3. ze dne 4. srpna 2011
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Janák)
Vyřizuje OH

8.2.15. Přemístění do DPS Čelákovice
Členům bytové komise byla předložena žádost A. S., bytem Vyšehořovice p. Mochov, 
a žádá pro svou maminku paní M. V., bytem Bulovka, Praha 8 v DPS, o umístění, de facto přemístění do domu 
zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v Čelákovicích. Hlavní důvod, který je v dopise uveden, že 
v DPS Bulovka začínají stavební práce, a probíhá zde celková rekonstrukce budovy. Hluk i prach ji působí 
nemalé potíže. Pí S., v dopise uvádí, že Vyšehořovice jsou od Čelákovic kousek a raději by měla maminku v DPS  
v Čelákovicích. Členové bytové komise po projednání nesouhlasí s přemístěním do bytu zvláštního určení 
v domě s pečovatelskou službou v Čelákovicích, důvody, které paní S. uvedla, nejsou podmínkou pro přeřazení 
do DPS Čelákovice.
Návrh na usnesení: RM neschvaluje přemístění paní M. V., bytem Bulovka, DPS Praha 8, do Domu 
s pečovatelskou službou, Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Janák)
Vyřizuje OH
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8.3. Cena místně obvyklého nájemného v Čelákovicích
Ve věci zjištění ceny místně obvyklého nájemného bytů v Čelákovicích. Zákon o obcích č.128/2000 Sb. říká, že 
úplatný převod obecního majetku by měl být prováděn za minimálně cenu místně obvyklou a to platí nejen pro 
prodej, ale i pro pronájem bytů právní poradny svazu města obcí, dle stanoviska odboru dozoru a kontroly 
veřejné správy MV. Zákon dává obcím možnost přijetí zdůvodněné výjimky v případech zvláštního významu, ale 
ostatní pronájmy mají být realizovány za cenu místně obvyklou.
Návrh usnesení: 8.3.1. RM ukládá Bytové komisi vymezit 4 lokality v Čelákovicích pro kategorizaci výše 
nájemného podle polohy bytu ve městě.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.3.2. RM ukládá vedoucímu OH, aby pro vymezené lokality Města Čelákovic zajistil 
zpracování zrcadla místně obvyklého nájemného pro byty pronajímané městem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1. Zápis č. 13 z jednání Bezpečnostní komise
RM je předkládán Zápis č. 13 z jednání Bezpečnostní komise 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 13 z jednání Bezpečnostní komise ze dne 22. 5. 2012
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

9.2. Rezignace p. Tomáše Janáka na funkci předsedy bezpečnostní komise města
Dne 16. 5. t.r. požádal p. Tomáš Janák o uvolnění z funkce předsedy BZK  města Čelákovic. 
Návrh usnesení: 9.2.1. RM bere na vědomí rezignaci Tomáše Janáka na funkci předsedy Bezpečnostní komise 
Města Čelákovic. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 9.2.2. RM jmenuje Tomáše Janáka členem Bezpečnostní komise Města Čelákovic. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 9.2.3. RM jmenuje p. Bc. Svatopluka Svatoně předsedou Bezpečnostní komise Města 
Čelákovic. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Pátek)

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

10.1. Veřejná zakázka „ Vegetační úpravy rekreační zeleně a alejových dřevin ve Městě Čelákovice“ 
Odbor životního prostředí vypsal VŘ k výše uvedené veřejné zakázce. Osloveno bylo 5 firem z okolí a výzva byla 
zveřejněna na www stránkách. Na vyhlášenou výzvu jsme obdrželi celkem 13 nabídek z nichž 4 byly neúplné 
a proto byly ze soutěže vyloučeny.
Návrh usnesení: 10.1.1. RM na základě doporučení komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek schvaluje 
nabídku firmy Ing. Jan Toušek, Planá nad Lužnicí ve výši 298.600,- Kč včetně DPH na provedení služby spojené 
s veřejnou zakázkou o názvu „Vegetační úpravy rekreační zeleně a alejových dřevin ve Městě Čelákovice“ jako 
pro město nejvýhodnější.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Janák)
Návrh usnesení: 10.1.2. RM projednala a schvaluje návrh Smlouvy s firmou Ing. Jan Toušek, Planá nad Lužnicí 
ve výši 298.600,- Kč včetně DPH na provedení služby spojené s veřejnou zakázkou o názvu „Vegetační úpravy 
rekreační zeleně a alejových dřevin ve Městě Čelákovice“.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Janák)
Vyřizuje OŽP

10.2. ÚHOS - Zastavení správního řízení na VZ svoz odpadů 
Město Čelákovice obdrželo Usnesení Úřadu pro hospodářskou soutěž  č.j. UHOS-S547/2011/VZ-
7869/2012/540/MKr ze dne 14. 5.2012, kterým se toto správní řízení zastavuje, neboť navrhovatel – Technické 
služby města Nymburka, V Zahrádkách, Nymburk, zastoupený J. R., ředitelem – vzal dne 12. 4. 2012 svůj návrh 
ze dne 3. 11. 2011 zpět
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Návrh usnesení: 10.2.1. RM bere na vědomí usnesení ÚHOS č.j. ÚOHS-5547/2011/VZ-7869/2012/540/MKr ze 
dne 14. 5. 2012 o zastavení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v nadlimitní veřejné zakázce 
„Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu v katastrálním území Čelákovice, Sedlčánky 
a Záluží u Čelákovic“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení:10.2.2. RM ukládá místostarostovi Ing. M. Sekyrovi předložit novou zadávací dokumentaci 
k nadlimitní veřejné zakázce „Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního odpadu a svoz tříděného odpadu 
v k.ú. Čelákovice, Sedlčánky a Záluží “ do 31. 8. 2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŽP

10.3. Zveřejnění výsledků z monitoringu ovzduší a žádost o dotaci z Operačního programu Životní 
prostředí.
Město provedlo měření ovzduší a v současné době probíhají diskuze, jak postupovat dál.
Návrh usnesení: 10.3.1. RM ukládá radní pí. Jarmile Volfové předložit na jednání redakční rady Zpravodaje 
Města Čelákovic návrh, aby byl v červencovém čísle ZMČ zveřejněn příspěvek Ing. J. T., DrSc. Současně se 
stanoviskem OŽP k měření čistoty ovzduší v Čelákovicích, které proběhlo na podzim roku 2011.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 10.3.2. RM ukládá vedoucí OŽP, aby na webové stránky města zajistila umístění „Závěrečné 
zprávy – interpretace výsledků měření kvality venkovního ovzduší v pěti vybraných lokalitách v Čelákovicích za 
období 1. 11. – 6. 12. 2011“, vypracovanou ZÚ se sídlem v Ostravě. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 10.3.3. RM ukládá vedoucí OŽP, aby ve spolupráci s předsedou KŽP připravila do konce srpna 
2012 podklady pro projektovou žádost do 2. Prioritní osy operačního programu životní prostředí (zlepšování 
kvality ovzduší).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŽP

11. Různé

11.1. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl
RM se předkládá Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2012_43815.
Užití hudebních děl prostřednictvím místního rozhlasu.
Návrh usnesení: RM schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování č.VP_2012_43815 mezi společností 
OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s., Praha 6 a Městem Čelákovice jako 
provozovatelem, na udělení licence při reprodukci hudebních děl s autorskou odměnou ve výši 1139,- Kč včetně 
DPH. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OTAJ

11.2. Podpora projektu CMC „Zůstaňte ve spojení“
Projekt je určen fyzickým osobám starším 50 let s cílem jejich zapojení na trh práce, podpoření ekonomické 
aktivity a zprostředkování kontaktu na české i zahraniční firmy se stabilním zázemím působících v středočeském 
regionu. Projekt realizuje pracovní diagnostiku, motivační aktivity, poradenské činnosti, individuální podporu, 
rekvalifikaci, zajištění praxe, získání živnostenského oprávnění a následné zprostředkování kontaktu na své 
potencionální zaměstnavatele. Cílovou skupinou jsou osoby dlouhodobě evidované úřadem práce, jež mají 
zkušenosti s vedoucími funkcemi v operativním a strategickém managementu.
Návrh usnesení: RM podporuje projekt CMC Graduate School of Business „Zůstaňte ve spojení“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje STA
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11.3. Směrnice o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech
Předkládáme RM k projednání novou směrnici, která definuje dopad uvedení základních registrů na provoz 
našeho městského úřadu po 1. 7. 2012.
Uvedeným datem jsou do ostrého provozu uváděny čtyři základní registry, z nichž jsou úředníci povinni používat 
údaje o fyzických a právnických osobách. Zákon stanovuje, jaké údaje smí úřad od žadatele po 1. 7. 2012 
požadovat a jaké jsou úředníci povinni si obstarat sami ze ZR, mimo jiné se projeví i na úpravě všech 
používaných formulářů u všech orgánů veřejné správy.
Návrh usnesení: RM schvaluje Směrnici o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech na Městském 
úřadu v Čelákovicích s účinností od 1. 7. 2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje TAJ

11.4. Partnerství projektu BIO stravování do škol 
Vedení města bylo osloveno Mateřskou školou Ekolandia s žádostí o partnerství při realizaci regionálního 
projektu – BIO stravování do škol – motto „Děti pro děti“, který se realizuje pod záštitou MPSV pod číslem 
operačního programu OP CZ.1.06. 
Vlastní projekt je realizován Mateřskou školou Ekolandia a město by v jeho rámci poskytlo hlavně mediální 
podporu případně kontakty na další vhodné partnery.
Podpora projektu nezavazuje město k výdajům, ani dalším závazkům.
Návrh usnesení: RM souhlasí s partnerstvím Města Čelákovice v projektu BIO stravování do škol realizovaným 
MŠ Ekolandia.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje STA

Zápis ověřil: Miroslav Leypold Iglo dne 

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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