
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 4/2012 konané dne 16. února 2012

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

Hosté: 

Omluveni: Marek Skalický, Tomáš Janák

Program jednání:

1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění

1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

2. Majetkoprávní záležitosti + vyjádření města

3. Finance – rozpočty – dotace

4. Investice, záměry a vyjádření města

8. Bytové a nebytové záležitosti

        10. Životní prostředí – VaK – odpadové hospodářství

        11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 8.05 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno 

v 8.30 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 16. 2. 2012

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění

Starosta doplnil program jednání o bod: 3.1., 4.1.,4.2.,10.1.,11.2.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod: 3.1., 4.1., 4.2.,10.1.,11.2.

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



Zápis ze schůze Rady města

2

1.2. Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Luboše Choury ověřovatelem zápisu

* Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

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

* Jmenování Luboše Choury ověřovatelem zápisu – viz usnesení.

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

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA

2.1. Směna pozemků v Čelákovicích
Z důvodu možnosti dobudování cyklostezky mezi obcí Lázně Toušeň a městem Čelákovice a tím dořešení 
vlastnických vztahů pod touto stavbou se obrátila na město Čelákovice starostka obce Lázně Toušeň s žádostí 
o směnu pozemků.
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr směny, resp. prodeje pozemku p.č. 3818/13 – orná, o výměře 669m2, k.ú. 

Čelákovice, z vlastnictví města Čelákovic za část p.č. 3818/18 – orná, o výměře cca 557 m2, k.ú. Čelákovice, 

z vlastnictví Městyse Lázně Toušeň. 

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

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1. Výběrové řízení pro poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Čelákovic na rok 2012
Oprava písařské chyby
Usnesením Rady města č. 3/2012/3.5 ze dne 2 února 2012 bylo vyhlášeno výběrové řízení na poskytnutí úvěrů 
z Fondu rozvoje bydlení města Čelákovic na rok 2012.
V oznámení o výběrovém řízení i v podkladu 3. 5 pro jednání RM dne 2. 2.2012 bylo uveden termín pro podávání 
žádostí od 15. 3. 2012 do 15. 4. 2012.do 12,00 hod. 
Den 15. 4. 2012 je neděle, správný termín má být 16. 4. 2012.
Návrh usnesení: RM Čelákovic bere na vědomí opravu písařské chyby v podkladu 3. 5 pro jednání RM dne 2. 2. 
2012 a v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na rok 2012 na poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení 
města Čelákovic na opravy a modernizaci bytového fondu, kdy chybný termín 15. 4. 2012 je správně opraven na 
16. 4. 2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1. Petice proti přestavbě truhlářské dílny na výrobu sushi na adrese Čelákovice, Jungmannova 43 č.p. 
1366
Dne 13. 2. 2012 byla na adresu starosty doručena petice, kterou podepsalo více než 50 obyvatel města.
Návrh usnesení: RM projednala „Petici proti přestavbě truhlářské dílny na výrobu sushi na adrese Čelákovice, 
Jungmannova 43, č.p. 1366“.  Zástupci města na jednáních v rámci stavebního řízení v dané věci uplatní 
připomínky, uvedené v petici, do vyjádření Města Čelákovice k této přestavbě po předložení upravené projektové 
dokumentace.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

4.2. Navýšení tloušťky podkladní vrstvy
Z důvodu požadavku na velkou únosnost centrální části náměstí (pořádání trhů, shromáždění, možnost pojíždění 
hasičským záchranným sborem) a její následnou údržbu bude podkladní roznášecí vrstva ze štěrkodrti navýšena 
o 50mm. Dne 25. 1. 2012 bylo vypsáno jednací řízení bez uveřejnění. Dne 1. 2. 2012 proběhlo první jednání, na 
kterém byla společností METROSTAV, a.s. předána nabídka s nabídkovou cenou 98 318,- Kč bez DPH 
(117 981,60 včetně DPH) za všechny stavební práce spojené s navýšením tloušťky podkladní vrstvy 
ze štěrkodrti.
Návrh usnesení: RM schvaluje cenovou nabídku společnosti Metrostav, a.s. na práce spojené 
s navýšením tloušťky podkladní vrstvy ze štěrkodrti ve výši 98 318,- Kč bez DPH (117 981,60 včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1. Návrh na zveřejnění seznamu uchazečů o nájem obecního bytu na rok 2012
Členům bytové komise byl předložen seznam uchazečů o nájem obecního bytu na rok 2012. Členové bytové 
komise navrhují schválení seznamu uchazečů o nájem obecního bytu na rok 2012.
Návrh usnesení: RM schvaluje seznam uchazečů o nájem obecního bytu na rok 2012.
Hlasování: pro 4, proti 1,(Iglo)zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

10.1. Revokace usnesení č. 21/2011/10.2.
KÚ Středočeského kraje zahájil s Městem Čelákovice správní řízení na základě podnětu fyzické osoby pro 
podezření, že došlo k porušení zákona o veřejných sbírkách. Z tohoto důvodu se zastavuje možnost poskytnutí 
individuálních darů na výsadbu a obnovu veřejné zeleně do vyřešení celé záležitosti.
Návrh usnesení: RM revokuje své usnesení č. 21/2011/10.2 ze dne 3. 11. 2011 o schválení vzorové Darovací 
smlouvy pro poskytnutí darů Městu Čelákovice na výsadbu zeleně a obnovu veřejné zeleně ve městě. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ 

11.1. Účast na akci Hodina Země 2012

Hodina Země je každoroční událost, v níž se lidé, města i firmy společně hlásí k ochraně klimatu. Jedná se 

o hodinové zhasnutí světel, ať již veřejného osvětlení, štítu firmy nebo vlastního obývacího pokoje. Hodinu Země 

pořádá největší světová organizace na ochranu ŽP – WWF, od roku 2010 prostřednictvím Českého svazu 

ochránců přírody i v Česku. 

Návrh usnesení: RM schvaluje připojení města Čelákovice k akci Hodina Země 2012 zhasnutím části veřejného

osvětlení dne 31. března 2012 od 20:30 do 21:30 a ukládá řediteli Technických služeb dne 31. března v době od 

20:30 do 21:30 vypnout osvětlení radnice, panoramatické osvětlení tvrze, kostela Nanebevzetí Panny Marie 

a husitského kostela.

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

11.2. Vánoční strom města

Místostarosta I. seznámil RM s návrhem OŽP a TS na výsadbu vánočního stromu na náměstí.

Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit v úpravě rozpočtu č. 2/2012 finanční prostředky na pořízení Smrku 

v ceně 250.000,- Kč včetně DPH v prostoru náměstí.

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

Zápis ověřil: Luboš Choura dne 

Josef Pátek

starosta města Čelákovice




