
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 18/2012 konané dne 20. září 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 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno 

v 16.15 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 20. 9. 2012
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění

Starosta doplnil program jednání o bod: 2.7., 3.3., 5.1., 6.5.,8.2., 9.2.,11.3.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod: 2.7., 3.3., 5.1., 6.5.,8.2., 9.2.,11.3.

Hlasování: pro 5, 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 1.

* Jmenování Tomáše Janáka 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. 17/2012 ze dne 23. 8. 2012 a č. 17M/2012 ze dne 17. 9. 

2012

Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č.17/2012 ze dne 23. 8. 2012

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

Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č.17M/2012 ze dne 17. 9. 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, 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. 8/2012 ze dne 

5. 4. 2012, č. 9/2012 ze dne 26. 4. 2012, č. 11/2012 ze dne 10. 5. 2012, č. 12/2012 ze dne 14. 6. 2012,

č. 13/2012 ze dne 20. 6. 2012, č. 14/2012 ze dne 12. 7. 2012, č. 16/2012 ze dne 2. 8. 2012, č. 17/2012 ze dne 

23. 8. 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. Věcné břemeno ČEZ
RM je předkládána Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na kabelové vedení NN 
a spojku NN v pozemku města s fi ČEZ Distribuce.
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
6013026/VB/1, mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., 
Děčín IV, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí budoucímu 
oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno práva umístění, zřízení a provozování Stavby kabelového 
vedení NN a spojky NN na pozemku ve vlastnictví budoucího povinného p.č. 3571/3 – ostatní plocha / ostatní 
komunikace, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 12.000,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

2.2. Reakce občanů na provedené změny místní úpravy
na místních komunikacích „pod nádražím“.
RM je předkládáno k projednání reakce občanů na provedené změny místní úpravy na místních komunikacích
„pod nádražím“. Problematika bude řešena na společné schůzce mezi zástupci Města Čelákovic a občany 
z dotčené lokality.
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Návrh usnesení: RM bere na vědomí reakci občanů na změny místní úpravy na místních komunikacích „pod 

nádražím“. Vyhodnocení změny dopravního režimu bude provedeno do 1 roku od realizace změny.

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

Vyřizuje OH

2.3. Smlouva o zajišťování občerstvení
SK UNION jako nájemce má od města dlouhodobě pronajaté prostory sauny v č.p. 1373, Dukelská ul., na st.p.č. 
4062 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 531 m², za účelem zajišťování občerstvení pro návštěvníky sauny.  
Pronajímatel ukončuje smlouvu o zajišťování občerstvení dle čl. IV. této smlouvy. 
Návrh usnesení: RM odstupuje od Smlouvy o zajišťování občerstvení v sauně, v domě čp. 1373, Dukelská ul., 
na st. p. č. 4062  - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 531 m² v Čelákovicích, uzavřené dne 19. 1. 1999 mezi 
Městem Čelákovice jako pronajímatelem a Sportovním klubem UNION, Čelákovice, jako nájemcem, dle čl. IV. 
této smlouvy. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

2.4. Cyklistický den na pozemku města
TJ Spartak Čelákovice (oddíl atletika pro nejmenší) požádala město Čelákovice o souhlas s bezplatným 
použitím pozemku ve vlastnictví města -  p.č. 1673/1 – ostatní plocha / zeleň, v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, pro pořádání sportovní akce „Dětský cyklistický den“. Akce se má konat dne 15. 9. 2012 od 13.00 
hod do 17.00 hod.
Návrh usnesení: RM schvaluje bezplatné použití pozemku p.č. 1673/1 – ostatní plocha / zeleň, v k.ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, TJ Spartaku Čelákovice pro pořádání sportovní akce „Dětský cyklistický den“ na den 15. 9. 
2012 od 13.00 hod do 17.00 hod. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

2.5. SoSB věcné břemeno RWE
RM je předkládána Smlouva o budoucí smlouvě na plynárenské zařízení v pozemku města s fi RWE 
GasNet,s.r.o. Smlouva řeší akci „Reko VTL č. 4-Záluží – ČD Čelákovice“
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění 
plynárenského zařízení, mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi RWE 
GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný z věcného 
břemene zřídí budoucímu oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno práva vstupu, vjezdu, umístění, 
zřízení a provozování Stavby plynárenského zařízení – Reko VTL č. 4-Záluží – ČD Čelákovice - na pozemku ve 
vlastnictví budoucího povinného p.č.  248/2 – ostatní plocha/ ostatní komunikace, v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci 
Čelákovice, za cenu 12.000,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

2.6. SoSB věcné břemeno ČEZ
RM je předkládána Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na kabelové vedení NN 
a spojku NN v pozemku města s fi ČEZ Distribuce.
Tento bod projednán pod bodem 2.1.

2.7. Grafika lokalit, kde město pronajímá pozemky pod garážemi
Rada města rozhodla na svém jednání dne 2. 8. 2012, že se budou nově účtovat nájmy pod garážemi a chatami. 
pod garáží bude činit 60,-Kč/m²/rok
pod chatou bude činit 15,-kč/m²/rok
V souvislosti s těmito změnami předkládáme grafiku pozemků pod garážemi, které město pronajímá, odprodává 
a které již odprodalo.
Návrh usnesení: 2.7.1. RM schvaluje záměr na odprodej pozemků pod garážemi v sídlišti V Prokopě, za
minimální cenu 1050,-Kč/m². Uvedený záměr zahrnuje tyto pozemky:
Parcela druh pozemku    výměra m²          cena Kč            k.ú.
1. St. 1427/20 zastavěná plocha a nádvoří      21 22 050,-Kč Čelákovice
2. St. 1427/21 zastavěná plocha a nádvoří      18 18 900,-Kč Čelákovice
3. St. 1427/22 zastavěná plocha a nádvoří      18 18 900,-Kč Čelákovice
4. St. 1427/23 zastavěná plocha a nádvoří      18 18 900,-Kč Čelákovice
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5. St. 1427/24 zastavěná plocha a nádvoří      18 18 900,-Kč Čelákovice
6. St. 1427/25 zastavěná plocha a nádvoří      18 18 900,-Kč Čelákovice
7. St. 1427/32 zastavěná plocha a nádvoří      21 22 050,-Kč Čelákovice
8. St. 1427/33 zastavěná plocha a nádvoří      18 18 900,-Kč Čelákovice
9. St. 1427/34 zastavěná plocha a nádvoří      19 19 950,-Kč Čelákovice
10. St. 1427/35 zastavěná plocha a nádvoří      18 18 900,-Kč Čelákovice
11. St. 1427/36 zastavěná plocha a nádvoří      18 18 900,-Kč Čelákovice
12. St. 1427/37 zastavěná plocha a nádvoří      18 18 900,-Kč Čelákovice
13. St. 1427/79 zastavěná plocha a nádvoří        9   9 450,-Kč Čelákovice
14. St. 1427/80 zastavěná plocha a nádvoří      20 21 000,-Kč Čelákovice
15. St. 1427/82 zastavěná plocha a nádvoří      20 21 000,-Kč Čelákovice
16. St. 1435/63 zastavěná plocha a nádvoří      20 21 000,-Kč Čelákovice
17. St. 1435/64 zastavěná plocha a nádvoří      18 18 900,-Kč Čelákovice
18. St. 1435/73 zastavěná plocha a nádvoří      20 21 000,-Kč Čelákovice
19. St. 1435/74 zastavěná plocha a nádvoří      18 18 900,-Kč Čelákovice
20. St. 1435/75 zastavěná plocha a nádvoří      18 18 900,-Kč Čelákovice
21. St. 1435/58 zastavěná plocha a nádvoří      18 18 900,-Kč Čelákovice
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

Návrh usnesení: 2.7.2. RM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemním smlouvám na pozemky pod garážemi v sídlišti 
V Prokopě, kterým se od 1. 1. 2013 upravuje cena za pronájem pozemku na 60,-Kč/m²/rok. Týká se těchto 
pozemků:
Parcela              druh pozemku výměra m² cena Kč      k.ú.   
1. St.1425/1 zastavěná plocha a nádvoří      20 1 200,-Kč Čelákovice
2. St.1425/2 zastavěná plocha a nádvoří      18 1 080,-Kč Čelákovice 
3. St.1425/3 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice
4. St.1425/4 zastavěná plocha a nádvoří      18 1 080,-Kč Čelákovice 
5. St.1425/5 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice
6. St.1425/6 zastavěná plocha a nádvoří      18 1 080,-Kč Čelákovice 
7. St.1425/7 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice
8. St.1425/8 zastavěná plocha a nádvoří      18 1 080,-Kč Čelákovice 
9. St.1425/10 zastavěná plocha a nádvoří      20 1 200,-Kč Čelákovice
10. St.1425/11 zastavěná plocha a nádvoří      20 1 200,-Kč Čelákovice 
11. St.1425/12 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice
12. St.1425/13 zastavěná plocha a nádvoří      18 1 080,-Kč Čelákovice 
13. St.1425/14 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice
14. St.1425/15 zastavěná plocha a nádvoří      18 1 080,-Kč Čelákovice 
15. St.1425/16 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice
16. St.1425/17 zastavěná plocha a nádvoří      18 1 080,-Kč Čelákovice 
17. St.1425/18 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 200,-Kč Čelákovice
18. St.1425/19 zastavěná plocha a nádvoří      18 1 080,-Kč Čelákovice 
19. St.1425/20 zastavěná plocha a nádvoří      20 1 200,-Kč Čelákovice
20. St.1425/21 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice 
21. St.1425/22 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 200,-Kč Čelákovice
22. St.1425/23 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice 
23. St.1425/24 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice
24. St.1426/2 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice 
25. St.1426/3 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice
26. St.1426/4 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice 
27. St.1426/5 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice
28. St.1426/6 zastavěná plocha a nádvoří     19 1 140,-Kč Čelákovice 
29. St.1426/7 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice
30. St.1426/8 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice 
31. St.1426/9 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice
32. St.1426/10 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice 
33. St.1426/11 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice
34. St.1426/12 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice 
35. St.1426/13 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice
36. St.1426/14 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice 
37. St.1426/15 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice
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38. St.1426/16 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice 
39. St.1426/17 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice
40. St.1426/18 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice 
41. St.1426/19 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice
42. St.1426/20 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice
43. St.1426/21 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice 
44. St.1426/22 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice
45. St.1426/23 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice 
46. St.1426/24 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice
47. St.1426/25 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice
48. St.1427/22 zastavěná plocha a nádvoří      18 1 080,-Kč Čelákovice 
49. St.1427/79 zastavěná plocha a nádvoří        8    480,-Kč Čelákovice
50. St.1427/80 zastavěná plocha a nádvoří      20 1 200,-Kč Čelákovice 
51. St.1427/81 zastavěná plocha a nádvoří        8    480,-Kč Čelákovice
52. St.1427/82 zastavěná plocha a nádvoří      20 1 200,-Kč Čelákovice 
53. St.1435/63              zastavěná plocha a nádvoří      20 1 200,-Kč Čelákovice
54. St.1435/64 zastavěná plocha a nádvoří      18 1 080,-Kč Čelákovice 
55. St.1435/65 zastavěná plocha a nádvoří      18 1 080,-Kč Čelákovice 
56. St.1435/73              zastavěná plocha a nádvoří      20 1 200,-Kč Čelákovice
57. St.1435/74 zastavěná plocha a nádvoří      19 1 140,-Kč Čelákovice 
58. St.1435/75 zastavěná plocha a nádvoří      18 1 080,-Kč Čelákovice 
59. St. 4078              zastavěná plocha a nádvoří      22 1 320,-Kč Čelákovice
60. St. 4079 zastavěná plocha a nádvoří      21 1 260,-Kč Čelákovice 
61. St. 4080              zastavěná plocha a nádvoří      20 1 200,-Kč Čelákovice
62. St. 4081 zastavěná plocha a nádvoří      20 1 200,-Kč Čelákovice 
63. St. 4082              zastavěná plocha a nádvoří      20 1 200,-Kč Čelákovice
64. St. 4083 zastavěná plocha a nádvoří      21 1 260,-Kč Čelákovice 
65. St. 4084              zastavěná plocha a nádvoří      20 1 200,-Kč Čelákovice
66. St. 4085 zastavěná plocha a nádvoří      21 1 260,-Kč Čelákovice 
67. St. 4086              zastavěná plocha a nádvoří      20 1 200,-Kč Čelákovice
68. St. 4087 zastavěná plocha a nádvoří      20 1 200,-Kč Čelákovice 
69. St. 4088              zastavěná plocha a nádvoří      22 1 320,-Kč Čelákovice
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1. Proražení pneumatiky p. O. B.
V září 2009 si, podle jeho sdělení, pan O. B. prorazil pneumatiku o obrubník v ulici U Podjezdu. Z rozsáhlé 
připojené korespondence je patrné, že přes předkládané doplňující údaje nebylo možno prokázat, že se dopustil 
najetím na obrubník řidičské chyby a tím si způsobil poškození pneu.
Návrh usnesení: RM konstatuje, že Město Čelákovice nenese žádnou vinu na škodě, která nastala v souvislosti 
s proražením pneumatiky na vozidle p. O. B., Čelákovice, k níž došlo údajně dne 29. 9. 2009.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje TAJ

3.2. Darovací smlouva k projektu „Bezpečné branky“ 
Středočeský kraj v rámci podpory projektu „Bezpečné branky“ nabízí městu darem 2 ks kompozitních mobilních 
branek se zvýšenou bezpečností.
Návrh usnesení: RM schvaluje Darovací smlouvu na 2 ks kompozitních mobilních branek se zvýšenou 
bezpečností v hodnotě 56 448,- Kč, mezi Středočeským Krajem, se sídlem v Praze 5, jako dárcem, a Městem 
Čelákovice, jako obdarovaným.         
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje STA
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3.3. Rozpočet města 2012 - úprava č. 11
RM je předkládán Rozpočet města 2012 - úprava č. 11
Návrh usnesení: RM schvaluje úpravu č. 11 rozpočtu města 2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OFaP

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA

4.1. Zrušení zadávacího řízení – zakázka malého rozsahu – „Výměna oken – Čelákovice, V Prokopě 1345 -
1352“
V souvislosti s plánovanou výměnou oken u bytového fondu bylo zahájeno zadávací řízení na výměnu oken 
V Prokopě 1345 - 1352. Dle odhadovaných nákladů se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 
do 1 mil. Kč bez DPH (BD ul. Stankovského čp. 1581 – 1,2 mil. Kč bez DPH).
Návrh usnesení: RM ruší zadávací řízení veřejné zakázky „Výměna oken – Čelákovice, V Prokopě 1345 - 1352“
a ukládá vedoucí ORM zahájit nové zadávací řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.2. Smlouva o poskytování expertní pomoci
Dne 29. 8. 2012 byla podpisem Dodatku č. 1 k Rámcové mandátní smlouvě ze dne 24. 2. 2011 mezi Městem 
Čelákovice jako mandantem a společností ML Compet, a.s. jako mandatářem (Dodatek schválen usnesením 
RM č. 17/2012/4.6.1.) a Dodatku č. 1 k Prováděcí mandátní smlouvě ze dne 9. 3. 2011 mezi Městem Čelákovice 
jako mandantem a společností ML Compet, a.s. jako mandatářem (Dodatek schválen usnesením 
RM č. 17/2012/4.6.2.) ukončena spolupráce se společností ML Compet, a.s. jako administrátorem dotačního 
managementu akce „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“ v rámci Regionálního operačního programu 
NUTS II Střední Čechy.
Vyřizuje ORM
Tento bod byl projednán na mimořádné RM č. 17M/2012 ze dne 17. 9. 2012

4.3. Žádost o vyjádření k návrhu výstavby garáže na p.č. 1989/6 v k.ú. Čelákovice
Tento bod byl již jednou předložen k projednání RM na jejím minulém jednání, komise rozvoje jej projednala dne 
7. 8. 2012. Z důvodu nedostatečných podkladů byl tento bod doplněn a je předkládán nyní. 
Návrh usnesení: RM po projednání v komisi pro rozvoj města nesouhlasí s předloženým návrhem výstavby 
garáže na pozemku p.č. 1989/6 v k.ú. Čelákovice a požaduje dodržení původního umístění parkování na 
pozemku. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.4. Poptávkové řízení na pronájem a nákup multifunkčních zařízení
Dne 24. 7. 2012 bylo zveřejněno poptávkové řízení na pořízení dvou multifunkčních zařízení Konica Minolta 
BizHub C220 formou pronájmu pro MěÚ a nákup 1 ks stejného zařízení pro Městské muzeum v Čelákovicích.  
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 29. 8. 2012 v 10.00 hod.
Návrh usnesení: RM souhlasí s objednáním pronájmu dvou multifunkčních zařízení Konica Minolta BizHub 
C220 pro městský úřad a pronájmem jednoho multifunkčního zařízení Konica Minolta BizHub C220 pro městské 
muzeum od společnosti Kancelářská technika TOP servis, s.r.o., Praha 9.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM
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5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 

5.1. Lékařská služba první pomoci - pohotovost
I za hranicemi našeho regionu je známá výborná kvalita a úroveň lékařské péče, což je dáno jednak vysokou 
erudicí lékařů a jednak rozmanitostí jejich odbornosti. 
MUDr. Rusý, jako lékař s letitou praxí a širokým spektrem působnosti provedl průzkum a po srovnání Čelákovic 
s městy s obdobnou hustotou zalidnění, došel k závěru, že je vskutku již celkem běžnou praxí provozovat 
minimálně denní víkendovou lékařskou službu první pomoci (dále jen LSPP). Vzhledem k velmi vzdálené LSPP 
v Říčanech (28 km) a při přítomnosti solidního počtu praktických lékařů (7) v Čelákovicích, je nasnadě možnost 
vyjít občanům vstříc a zkvalitnit již tak dobrou zdravotní péči. 
Návrh usnesení: RM ukládá starostovi zpracovat koncepci lékařské služby první pomoci – pohotovosti pro 
občany Čelákovic v termínu do 30. 10. 2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje STA

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1. Souhlas vlastníka
Ředitelka Základní školy J. A. Komenského 414 se obrací na Radu města s požadavkem o vyjádření 
k následujícímu návrhu:
Vedení školy řeší opakovaně vandalské projevy sprejerů, kteří znehodnocují objekt školy.  Po dohodě 
s pedagogickým sborem ředitelka navrhuje vyzdobit vnější stranu budovy (směrem do školního hřiště) dětskými 
malbami, v rámci výtvarné výchovy pod dohledem vyučujících. Dětské malby (květiny, zvířata apod.) zakryjí 
malby sprejerů.   
Návrh usnesení: RM souhlasí s výzdobou vnitřní stěny budovy Základní školy J. A. Komenského 414 (směr do 
školního hřiště) dětskými malbami, pod dohledem učitelů výtvarné výchovy.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.2. Doplnění redakční rady Zpravodaje města Čelákovic
Na základě výzvy vedení města k doplnění redakční rady ZMČ se přihlásil ke spolupráci pan Vladislav Švestka 
ml., Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM jmenuje Vladislava Švestku ml., bytem, Čelákovice členem redakční rady Zpravodaje 
města Čelákovic. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.3. Prezentace volebních stran před volbami do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu ČR  -
doplnění
čl. 1 Předvolební prezentace volebních stran na území města Čelákovic je možná:
Plakátovací plochy města v režimu Technických služeb, v omezeném počtu 1 ks v maximálním rozměru  A2 na 1 
stanoviště plakátovacích ploch.       
Návrh usnesení: RM schvaluje doplnění Zásad prezentace volebních stran před volbami do Zastupitelstva 
Středočeského kraje Senátu ČR v roce 2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.4. Žádost o finanční příspěvek Svazu kulturistiky a fitness ČR
Svaz kulturistiky a fitness ČR pořádá dne 14.10. t.r. další mezinárodní pohárovou soutěž v kulturistice 
a bodyfitness. Pořadatelé se obracejí na Radu města s požadavkem o podporu akce, resp. o poskytnutí 8 pohárů 
pro vítěze jednotlivých kategorií. Obdobná akce Svazu proběhla v jarních měsících za podpory města Čelákovice 
ve výši 3.000 Kč.  
Tento bod bude projednán na příští RM
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6.5. Rezignace na členství v redakční radě
Žádost na rezignaci v Redakční radě z časové zaneprázdněnosti dává pan Pavel Fišera. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí rezignaci pana Pavla Fišery jako člena Redakční rady zpravodaje Města 
Čelákovic. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

Starosta a místostarosta informovali RM o aktuálním stavu projektu EU peníze školám.

7. DOPRAVA 

7.1. Plán zimní údržby   
Ředitel TS předkládá RM k projednání návrh plánu zimní údržby na zimní sezónu 2012-2013. Proti předchozímu 
plánu řeší tento údržbu náměstí v tak zvaném zvláštním režimu, který respektuje nově instalované prvky na 
náměstí a chrání je před poškozením. 
Návrh usnesení: RM schvaluje Plán zimní údržby komunikací Města Čelákovice na období zimní sezóny 2012-
2013.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

8.1.1. Přidělení bytu 
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 84,26m², ul. V Prokopě v Čelákovicích. Členové bytové komise 
doporučují přidělení bytu A. H., trvale bytem, Čelákovice. Žádost o nájem obecního bytu má podanou ode dne 29. 
12. 2008. Nevlastní nem. k bydlení
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 3+1, V Prokopě, Čelákovice, A. H., Čelákovice dle seznamu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Iglo)
Vyřizuje OH

8.1.2. Zařazení do seznamu žadatelů do DPS – pí M. Z.
Paní M. Z., trvale bytem Kutná Hora, si opětně požádala o zařazení do seznamu žadatelů do DPS. V této 
souvislosti byl pozván na bytovou komisi pan Ing. L. Z., bytem, Čelákovice byl požádán o vysvětlení k předložené 
žádosti jeho matky o DPS. Členové bytové komise žádali bližší informace od pana Z., který jim odpověděl na 
jejich dotazy. 
Návrh usnesení: RM ukládá Sociální a Bytové komisi o prošetření žádosti o zařazení do seznamu žadatelů do 
DPS za účasti M. Z.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. (Volfová)
Vyřizuje OH

8.1.3. Zařazení do seznamu žadatelů do DPS – pí M. V.
RM se předkládá dopis paní A. S., bytem Vyšehořovice, ve kterém se odvolává na výpis usnesení RM č. 
12/2012/8.2.15 ze dne 14. 6. 2012, v němž RM neschvaluje přemístění její matky pí M. V. z Domu 
s pečovatelskou službou z Prahy 8, Bulovka 12 do DPS v Čelákovicích bez udání důvodu. 
Návrh na usnesení: RM setrvává na svém usnesení č. 12/2012/8.2.15. ze dne 14. června 2012.
Hlasování: pro 4, proti 1, (Janák) zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.1.4. Korespondence paní R. M.
RM se předkládá žádost paní Mgr. R. M., bytem J. A. Komenského, Čelákovice, která žádá 
o prodloužení nájmu bytu na jeden rok, tj. do 31. 8. 2013. Členové bytové komise doporučují vyhovět žádosti paní 
M. a souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na jeden rok tj. do 31. 8. 2013.
Návrh na usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt č. 1, ul. J. A. Komenského čp. 414, 
Čelákovice Mgr. R. M., na dobu jednoho roku tj. do 31. 8. 2013.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH
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8.1.5. Korespondence M. K.
RM se předkládá žádost paní M. K., bytem., ul. J. A. Komenského, Čelákovice, která žádá o prodloužení nájemní 
smlouvy. Smlouva byla ukončena ke dni 31. 10. 2011. Vzhledem k dlužné částce nebyla smlouva obnovena. 
K datu ukončení smlouvy činil dluh 11 000,-Kč, proto nebyla smlouva obnovena. V červnu 2012 paní K. uhradila 
celou dlužnou částku a k 31. 7. 2012 má všechny dluhy uhrazeny. Členové bytové komise souhlasí s uzavřením 
nové nájem nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíců, tj. do 30. 11. 2012.
Návrh na usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, ul. J. A. Komenského, Čelákovice M.
K., na dobu určitou, 3 měsíců, tj. do 30. 11. 2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.1.6. Korespondence A. G.
RM se předkládá žádost paní A. G., bytem Armádní., Milovice, která žádá o prodloužení nájemní smlouvy. Dle 
vyjádření z Q-BYTu se uvádí, že rodina od počátku platí nájem nepravidelně. Poslední smlouva byla uzavřena na 
základě rozhodnutí RM ze dne 12. 1. 2012 od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012. K tomuto datu činí dluh 27 078,-Kč. Za 
dobu platnosti této poslední smlouvy se dluh snížil o 9 102,-Kč. Členové bytové komise doporučují uzavření nové 
nájemní smlouvy s G. na dobu určitou 3 měsíců, tj. do 30. 11. 2012.
Návrh na usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, ul. Armádní, Milovice A.G., na dobu 
určitou 3 měsíců, tj. do 30. 11. 2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.1.7. Smlouva nájemní
Na základě nabytí vlastnického práva kupní smlouvou, žádají manželé S. T., bytem V Prokopě, Čelákovice a pan 
S. T., bytem Praha 10. Jedná se o řadovou garáž V Prokopě, umístěnou na pozemku č. 1425/9 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 18m², pro k. ú. Čelákovice, obci Čelákovice. 
Návrh na usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku 
pod garáží st. p. č. 1425/9 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice 
s vlastníky garáže S. T., Čelákovice a S. T., Praha, jako nájemci, za cenu 60,-Kč/m²/rok. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.1.8. Smlouva nájemní
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. 
Návrh na usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku 
pod garáží st. p. č. 1425/11 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice 
s vlastníkem garáže M. M., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 60,-Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.1.9. Smlouva nájemní
Na základě kupní smlouvy žádá pan T. K., bytem, Černokostelecká Praha 10 o sepsání nájemní smlouvy na 
pozemek pod rekreační chatou č. ev. 063 na parcele st. p. č. 197. Jedná se o rekreační chatu o výměře 40m², 
v k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice za cenu 10,-Kč/m². 
Návrh na usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku 
pod chatou st. p. č. 197 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice 
s vlastníkem chaty T. K., Praha, jako nájemcem, za cenu 15,-Kč/m²/rok. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH
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8.1.10. Nájemní smlouvy Dělnické domky - st. p. č. 1778, st. p. č. 1779, st. p. č. 1780, st. p. č. 1781, st. p. č. 
1782
RM se předkládají nájemní smlouvy na pronájem pozemků st. p. č. - 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, k. ú. 
Čelákovice – lokalita Dělnické domky u Kovohutí.
Z důvodu převodu pozemků do vlastnictví Města Čelákovic na základě kupních smluv od firmy KOVOHUTĚ 
HOLDING DT, a.s. byly sepsány s vlastníky staveb č. p. 292, č. p. 293, č. p. 294, č. p. 295, č. p. 299 na st. p. č. 
1778, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 545 m², st. p. č. 1779 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 578 
m², st. p. č. 1780 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 691 m², st. p. č. 1781 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 516 m², st. p. č. 1782 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 569 m² vše k. ú. Čelákovice o obci 
Čelákovice, nové nájemní smlouvy. 

Jednotlivé nájemní smlouvy pro lokalitu Dělnické domky

8.1.11. Nájemní smlouva – J. K.
Na základě výpisu z usnesení RM č. č. 14/2011/2.2. ze dne 4. srpna 2011 byla vypracovaná nájemní smlouva 
mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1778 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
545m² , v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem J. K., Čelákovice, (jako spoluvlastníkem id. ¼) jako 
nájemcem.
Návrh na usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku:
st. p. č. 1778 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 545m² , v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem 
J. K., Čelákovice, jako nájemcem a spoluvlastníkem id. ¼ , za cenu 1 226,-Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.1.12. Nájemní smlouva – J. N.
Na základě výpisu z usnesení RM č. 14/2011/2.2. ze dne 4. srpna 2011 byla vypracovaná nájemní smlouva 
mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1778 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
545m² , v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem J. N., Čelákovice, (jako spoluvlastníkem id. ¼) jako 
nájemcem.
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku: st. 
p. č. 1778 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 545m² , v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem J. N., 
Čelákovice, jako nájemcem a spoluvlastníkem id. ¼ , za cenu 1 226,-Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.1.13. Nájemní smlouva – K. B.
Na základě výpisu z usnesení RM č. č. 14/2011/2.2. ze dne 4. srpna 2011 byla vypracovaná nájemní smlouva 
mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1779 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
578m² , v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní K. B., Čelákovice, (jako spoluvlastníkem id. ¼) jako 
nájemcem.
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku: st. 
p. č. 1779 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 578m² , v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní K. B., 
Čelákovice, jako nájemcem a spoluvlastníkem id. ¼ , za cenu 1 301,-Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.1.14. Nájemní smlouva – B. a I. M.
Na základě výpisu z usnesení RM č. č. 14/2011/2.2. ze dne 4. srpna 2011 byla vypracovaná nájemní smlouva 
mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1779 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
578m² , v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem B. M. a I. M., Čelákovice, (jako spoluvlastníkem id. 1/2) 
jako nájemcem.
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku: st. 
p. č. 1779 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 578m² , v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem B. M.
a I. M., Čelákovice, jako nájemcem a spoluvlastníkem id. 1/2, za cenu 2 601,-Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH
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8.1.15. Nájemní smlouva – P. T.
Na základě výpisu z usnesení RM č. č. 14/2011/2.2. ze dne 4. srpna 2011 byla vypracovaná nájemní smlouva 
mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1779 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
578m² , v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem P. T., Čelákovice, (jako spoluvlastníkem id. 1/4) jako 
nájemcem.
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku: st. 
p. č. 1779 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 578m² , v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem P. T., 
Čelákovice, jako nájemcem a spoluvlastníkem id. 1/4, za cenu 1 301,-Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.1.16. Nájemní smlouva – J. Z.
Na základě výpisu z usnesení RM č. č. 14/2011/2.2. ze dne 4. srpna 2011 byla vypracovaná nájemní smlouva 
mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1780 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
691m² , v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem J. Z., Čelákovice, (jako spoluvlastníkem id. 5/32) jako 
nájemcem.
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku: st. 
p. č. 1780 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 691 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a panem J. Z., 
Čelákovice, jako nájemcem a spoluvlastníkem id. 5/32, za cenu 972,-Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.1.17. Nájemní smlouva – A. M.
Na základě výpisu z usnesení RM č. č. 14/2011/2.2. ze dne 4. srpna 2011 byla vypracovaná nájemní smlouva 
mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1781 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
516 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní A. M., Čelákovice, (jako spoluvlastníkem id. 7/32) jako 
nájemcem.
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku: st. 
p. č. 1781 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 516 m² , v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní A. M., 
Čelákovice, jako nájemcem a spoluvlastníkem id. 7/32, za cenu 1 016,-Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.1.18. Nájemní smlouva – E. K.
Na základě výpisu z usnesení RM č. č. 14/2011/2.2. ze dne 4. srpna 2011 byla vypracovaná nájemní smlouva 
mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1782 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
569 m² , v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní E. K., Čelákovice, (jako spoluvlastníkem id. 2/8) jako 
nájemcem.
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku: st. 
p. č. 1782 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 569 m² , v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní E. K., 
Čelákovice, jako nájemcem a spoluvlastníkem id. 2/8, za cenu 1 280,-Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.1.19. Nájemní smlouva – LG Stavby s.r.o., Praha
Na základě výpisu z usnesení RM č. č. 14/2011/2.2. ze dne 4. srpna 2011 byla vypracovaná nájemní smlouva 
mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1782 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
569 m² , v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a LG Stavby s. r. o. Praha, (jako spoluvlastníkem id. 1/4) jako 
nájemcem.
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku: st. 
p. č. 1782 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 569 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a LG Stavby, 
Praha, jako nájemcem a spoluvlastníkem id. 1/4, za cenu 1 280,-Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH
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8.1.20. Nájemní smlouva – M. R.
Na základě výpisu z usnesení RM č. č. 14/2011/2.2. ze dne 4. srpna 2011 byla vypracovaná nájemní smlouva 
mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1782 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
569 m² , v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní M. R., Čelákovice, (jako spoluvlastníkem id. 1/4) jako 
nájemcem.
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku: st. 
p. č. 1782 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 569 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní M. R., 
Čelákovice, jako nájemcem a spoluvlastníkem id. 1/4, za cenu 1 280,-Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.1.21. Přidělení bytu
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 82,34 m², ul. V Prokopě v Čelákovicích. Členové bytové komise 
doporučují přidělení bytu paní B. B. Žádost o nájem obecního bytu má podanou ode dne 29. 9. 2008. Nevlastní 
nem. k bydlení.
Návrh na usnesení:RM přiděluje byt o velikosti 3+1, V Prokopě, Čelákovice, B. B., Čelákovice dle seznamu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.1.22. Přidělení bytu
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 88,32 m², ul. J. A. Komenského v Čelákovicích. Členové bytové 
komise doporučují přidělení bytu panu M. B., Prokopa Holého, Čelákovice. Doposud žije v podnájmu 
i se svou přítelkyní a dvěma nezletilými dětmi, podnájemní smlouva jim končí k poslednímu dni měsíce listopadu. 
Žádost o nájem obecního bytu má podanou ode dne 14. 4. 2010. Nevlastní nem. k bydlení
Návrh na usnesení:RM přiděluje byt o velikosti 3+1, J. A. Komenského, Čelákovice, M. B., Čelákovice dle 
seznamu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.1.23. Přidělení bytu
Jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 48,74 m², ul. J. A. Komenského v Čelákovicích. Členové bytové 
komise doporučují přidělení bytu panu J. K., bytem, Čelákovice. Žádost o nájem obecního bytu má podanou ode 
dne 12. 3. 2010. Nevlastní nem. k bydlení
Návrh na usnesení:RM přiděluje byt o velikosti 2+1, J. A. Komenského, Čelákovice, J. K., Čelákovice dle 
seznamu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. (Iglo)
Vyřizuje OH

8.1.24. Přidělení bytu
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 65,41 m², ul. Armádní v Milovicích. Členové bytové komise doporučují 
přidělení bytu manželům I. a P. B., bytem Armádní, Milovice. V tomto případě doporučují členové bytové komise 
vyhovět žádosti panu B. ve věci výměny jejich bytu o celkové ploše 64,80 m², za volný byt o celkové ploše 52,86 
m² ve stejném domě v ul. Armádní, Milovice. 
Návrh na usnesení:RM přiděluje byt o velikosti 3+1, Armádní, Milovice, manželům I. a P. B., Milovice. 
Za předpokladu, že městu vrátí byt č.p. 502, Milovice a veškeré opravy v bytě č. 4 budou v jejich režii.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.1.25, Přidělení bytu
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 64,80 m², ul. Armádní v Milovicích. Členové bytové komise doporučují 
přidělení bytu panu J. K., trvale bytem, Čelákovice. Pan J. K. se svou manželkou H. K. (zemřela) vychovávali dvě 
nezletilé děti, které měli v pěstounské péči. Pan K. požádal o výměnu bytu z Čelákovic do Milovic. Hlavním 
důvodem je to, že se teď musí o děti ve věku 6 a 7 let starat sám. 
Návrh na usnesení:RM přiděluje byt o velikosti 3+1, Armádní, Milovice, J. K., Čelákovice za předpokladu, že 
odevzdá městu byt 2+1, Čelákovice a veškeré opravy v bytě č. 1 budou v jeho režii.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH
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8.1.26. Výměna bytu
P. H., bytem Prokopa Holého, Čelákovice, byt o velikosti 53,04 m² a Kleinová Radmila, bytem Prokopa Holého č, 
p. 1273, Čelákovice, byt č. 3 o velikosti 73,52 m². Členové bytové komise souhlasí s výměnou bytů.
Návrh na usnesení:RM souhlasí s výměnou bytů mezi paní Hanou Páskovou, bytem v č. p. 1172, Prokopa 
Holého, Čelákovice a paní Radmilou Kleinovou, bytem v č. p. 1273, Prokopa Holého, Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2. Zápis č. 9 z jednání Bytové komise
RM je předkládán Zápis č. 9 z jednání Bytové komise
Návrh na usnesení:RM bere na vědomí Zápis z jednání Bytové komise č. 9 ze dne 11. 9. 2012
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1. Vyjádření k Plánu protidrogové politiky města Čelákovice za Městskou policii a o.s. Semiramis
RM je předkládáno vyjádření Městské policie a Semiramis o.s. k Plánu protidrogové politiky města Čelákovice, 
kterou zpracoval předseda Bezpečnostní komise p. Bc. Svatopluk Svatoň. 
Návrh na usnesení:RM bere na vědomí vyjádření Městské policie Čelákovice a Semiramis o.s. k Plánu 
protidrogové politiky města Čelákovice a ukládá Bezpečnostní komisi zapracovat připomínky Městské policie 
a Semiramis o.s. do Plánu protidrogové politiky města.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

9.2. Zápis č. 15 z jednání Bezpečnostní komise 

RM je předkládán Zápis z jednání Bezpečnostní komise
Návrh na usnesení:RM bere na vědomí Zápis z jednání Bezpečnostní komise č. 15 ze dne 11. 9. 2012  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

10.1. Odborný posudek smíšené aleje v ul. Sedláčkova 
Odbor životního prostředí nechal po dohodě s vedením města zpracovat nový odborný posudek stromů 
rostoucích ve dvouřadém alejovém uspořádání podél starého hřbitova v ul. Sedláčkova. Posudek byl zaměřený 
na vyhodnocení jejich aktuálního zdravotního stavu.
Návrh usnesení: 10.1.1. RM bere na vědomí odborný posudek ze dne 3. 8. 2012 č. 3-8-12, stromořadí v ul. 
Sedláčkova, Čelákovice, zpracovaný D. H., DiS z firmy  Treewalker, s.r.o. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 10.1.2. RM ukládá místostarostovi zajistit povolení k pokácení 8 kusů stromů v ulici Sedláčkova 
dle odborného posudku a zajistit náhradní výsadbu v počtu minimálně 8 kusů stromů.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŽP

10.2. Zápis č. 19 z jednání komise pro Životní prostředí
RM je předkládán Zápis č. 19 z jednání komise pro Životní prostředí
Návrh usnesení: 10.2.1. RM bere na vědomí Zápis z jednání komise pro Životní prostředí č. 19 ze dne 10. 9. 
2012
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 10.2.2. RM ukládá komisi pro Životní prostředí zpracovat koncepci městského zahradníka 
v termínu do 31. 10. 2012
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŽP
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11. RŮZNÉ

11.1. Dodatek ke smlouvě na poskytovatele internetového připojení 
V říjnu 2009 byla na základě výběrového řízení na poskytovatele internetového připojení pro městský úřad 
uzavřena smlouva s firmou LICA s.r.o., Nymburk.  
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy č. 250030 o poskytování služeb sítě LICAnet pro Městský 
úřad Čelákovice mezi firmou LICA, s.r.o., Nymburk, jako poskytovatelem, a Městem Čelákovice, jako 
odběratelem, který řeší snížení původně sjednané ceny.         
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje STA

11.2. Prohlášení o partnerství 
Rodinné centrum Routa, o.s.,jako příjemce prostředků na grantové projekty „Podporujeme podnikatelky Polabí“ 
a „Slaďování rodiny a práce – šance pro Čelákovice“ se obrací na město s žádostí o partnerství, při realizaci 
uvedených projektů. 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit prohlášení o partnerství mezi Rodinným centrem Routa, o.s. 
a Městem Čelákovice, jako partnery, při realizaci grantových projektů č. CZ.1.04/3.4.04/88.00267, „Podporujeme 
podnikatelky Polabí“a  č. CZ.1.04/3.4.04/88.00055 „Slaďování rodiny a práce – šance pro Čelákovice.“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje STA

11.3. Smlouva o převodu zaměstnanců sauny 
Součástí předávání sauny do pronájmu je i smluvně ošetřené předání stávajících zaměstnanců.
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů mezi Městem 
Čelákovice, jako převodcem a pí. K. Š., Kutná Hora, jako nabyvatelem. Zaměstnanci sauny budou převedeni ke 
dni 1. 10. 2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

11.4. RM se shodla na pořádání trhů na náměstí pořádané v pátek a v sobotu v dopoledních hodinách.
Materiál k tomuto bodu bude připraven na další jednání RM.

Zápis ověřil: Tomáš Janák dne 

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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