
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 11/2012 konané dne 10. května 2012

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

Hosté: D. T., M. V., M. B.

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

v 17.00 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 10. 5. 2012
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění

Starosta doplnil program jednání o bod: 2.3., 4.8., 8.4., 11.2., 11.3.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod: 2.3., 4.8., 8.4., 11.2., 11.3.

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

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

* Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

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

* Jmenování Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu – viz usnesení.

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

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady

Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 8/2012 ze dne 5. 4. 2012, č.9/2012 ze dne 26. 4. 2012, 

č.10/2012 ze dne 7. 5. 2012

Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č.8/2012 ze dne 5. 4. 2012

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

Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č.9/2012 ze dne 26. 4. 2012

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

Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č.10/2012 ze dne 7. 5. 2012

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

1.4. Kontrola plnění usnesení

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

11/2011 ze dne 7. 6. 2011, č. 16/2011 ze dne 1. 9. 2011, č. 17/2011 ze dne 15. 9. 2011, č.19/2011 ze dne 6. 10. 

2011, č.20/2011 ze dne 20. 10. 2011, č.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. 7/2012 ze dne 19. 3. 2012, č. 8/2012 ze dne 5. 4. 2012, č. 9/2012 

ze dne 26. 4. 2012

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

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

V 13.10 se dostavil Miroslav Leypold Iglo

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA

2.1. Nájemní smlouvy
2.1.1. Z důvodu vlastnictví garáže se obrátila na Město Čelákovice paní M. M., bytem V Prokopě  č. p. 1353/2, 
Čelákovice o sepsání nájemní smlouvy na pozemek pod budovou garáže. Jedná se o řadovou garáž umístěnou 
na pozemku ve vlastnictví Města Čelákovice – st. p. č. 1427/22 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 18m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem pozemku st. p. č. 1427/22 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 18m², k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice s vlastníkem garáže mezi Městem Čelákovice 
a paní M. M. za cenu 200,-Kč/rok.
Hlasování: pro 5 proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

2.1.2. Na základě Kupní smlouvy žádají manželé M. a V. K., bytem Praha 10 o změnu Nájemní smlouvy 

rekreační chaty č. ev. 040 na parcele č. st. p. č. 249. Jedná se o chatu v Sedlčánkách, umístěnou na pozemku ve 

vlastnictví Města Čelákovic – st. p. č. 249 – zastavěná plocha, o výměře 34 m², v k. ú.  Sedlčánky, obec 

Čelákovice.
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Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem pozemku st. p. č. 249 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 34m², k. ú. Sedlčánky obci Čelákovice s vlastníky chaty panem M. a V. K., za cenu 10,-
Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

2.1.3. Na základě Kupní smlouvy žádají pan J. J., bytem Milovice a J. J., Lysá nad Labem – Litol, 

o změnu Nájemní smlouvy rekreační chaty č. ev. 034 na parcele č. st. p. č. 243. Jedná se o chatu v Sedlčánkách, 

umístěnou na pozemku ve vlastnictví Města Čelákovic – st. p. č. 243 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 

m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.

Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem pozemku st. p. č. 243 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 33m², k. ú. Sedlčánky obci Čelákovice s vlastníky chaty panem J. J., Milovice 
a J. J., Lysá nad Labem, za cenu 10,-Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

2.1.4. Radě města se předkládá Nájemní smlouva mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem části p. p. č. 

47/1 – orná půda, o výměře 20 x 30m, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice a Botanickým ústavem AV ČR 

v. v. i. Průhonice, jako nájemcem, za účelem experimentálního využití na dobu tří let za cenu pro nájemné 

z pozemků nesloužící pro účely podnikání.

Návrh usnesení:  RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem části p. p. č. 
47/1 - orná půda, o výměře 20 x 30m, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice a Botanickým ústavem AV ČR, 
v. v. i., Průhonice, jako nájemcem, za cenu 9,-Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

2.2. Ukončení nájemních smluv a pronájem pozemků, k. ú. Sedlčánky.

Radě města je předkládáno ukončení Nájemní smlouvy 

Ze dne 23. 4. 2003 včetně dodatku č. 1 z 12. 3. 2008 na tůň Hrad – p. p. č. 445/1, pro k. ú. Sedlčánky, kde je 

nájemné ve výši 500,- Kč/rok s dobou nájmu do 30. 4. 2013.  

Ze dne 24.8.2005 na tůně Homolka a Václavka – p.p.č. 884/1, p.p.č. 884/4 a p.p.č. 885/2, pro k.ú. Sedlčánky, kde 

je nájemné ve výši 500,- Kč/rok s dobou nájmu prodlužující se, při nepodání výpovědi, opakovaně vždy o další 

čtyři roky – v současné době by měla být ukončena 31. 8. 2014

Pro další činnost ČRS MO Čelákovice a uzavření nové nájemní smlouvy je nutné zveřejnění záměru 

o pronájmu pozemků p.p.č. 238/31 – vodní plocha, o výměře 300 m2, p.p.č. 444/7 – trvalý travní porost, 

o výměře 4672 m2, p.p.č. 445/1 – vodní plocha, o výměře 15411 m2, p.p.č. 884/1– vodní plocha, o výměře 26117 

m2, p.p.č. 884/4 – vodní plocha, o výměře 2065 m2, p.p.č. 885/2 – vodní plocha, o výměře 9959 m2, vše v k.ú. 

Sedlčánky a obci Čelákovice.

Návrh usnesení:  2.2.1. RM schvaluje Dodatek č. 2, kterým se ukončuje dohodou Nájemní smlouva ze dne 
23. 4. 2003 a následného dodatku č. 1 ze dne 12. 3. 2008, o pronájmu tůně „Hrad“ nacházející se na pozemku p. 
č.  445/1 – vodní plocha, umělá vodní nádrž, o výměře 15 411 m², zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Sedlčánky 
a obec Čelákovice u Katastrálního úřadu Praha – východ, ke dni 30. 6. 2012.   
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení:  2.2.2. RM schvaluje Dodatek č. 1, kterým se ukončuje dohodou Nájemní smlouva ze dne 
24. 8. 2005 o pronájmu tůní „Homolka a Václavka“, nacházející se na pozemku p. č. 884/1, 884/4 a 885/2 - vodní 
plocha, umělá vodní nádrž, o výměře 29 629 m² a 10 523m², zapsané na LV č. 10001 pro k. ú. Sedlčánky a obec 
Čelákovice u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ, ke dni 30. 6. 
2012.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení:  2.2.3. RM schvaluje záměr pronájmu p.p.č. 238/31 – vodní plocha, o výměře 300 m2, p.p.č. 
444/7 – trvalý travní porost, o výměře 4672 m2, p.p.č. 445/1 – vodní plocha, o výměře 15411 m2, p.p.č. 884/1–
vodní plocha, o výměře 26117 m2, p.p.č. 884/4 – vodní plocha, o výměře 2065 m2, p.p.č. 885/2 – vodní plocha, 
o výměře 9959 m2, vše v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za podmínek:
- zachování volného přístupu veřejnosti bez omezení
- zachování provozu sportovního nekomerčního rybolovu
- předložení rybářského dekretu k užívání požadované vodní plochy
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- zajištění ochrany všech živočišných a rostlinných druhů v místě se vyskytujících ve spolupráci s institucemi 
zabývajícími se výzkumem přírodních věd (ichtyologie, ornitologie, botanika)
- zajištění běžné údržby pozemků a zlepšování stavu vodní plochy na vlastní náklady
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

2.3. Krátkodobé využití pozemku města - vodáci
Čelákovický klub potápěčů a vodáků pořádá závod Českého poháru pramic dle předložené žádosti. Pro tuto akci 
potřebuje využít pozemek města p.č. 1673/1.
Návrh usnesení: RM souhlasí s konáním akce, závod Českého poháru pramic, ve dnech 18. - 20. 5. 2012, 
kterou pořádá Čelákovický klub potápěčů a vodáků  na pozemku v majetku města,  p.č. 1673/1 v k.ú. Čelákovice, 
obci Čelákovice, za předpokladu uvedení pozemku po akci do původního stavu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OTAJ

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

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

3.2. MŠ Přístavní - odpisový plán na rok 2012
Mateřská škola, Čelákovice, Přístavní 333 předkládá ve smyslu zákona 250 /2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, zřizovateli ke schválení zpracovaný odpisový plán na rok 2012. Vypočtená výše odpisů je 15 787,-
Kč. Hodnoty odpisů budou zdrojem investičního fondu MŠ. Odpisy jsou již zahrnuty v rozpočtu MŠ. 
Návrh usnesení: RM schvaluje odpisový plán Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333 na rok 2012.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OFaP

3.3. MŠ J. A. Komenského - odpisový plán na rok 2012
Mateřská škola, Čelákovice, J. A. Komenského 1586 předkládá ve smyslu zákona 250 /2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, zřizovateli ke schválení zpracovaný odpisový plán na rok 2012. Vypočtená výše odpisu je 13 822,- Kč  
Hodnota odpisu bude zdrojem investičního fondu MŠ. Odpis je již zahrnut v rozpočtu MŠ. 
Návrh usnesení: RM schvaluje odpisový plán Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586 na rok 2012.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OFaP

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA

4.1. Výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky „Výstavba komunikace Václava Kálika v Čelákovicích“
V souvislosti s plánovanou výstavbou komunikace Václava Kálika v Čelákovicích bylo zahájeno zadávací řízení 
veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele této stavby. ZŘ bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání 
nabídky na webových stránkách města a současně oslovením 5 firem. V termínu pro podání nabídek, bylo 
doručeno 7 nabídek. 1 nabídka byla doručena po lhůtě pro podání nabídek a z tohoto důvodu nebyla otevřena 
a hodnotící komisí hodnocena. 
Návrh usnesení: 4.1.1. RM schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise nabídku společnosti RYBÁŘ 
stavební s. r. o., Mělník na plnění veřejné zakázky „Výstavba komunikace Václava Kálika v Čelákovicích“ za 
nabídkovou cenu 1 187 859,- Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.1.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností 
RYBÁŘ stavební s. r. o., Mělník jako zhotovitelem v rámci plnění veřejné zakázky „Výstavba komunikace Václava 
Kálika v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM
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4.2. Výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění TDI + BOZP – Cyklistická stezka přes Labe 
v Čelákovicích“
V souvislosti s plánovanou výstavbou Cyklistické stezky přes Labe v Čelákovicích bylo zahájeno zadávací řízení 
veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění TDI + BOZP pro tuto stavbu. ZŘ bylo zahájeno uveřejněním výzvy 
k podání nabídky na webových stránkách města a současně oslovením 5 firem. V termínu pro podání nabídek 
byly doručeny 4 nabídky. Z toho jeden uchazeč doručil městu dopis, kterým svou nabídku bere zpět.
Návrh usnesení: 4.2.1. RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise jako pro město nejvýhodnější 
nabídku společnosti KRODUS s. r. o., Praha 6 na zajištění výkonu TDI a BOZP v rámci stavby „Cyklistická stezka 
přes Labe v Čelákovicích“ za nabídkovou cenu 514 328,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.2.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností 
Krodus s. r. o., Praha 6 jako zhotovitelem na zajištění výkonu TDI a BOZP v rámci stavby „Cyklistická stezka přes 
Labe v Čelákovicích.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.3. Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě na zajištění dotace na rekonstrukci MŠ Rumunská v Čelákovicích
Z důvodu potřeby zajistit dostatek finančních prostředků na rekonstrukci objektu MŠ Rumunská v Čelákovicích 
byla na základě usn. RM č. 7/2012/4.3. se společností Folbeset plus s. r. o. uzavřena Mandátní smlouva na 
podání žádosti o dotaci a zajištění administrace zadávacího řízení na zhotovitele stavby. 
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě mezi městem Čelákovice jako mandantem 
a společností Folbeset plus s. r. o., Praha 8 jako mandatářem, jehož předmětem je ukončení platnosti Mandátní 
smlouvy na zabezpečení administraci žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.4. Výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka a montáž oken a dveří – Hasičská zbrojnice 
v Čelákovicích“
V souvislosti s plánovanou údržbou objektu Hasičské zbrojnice v Čelákovicích (provedení výměny oken a dveří) 
a snaze snížit náklady na vytápění bylo zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku 
a montáž nových plastových oken a dveří na tomto objektu. ZŘ bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání 
nabídky na webových stránkách města a současně oslovením 6 firem. V termínu pro podání nabídek, byly 
doručeny 4 nabídky. 1 nabídka byla doručena po lhůtě pro podání nabídek a z tohoto důvodu nebyla otevřena 
a hodnotící komisí hodnocena. 
Návrh usnesení: 4.4.1. schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise, jako pro město nejvýhodnější,
nabídku společnosti A. R. okenní technika s. r. o., Praha 10 na plnění veřejné zakázky „Dodávka a montáž oken 
a dveří – Hasičská zbrojnice v Čelákovicích“ za nabídkovou cenu 343 367,- Kč vč. DPH. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.4.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností 
A. R. okenní technika s. r. o., Praha 10 jako zhotovitelem v rámci plnění veřejné zakázky „Dodávka a montáž 
oken a dveří – Hasičská zbrojnice v Čelákovicích“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.5. Smlouva o spolupráci na řešení dopravy v klidu se společností Phoenix Property
V souvislosti s vybudováním bytového domu Beránek byla řešena i otázka dopravy v klidu pro danou oblast. 
V uzavřené smlouvě se investor zavázal vybudovat parkoviště u západní strany objektu včetně příjezdové 
komunikace, veřejného osvětlení a boxu na popelnice v celkové hodnotě stanovené částkou 3 450 000,- Kč.  
Protože se předpokládalo, že investor Phoenix Property, s.r.o., Praha 4, bude mít problémy se získáním souhlasu 
ostatních účastníků řízení, žádost o územní řízení podalo Město Čelákovice. V článku IV. odst. 1 se Phoenix 
Property zavázal částku potřebnou pro dokončení díla uložit na úschovný účet města s tím, že kdyby se 
nepodařilo do určitého termínu vybudovat parkoviště, částka propadá městu jako kauce.
Návrh usnesení: RM nesouhlasí se zněním dohody o zrušení Smlouvy o spolupráci ani s novým návrhem 
Smlouvy o spolupráci mezi Městem Čelákovice a firmou Phoenix Property s.r.o., Praha 4.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM
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4.6. Územní plán – způsob zadání zakázky
V zásadě jsou dvě možnosti, jak zadat zpracování ÚP. První možností je zadat zpracování ÚP ve výběrové řízení 
na podlimitní veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení (předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
vč. činností pořizovatele činí cca 2,5 mil. Kč) dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Prakticky jediným 
kritériem hodnocení v tomto případě by mohla být pouze nabídková cena. Druhou možností je vyhlášení otevřené 
urbanistické jednokolové soutěže o návrh, ve které by uchazeči předkládali své ideové návrhy ÚP a zhotovitel by 
byl vybrán dle kvality předložených prací. O výběru by v tomto případě rozhodovala odborná porota a byly by 
uděleny ceny za 1. – 3. místo, ev. mimořádná cen a za přínos.
Návrh usnesení: RM po projednání v komisi pro rozvoj města ukládá vedoucí odboru rozvoje města zadat 
veřejnou zakázku na zpracování územního plánu města Čelákovice formou otevřené urbanistické jednokolové 
soutěže o návrh. 
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 2.(Janák, Iglo)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Vyřizuje ORM
K tomuto bodu se dostavila v 13.30 vedoucí ORM.

4.7. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Čelákovice 
Dne 26. 4. 2012 byla usnesením RM č. 9/2012/4.1. zrušena platnost Směrnice č. I/8/2011 k zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu Městem Čelákovice.
Radě města je předložena nová Směrnice č. I/1/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Návrh usnesení: RM schvaluje Směrnici č. I/1/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Tato 
Směrnice nabývá účinnosti 11. 5. 2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.8. Technický dozor investora (dále též „TDI“) na akci „Rekonstrukce Kálikovy ulice“
V letošním roce bude probíhat investiční akce Města „Rekonstrukce Kálikovy ulice“. Z tohoto důvodu vznikla 
potřeba zajištění technického dozoru investora. 
Pan M. T. nabídl zajištění výkonu TDI pro výše zmíněnou akci bezplatně. Oprávnění k této činnost vlastní.
Návrh usnesení: 4.8.1. RM schvaluje pro výkon technického dozoru investora na akci „Rekonstrukce Kálikovy 
ulice“ pana M. T., Čelákovice. Cena za výkon technického dozoru investora činí 0,- Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.8.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a panem M. T.
jako zhotovitelem v rámci výkonu technického dozoru investora na akci „Rekonstrukce Kálikovy ulice“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 

5.1. Zápis č. 3 z jednání Sociální komise
RM je předkládán Zápis č. 3 z jednání Sociální komise
Návrh usnesení: 5.1.1. RM bere na vědomí Zápis č. 3 z jednání Sociální komise ze dne 27. 3. 2012
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 5.1.2. RM ukládá předsedkyni sociální komise zpracovat přehled o tom, která města 
srovnatelné velikosti v rámci Středočeského kraje provozují denní stacionář, jak jsou tyto stacionáře využívány, 
případně jaké záměry do budoucna s nimi uvedená města mají – zda se plánuje např. rozšíření nebo zrušení 
apod. RM požaduje předložení této zprávy případně s návrhem řešení pro Čelákovice včetně analýzy činnosti 
a ekonomické rozvahy v termínu do 31. 8. 2012. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OSVaZ

5.2. Smlouva o sponzorském daru
Paní E. P. se rozhodla poskytnout sponzorský dar městu ve výši 50.000,-Kč. 
Tento sponzorský dar bude použit na znovu vybavení a úpravy DPS, a k dalším sociálním účelům po schválení 
RM.
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Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o sponzorském daru ve výši 50.000,-Kč mezi Městem Čelákovice, jako 
obdarovaným a paní E. P., jako dárcem. Dar bude využit na úpravy Domu s pečovatelskou službou.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)
Vyřizuje OSVaZ

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1. Zápis č. 4 z jednání komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“
RM je předkládán Zápis č. 4 z jednání komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 4 z jednání komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA 
ČELÁKOVIC“ ze dne 17. 4. 2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.2. Zápis č. 3 z jednání komise „PRO KULTURU, SPORT A CESTOVNÍ RUCH“
RM je předkládán Zápis č. 3 z jednání komise „PRO KULTURU, SPORT A CESTOVNÍ RUCH“
Návrh usnesení: 6.2.1. RM bere na vědomí Zápis č. 3 z jednání komise „PRO KULTURU, SPORT A CESTOVNÍ 
RUCH“ ze dne 17. 4. 2012
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Sekyra)
Návrh usnesení: 6.2.2. RM ukládá předsedovi Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch provést analýzu stavu 
a využití městských dětských hřišť a sportovišť a předložit návrhy na úpravy a řešení v termínu do 31. 8. 2012. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK
K tomuto bodu se dostavila v 14.30 vedoucí OŠIK.

6.3. Výroční cena města 
Zastupitelstvo města schválilo dne 9. 3. 2011(usnesení č. 4/2011/9) statut Výroční ceny města a uložilo Radě 
města zajištění výtvarného ztvárnění ceny a pamětního listu. V návaznosti na toto usnesení vyhlásila Rada města 
dne 14. 6.2011 veřejnou soutěž na výtvarné ztvárnění díla a stanovila pravidla.
Návrh usnesení: 6.3.1. RM souhlasí s návrhem M. B. na výtvarné ztvárnění Výroční ceny města Čelákovic,
včetně provedení pečetě rychtářského práva rychtáře Pavla Ježdíka ze 17. století ve stříbře, 
a pamětního listu Výroční ceny města Čelákovic.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.3.2. RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh M. B. na výtvarné ztvárnění Výroční 
ceny města Čelákovic a pamětního listu Výroční ceny města Čelákovic. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK
K tomuto bodu se v 15.15 dostavil pan M. B.

6.4. Žádost o finanční příspěvek na provoz Polabského motoráčku 2012
Klub železničních cestovatelů, o.s.  ve spolupráci se společnostmi KŽC, s.r.o. a KŽC Doprava, s.r.o. připravují 
pro sezónu 2012 další ročník projektu Polabský motoráček. Tradičně spolupracují i obce a města ležící na trati 
a Středočeský kraj. 
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na podporu projektu Polabský motoráček 
2012. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.5. Žádost M. Ch. o finanční příspěvek 
Paní M. Ch. žádá o finanční příspěvek na zajištění opakované hudební produkce:
Záhorská kapela, Bludověnka, v plánu Kolíňanka                   
Popis akce: dechová hudba k tanci a poslechu, tříhodinová produkce 
Místo konání: sál SOŠ TOS Čelákovice
Náklady na 1 akci: cca 27 tis. Kč
Předpokládaný příjem: cca 13 tis. Kč                      
Tento bod bude projednán na příští RM.
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6.6. Žádost hudební skupiny TMZTM o finanční příspěvek
Hudební skupina TMZTM, punkrock žádají město Čelákovice o finanční příspěvek ve výši 25 tis. Kč na vydání 
CD.
Předpokládané pořizovací náklady:
nahrávka a následná arange               23.500,-
mastering nahrávky                             28.000,-
vydání + výroba CD nosičů 500 ks     18.500,-
celkem                                                70.000,-
Skupina působí od roku 2007. Vystupuje v Čelákovicích i okolních městech. 
Pro účast na významnějších hudebních festivalech je vhodná prezentace oficiálním promo CD. Prozatím skupina 
natočila singl „Chybíš mi“.
Plánovaná rezerva na par. 3399 je 20 tis. Kč. 
Protinávrh usnesení: RM schvaluje finanční příspěvek hudební skupině TMZTM, Čelákovice na výrobu CD 
nosičů s vlastními nahrávkami.  
Hlasování: pro 2,(Janák, Iglo) proti 3, (Pátek, Volfová, Sekyra) zdržel se 0.
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Návrh usnesení: RM neschvaluje finanční příspěvek hudební skupině TMZTM, Čelákovice na výrobu CD nosičů 
s vlastními nahrávkami z důvodu vulgárnosti textů.  
Hlasování: pro 3,(Pátek, Volfová, Sekyra) proti 2, (Janák, Iglo)zdržel se 0.
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Vyřizuje OŠIK

6.7. Pouťové oslavy 2012
Spolek přátel čelákovického muzea pořádá dne 18. 8. 2012 tradiční Pouťové oslavy v parku Na Hrádku a ve 
Tvrzi. Celodenní program od 9.00 do 18.00 hodin, příprava na akcí dne 17. 8. od 15.00 do 24.00 hodin.
Program opět doplňuje jízda vláčkem se třemi vagónky po veřejné komunikaci.  
Návrh usnesení: RM souhlasí s konáním Pouťových oslav 2012 na městském pozemku p.č. 146 - park Na 
Hrádku. Rada města žádá TS města a Městskou policii o součinnost s pořadateli Pouťových oslav 2012.                
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.8. Čelákovická muzejní noc 2012
4. čelákovická muzejní noc proběhne 23. června (14.00 – 24.00 hodin) ve Tvrzi a v parku Na Hrádku. 
Organizačně je spojena se Svatojánskou divadelní poutí ZUŠ Jana Zacha. Na kulturním programu spolupracují 
dále:  MDDM, Městská knihovna a Spolek přátel muzea.  
Návrh usnesení: RM souhlasí s konáním 4. Čelákovické muzejní noci na městském pozemku p.č. 146 - park Na 
Hrádku .
Rada města žádá TS města, Městskou policii a SDH Čelákovice o součinnost s pořadateli 4. čelákovické muzejní 
noci. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.9. Jmenování komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucí pracovní pozice - ředitel Kulturního 
domu Čelákovice
Návrh usnesení: RM jmenuje výběrovou komisi pro výběr ředitele Kulturního domu Čelákovice v tomto složení:
předseda : Bc. J. P.
členové:     PaedDr. V. B., Mgr. I. F., V. R., Ing. J. R., J. Ř., D. Š., J. Š., M. V.    
tajemník:   J. P.                   
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.10. Informace o výsledku zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2012/2013  ve dnech 29. – 30. 
března 2012
Kritéria pro přijímání dětí byla sjednocena na všech mateřských školách takto :      
1. Místo trvalého bydliště na území města Čelákovic.
2. Předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
3. Předškolní vzdělávání dětí podle dosaženého věku:
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a) předškolní vzdělávání čtyřletých dětí s celodenní docházkou
b) předškolní vzdělávání tříletých dětí s celodenní docházkou.
V jednotlivých věkových kategoriích se přednostně přijímají děti, které mají na mateřské škole sourozence a ten 
pokračuje v docházce i ve školním roce 2012/2013.  
Návrh usnesení: RM bere na vědomí výsledky zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2012/2013.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.11. Ceník pronájmu prostor a služeb Kulturního domu pro rok 2012
Paní J.B., zástupkyně ředitele Kulturního domu, předkládá návrh úpravy ceníku pronájmu Kulturního domu od II. 
pololetí roku 2012 a žádá jeho schválení.  
V roce 2011 dosáhl příjem za pronájmy sálu a přilehlých prostor výše 436. 375,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení: RM schvaluje ceník pronájmu prostor a služeb Kulturního domu v Čelákovicích, s platností od 
1. 7. 2012.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.12. Kontrola účasti členů Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch na zasedáních v roce 2011/2012
Plnění usnesení RM č. 8/2012/6.2.2  ze dne 5. dubna 2012
Předseda komise pro kulturu, sport a cestovní ruch provedl kontrolu účasti jednotlivých členů komise na 
zasedáních v roce 2011 - 2012.
Návrh usnesení: 6.12.1. RM bere na vědomí rezignaci pana Ladislava Čermáka a pana Milana Šikla na členství 
v Komisi pro kulturu, sport a cestovní ruch.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.12.2. RM odvolává pana Martina Spilku z Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch pro 
nedostatečnou účast na jednáních uvedené komise, menší než 50%. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Janák)
Návrh usnesení: 6.12.3. RM jmenuje paní Janu Krejčí členkou Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.12.4. RM vyzývá sportovní kluby ve městě, aby nominovaly své členy do Komise pro kulturu, 
sport a cestovní ruch. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

7. DOPRAVA 
Bez podkladů

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

8.2. Pronájmy a přidělení bytů
8.2.1. Výměna bytu
Paní L. D., bytem, J. A. Komenského, Čelákovice, byt o velikosti 48,74m² a V. B., bytem, J. A. Komenského, 
Čelákovice, byt o velikosti 80,41m². Členové bytové komise souhlasí s výměnou bytů.
Návrh usnesení: RM souhlasí s výměnou bytů mezi paní D. L., bytem, J. A. Komenského, Čelákovice a paní B.
V., bytem, J. A. Komenského, Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH
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8.2.2. Výměna bytů
L. S., bytem, Průběžná, Milovice, byt o velikosti 64m² a J. R., bytem, Průběžná,  Milovice, byt o velikosti 64,57m².
Členové bytové komise souhlasí s výměnou bytů.
Návrh usnesení: RM souhlasí s výměnou bytů mezi paní L. S., bytem, ul. Průběžná, Milovice a paní J. R., bytem 
ul. Průběžná, Milovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.3. Přidělení bytu 
Jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 61,56m² , ul. Armádní v Milovicích. Členové bytové komise doporučují 
přidělení bytu L. C., bytem Armádní, Milovice. V případě přidělení bytu p. C., byt bude užívat se svou babičkou 
paní A. C. Žádost o nájem obecního bytu má podanou ode dne 11. 7. 2008. 
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 2+1, Armádní, Milovice, L. C., Milovice dle seznamu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)
Vyřizuje OH

8.2.4. Přidělení bytu
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 115,65m², ul. Lesní v Milovicích. Členové bytové komise doporučují 
přidělení bytu manželům F. a M. Z., bytem u rodičů Čelákovice. V případě přidělení bytu budou manželé užívat se 
svým nezl. synem. Žádost o byt mají podanou ode dne 20. 1. 2010. 
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 3+1, Lesní, Milovice, manželům M. a F. Z., Čelákovice dle 
seznamu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Iglo)
Vyřizuje OH

8.2.5. Přidělení bytu
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 69,46m², ul. Topolová v Milovicích. Členové bytové komise doporučují 
přidělení bytu L. S., Čelákovice, kontaktní adresa Milovice. V případě přidělení bytu pí S. byt budou obývat tři 
osoby. Žádost o byt má podanou ode dne 20. 10. 2010. 
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 3+1, Topolová, Milovice, L. S., Milovice dle seznamu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Iglo)
Vyřizuje OH

8.2.6. Přidělení bytu
Jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 74,43m² , ul. Lesní v Milovicích. Členové bytové komise doporučují 
přidělení bytu manželům L. a T. K, bytem u otce manžela, ul. Stankovského, Čelákovice, kontaktní adresa 
Milovice. V případě přidělení bytu manželům K. - byt budou užívat 3 osoby spolu s nimi jejich nezl. syn. Žádost 
o byt mají podanou ode dne 19. 01. 2011.
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 2+1, Lesní, Milovice, manželům L. a T. K., Čelákovice dle seznamu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Iglo)
Vyřizuje OH

8.2.7. Přidělení bytu
Jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 60,57m² , ul. Armádní v Milovicích. Členové bytové komise doporučují 
přidělení bytu paní N. R., bytem u rodičů Čelákovice. V případě přidělení bytu pí R. byt budou obývat zatím tři 
osoby. Žádost o byt má podanou ode dne 4. 5. 2011. 
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 2+1, Armádní, Milovice, N. R., Čelákovice dle seznamu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Iglo)
Vyřizuje OH
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8.2.8. Návrh na revokaci usnesení RM č.5/2012/8.2.13. ze dne 1. března 2012 
Rada města přidělila byt o velikosti 1+1, Armádní, Milovice, V. J., Milovice za podmínky uhrazení nájemného za 
období prosinec 2011 až únor 2012.
Paní V. J. byt nepřevzala, neboť odmítla uhradit nájemné za období prosinec 2011 až únor 2012.
Návrh usnesení: RM revokuje usnesení 8. 2.13. ze dne 1. března z RM č. 5/2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.9. 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. Členové bytové komise souhlasí s rozhodnutím RM, která svým 
výpisem usnesení č. 14/2011/8.1.3 neschválila zařazení do seznamu uchazečů o nájem bytu zvláštního určení 
v domě s pečovatelskou službou, dále se domnívají, že paní L. nesplňuje výše uvedené podmínky. 
Tento bod bude projednán na příští RM.

8.2.10. Korespondence paní E. V.
RM se předkládá žádost paní E. V., Čelákovice, kontaktní adresa Sokolovská (bývalý hotel Benda), která žádá 
o nájem bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou v Čelákovicích. V současné době žije 
v nájemném bytě o velikosti 1+1. Členové bytové komise, projednali s paní V. její žádost 
a dospěli k názoru, že v současné době nesplňuje podmínku pro zařazení do DPS z důvodu zdravotních. Paní V. 
bylo doporučeno, aby si podala žádost o nájem obecního bytu v Čelákovicích.
Návrh usnesení: RM neschvaluje zařazení do seznamu uchazečů o nájem bytu zvláštního určení v domě 
s pečovatelskou službou paní E. V., Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Janák)
Vyřizuje OH

8.2.11. Přemístění do DPS Čelákovice
Členům bytové komise byla předložena žádost A. S., bytem Vyšehořovice p. Mochov, a žádá pro svou maminku 
paní M. V., 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.
Tento bod bude projednán na příští RM.

8.2.12. Přechod užívacího práva na byt
Paní I. M., bytem Prokopa Holého Čelákovice, požádala o přechod užívacího práva na byt, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice po zemřelé babičce paní M. Z., trvale bytem Prokopa Holého Čelákovice. Paní I. M. se skutečně 
zdržuje se svými dětmi na adrese Jungmannova, Čelákovice, v rodinném domě své matky paní Mgr. M. M. Na 
této adrese jsou trvale hlášeny jen nezl. děti. Matka nezletilých dětí I. M. je trvale hlášena na adrese Prokopa 
Holého, Čelákovice. Z výše uvedených důvodů členové bytové komise nesouhlasí s přechodem nájmu bytu na 
paní I. M. a domnívají se, že v bytě se svou babičkou nebydlela a je zde pouze hlášena k trvalému pobytu. 
Návrh usnesení: RM nesouhlasí s přechodem užívacího práva na byt, ul. Prokopa Holého, Čelákovicích na 
Ivanu Marešovou, Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH
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8.2.13. Korespondence K. B.
RM se předkládá žádost paní K. B., bytem Křížikova Čelákovice, která žádá o vrácení peněz za nájemné 
a služeb s nájmem spojených v částce 7 119,-Kč. Paní B. byl v lednu 2012 přidělen nájemní byt v ul. J. A. 
Komenského v Čelákovicích. Tento byt musela vrátit, neboť by ho neměla s přítelem z čeho platit. Byt byl 
prázdný od 5. 1. 2012 - 6. 2. 2012. Samotné nájemné tohoto bytu činí 4 573,-Kč. Členové bytové komise souhlasí 
s vrácením finanční částky pouze za nájemné (bez služeb) ve výši 4 573,-Kč.
Návrh usnesení: RM promíjí paní K. B., bytem Křižíkova v Čelákovicích zaplacené nájemné (bez služeb 
s nájmem spojených) ve výši 4 573,-Kč a souhlasí s vrácením této finanční částky K.B. z důvodu neobydlení bytu 
v období od 5. 1. 2012 – 6. 2. 2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.14. Výměna bytu
RM se předkládá žádost paní H. Š., bytem, o velikosti 3+1, ul. Stankovského, Čelákovice, která žádá o výměnu 
bytu. Paní Š. ve své žádosti uvádí, že bydlí v nájemním bytě o velikosti 3+1, a chtěla by ho vyměnit na menší byt 
o velikosti 2+1, který se uvolnil v domě po zemřelé paní J. H. Členové bytové komise doporučují vyhovět žádosti 
paní Š., za podmínky, že odevzdá městu byt o velikosti 3+1 a případné opravy v bytě si bude hradit sama.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt o velikosti 2+1, ul. Stankovského,
Čelákovice za podmínky, že paní H. Š., Čelákovice odevzdá městu byt 3+1 a opravy v bytě budou v její režii.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.15. Uzavření Nájemní smlouvy
RM se předkládá žádost manželů I. a M. Č., bytem ul. Průběžná, Milovice, kteří žádají o uzavření Nájemní 
smlouvy na byt. V rodině vyrůstají dvě nezl. děti a již zletilá dcera. Dluh na nájemném a službách spojených 
s užíváním bytu činil k 29. 2. 2012 – 26 367,-Kč. Městský úřad Lysá nad Labem, odbor sociální a zdravotní uvádí, 
ve svém doporučení, že po uzavření nové Nájemní smlouvy požádá rodina o příspěvek na bydlení a o doplatek 
na bydlení. V žádostech bude uveden účet Města Čelákovice. Členové bytové komise doporučují uzavření nové 
Nájemní smlouvy na byt s tím, že si rodina nechá zvýšit částku z 1 800,-Kč na částku 2 000,-Kč na splácení 
dluhu a uzavření Nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíců.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, ul. Průběžná, Milovice na dobu určitou 
do 31. 7. 2012 a za podmínky, že manželé I. a M. Č., Milovice si zvýší splátky na úhradu dluhu na částku 2 000,-
Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.16. Převod užívacího práva
Radě města se předkládá žádost J. H., bytem J. A. Komenského, Čelákovice o změnu uživatele nájemního bytu. 
Žádá o přepsání bytu na nevlastního syna R. H., bytem jako žadatel. Pan H. ve své žádosti uvádí, že byt 
o velikosti 2+KK v Čelákovicích v ul. J. A. Komenského užívá od 20. 4. 1989 spolu s R. H. Vzhledem k tomu, že 
se bude v letošním roce stěhovat z Čelákovic, žádá, aby Nájemní smlouva byla uzavřena s R. H., který by jinak 
neměl kde bydlet. Členové bytové komise doporučují vyhovět žádosti pana J. H. a souhlasí s převodem nájmu 
bytu na R. H., bytem J. A. Komenského, Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, ul. J. A. Komenského, Čelákovice R. H., 
J. A. Komenského, Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.17. Přidělení bytu 
Jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 64,76m² , ul. Prokopa Holého v Čelákovicích. Členové bytové komise 
doporučují přidělení bytu D. V., trvale bytem Čelákovice. V současné době žije ve „Stavebninách“, ul. 
U Podjezdu, Čelákovice. Byt budou užívat dvě osoby. Žádost o nájem obecního bytu má podanou ode dne 
19. 04. 2006. 
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 2+1, Prokopa Holého, Čelákovice, D. V., Čelákovice, dle seznamu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Iglo)
Vyřizuje OH
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8.2.18 Přidělení bytu
Jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 53,01m², ul. Rumunská v Čelákovicích. Členové bytové komise 
doporučují přidělení bytu S. H., trvale bytem Rumunská, Čelákovice, kontaktní adresa U Kapličky Čelákovice. 
Žádost o byt má podanou ode dne 19. 12. 2006. 
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 2+1, ul. Rumunská, Čelákovice, S. H., Čelákovice, dle seznamu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Iglo)
Vyřizuje OH

8.2.19. Přidělení bytu
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 36,60m², ul. Armádní v Milovicích. Členové bytové komise doporučují 
přidělení bytu M. Š., bytem Rumunská, Čelákovice. Důvodem žádosti o byt jsou stísněné podmínky 
v dosavadním bydlišti. Byt 2+1 obývá ještě se svým bratrem, otcem a matkou. Hypotéka není možná, jelikož je 
těžce nemocen a hypotéku vzhledem nemoci nedostane. Žádost o byt má podanou ode dne 19. 09. 2011.
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 1+1, Armádní, Milovice, M. Š., Čelákovice dle seznamu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.3. Návrh na zařazení člena do Bytové komise
Bytová komise se doplňuje o pana Ing. Jaroslava Ryneše na 7 členů.
Návrh usnesení: RM jmenuje Ing. Jaroslava Ryneše členem Bytové komise od 11. 5. 2012
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.4. Opravy objektu Masarykova 226
Objekt Masarykova 226 ve vlastnictví města má do roku 2014 pronajato Sdružení podnikatelů LUMIRA . 
Vzhledem ke stavu objektu je nutno provádět průběžné opravy, které by měly být hrazeny vlastníkem objektu, ale 
po dohodě tyto investice hradí přímo Sdružení podnikatelů LUMIRA. Jedná se např. o zateplení objektu, 
rekonstrukce kuchyňky a WC, apod.
Návrh usnesení: RM schvaluje plán oprav na rok 2012 objektu Masarykova 226 provedenou nájemci objektu 
podnikatelů L. L., Brandýs n. L, M. L., Brandýs n. L, a R. P., Lysá n. L. v částce 160.000,- vč. DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje STAR

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1. Zápis č. 12 z jednání „Bezpečnostní komise“
RM je předkládán Zápis č. 12 z jednání „Bezpečnostní komise“  
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 12 z jednání „Bezpečnostní komise“ ze dne 10. 4. 2012
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

10.1. Zápis č. 17 z jednání komise „Pro životní prostředí“
RM je předkládán Zápis č. 17 z jednání komise „Pro životní prostředí“  
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 17 z jednání komise „Pro životní prostředí“ ze dne 16. 4. 2012
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŽP
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10.2. Svoz odpadů – zpětvzetí výpovědí ze Smlouvy na svoz odpadů k 30. 06. 2012 s AVE. CZ a s TS 
Nymburk.
Na základě ukončeného výběrového řízení na svoz odpadů, v němž nebyl vybrán žádný dodavatel této služby  
by Město Čelákovice mělo vzít zpět výpověď ze Smlouvy podanou Městem Čelákovice svozové firmě AVE. CZ 
a TS Nymburk k 30. 06. 2012 v celém rozsahu. 
Návrh usnesení: 10.2.1. RM bere zpět výpověď ze Smlouvy na zajištění svozu komunálních odpadů s AVE. CZ 
ke dni 30. 06. 2012 v celém rozsahu a souhlasí s dalším pokračováním plnění dle Smlouvy č.40/LV/2002.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 10.2.2. RM bere zpět výpověď ze Smlouvy na zajištění svozu komunálních a tříděných odpadů 
s TS Nymburk ke dni 30. 06. 2012 v celém rozsahu a souhlasí s dalším pokračováním plnění dle Smlouvy
č.117/2002.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŽP

11. Různé

11.1. Darovací smlouvy na náhrobní kameny
Město Čelákovice usnesením RM č. 11M/2009/11.4. ze dne 10. 11. 2009 zmocnilo ředitele TS Čelákovice 
k uzavírání a podpisu Nájemních smluv na pronájem hrobových míst s jednotlivými zájemci. Na našem hřbitově 
je v současné době větší množství opuštěných hrobových míst, za která už nikdo neplatí nájemné, ale na místě 
zůstává náhrobní kámen. Aby Technické služby mohly místo vyklidit a připravit k dalšímu pronájmu, musí být 
vyřešeny vlastnické vztahy k náhrobním kamenům, což se řeší v některých případech Darovacími smlouvami. 
V těchto Smlouvách je obdarovaným Město Čelákovice, za které by uvedené Smlouvy měl možnost podepsat 
ředitel TS nebo jeho statutární zástupce.
Návrh usnesení: 11.1.1. RM revokuje své usnesení č.  11M/2009/11.4. ze dne 10. 11. 2009
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 11.1.2. RM zmocňuje ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ředitele Technických služeb Čelákovice, případně jeho statutárního 
zástupce, k uzavírání a podepisování Nájemních smluv na pronájem hrobových míst.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OTAJ

11.2. Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené
Ing. Jaroslav Ryneš se dopisem ze dne 4. 5. 2012 obrátil prostřednictvím starosty na RM se žádostí o proplacení 
osmi dnů nevybrané dovolené za rok 2011. O tomto jeho nároku má právo rozhodnout RM. Nárok na proplacení 
nevyčerpané dovolené za rok 2012 není.
Návrh usnesení: RM schvaluje proplacení náhrady za nevyčerpanou část dovolené v roce 2011, 
v délce osmi dnů, Ing. Jaroslavovi Rynešovi, který v uvedeném období vykonával funkci místostarosty.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OTAJ

11.3. Užívání závěsného znaku při slavnostních příležitostech a občanských obřadech pro zastupitele 
města.
Návrh usnesení: RM projednala a stanovila s platností od 11. 5. 2012, že právo užívat závěsný znak při 
slavnostních příležitostech a občanských obřadech má kromě starosty další zastupitel města: pan Ing. Jaroslav 
Ryneš a pověřuje tohoto zastupitele ve smyslu § 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, k provádění
občanských sňatků.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OOZ       
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Po vyčerpání všech bodů programu, pan Iglo podal návrh na odvolání ředitele městského muzea Mgr. Davida 
Eisnera. Jelikož podklad nebyl předložen včas a důvody odvolání je třeba řádně prověřit, bude návrh projednán 
na příštím zasedání RM.

Zápis ověřil: Tomáš Janák dne 

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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