
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 24/2012 konané dne 20. prosince 2012

Přítomni: Tomáš Janák, Josef Pátek, Milan Tichý, Jarmila Volfová

Hosté: 

Omluveni: Miloš Sekyra

Program jednání:

1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění

1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

1.3. Schválení zápisu

2. Majetkoprávní záležitosti + vyjádření města

3. Finance – rozpočty – dotace

4. Investice, záměry a vyjádření města

5. Sociální záležitosti a zdravotnictví

6. Školství, kultura a sport

7. Doprava

8. Bytové a nebytové záležitosti

9. Veřejný pořádek a bezpečnost

10. Životní prostředí – VaK – odpadové hospodářství

11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 8.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno 

v 9. 30 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 20. 12. 2012
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění

Starosta doplnil program jednání o bod: 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11.,10.2., 10.3., 11.2.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod: 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11.,10.2., 

10.3., 11.2.

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

1.2. Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu

* Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

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

* Jmenování Jarmily Volfové ověřovatelkou 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. 23/2012 ze dne 6. 12. 2012

Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 23/2012 ze dne 6. 12. 2012

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

1.4. Pan Janák navrhl, aby body jednání 6.5., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10. a 6.11. byly projednány na začátku dnešního 
jednání RM.

1.5. Pan Tichý přednesl své vyjádření k momentální situaci v Městském muzeu v Čelákovicích:

motto:

kultura lidí se měří podle toho, jak se chovají ke své historii,

písemné, hmotné, tušené nebo vědecky dokázané.

Buďme kulturní a vnímejme bohatství i bohatýrství našeho města.

Vážení kolegové

Situace v našem Městském muzeu je velmi kritická! 

Status quo našeho městského muzea doznalo mnoho vážných trhlin a vrásek na své, mnoha lety vypěstované 

a vycezelované tváři, jež byla chloubou Čelákovic, regionu i odborné veřejnosti! 

Sehraný tým vysoce kvalitních odborníků je dnes ponižován a perzekuován  neodborníkem, jež si léčí svůj 

hendikep tím , že systematicky pracuje na tom , že za pomoci advokátů rozebírá a identifikuje stále starší a starší 

zahojené problémy a boláky , rozkládá tento organismus a devastuje ho!     

Současné kontroly mu dávají jasně najevo, že nedostatky v evidenci sbírek, ošetření i bezpečnosti skutečně 

nastávají a statutár se chlubí vyměřenými pokutami, aniž by na ně ve lhůtách reagoval!!

To nemluvím o údržbě objektů, o neprávním slučování a přesunování financí na specifických účtech, protože 

peníze prostě chybí!

Peníze se utratily za různé nesmyslné a účelové audity, právní porady a v důsledku za vyměřené finanční objemy 

pokut!

Na zadané dlouhodobé projekty a výzkumy již peněz nezbývá!

Tato činnost zdá se mi příliš nihilistická a praktiky se uplatňují personální kolotoče, taky nepatří do našeho muzea 

ani města!

To není prostě člověk na svém místě, proto navrhuji vypsat bezodkladně výběrové řízení na funkci ředitele 

a následné odvolání stávajícího.
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA

2.1. Žádost o snížení pronájmu

Pan M. Š. je nájemcem nebytových prostor – kavárna v domě čp. 109 (U Diamantů).
V době od 20. 11. do 6. 12. probíhala na jižním objektu (nad pizzerií) oprava tepelné isolace části střechy 
odvrácené od dvora. Oprava spočívala ve snesení taškové krytiny, výměně tepelné izolace a hydroizolace 
poškozené kunami, montáží nového laťování, utěsnění možných prostupů a opětovném položení krytiny. Práce 
měly být podle Smlouvy dokončeny nejpozději do 20 dní od zahájení. Tento termín byl dodržen.
Návrh usnesení: RM po projednání stížnosti pana Š. nesouhlasí se snížením nájemného za pronájem 
nebytových prostor „kavárna“ v čp. 109, Sedláčkova ulice v Čelákovicích za období od 20. 11. 2012 do 6. 12. 
2012.
Hlasování: pro 3,(Pátek, Volfová, Tichý) proti 0, zdržel se 1. (Janák)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT

2.2. Věcné břemeno ČEZ

RM je předkládána Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na kabelové vedení kVN 

v pozemku města s fi ČEZ Distribuce. Smlouva řeší akci „Čelákovice – kNN –č.p.1354/44,38“

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
6015472/2, 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 zemního 
kabelového vedení kVN na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného p.č. 1354/9 – ostatní plocha / 
manipulační plocha a p.č. 1354/10 – ostatní plocha / manipulační plocha, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
cenu 12.000,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

2.3. Užívání travnatého pozemku z vlastnictví města pro soukromé účely – k.ú. Záluží u Čelákovic

Na Radě města č. 16/2012 byla pod bodem č. 2.3. projednávána žádost o souhlas s užíváním (pronájmem) 

části p.p.č. 18/1 – ostatní plocha / zeleň, o výměře cca 120 m2, z celkové výměry pozemku 3329 m2, v k.ú. 

Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, se kterou se obrátil na město Čelákovice pan L. P., bytem V Zahrádkách 

97, Záluží. Jeho záměrem je využití části travnatého pozemku k odpočinku a relaxaci.

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 18/1 – ostatní plocha / zeleň, o výměře cca 120 m2, 
pro k.ú. Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice, pro soukromé účely – k odpočinku a relaxaci.
Hlasování: pro 2,(Tichý, Janák) proti 2,(Volfová, Pátek) zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

NÁVRH NEBYL PŘIJAT

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1. Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477  - převod finančních prostředků z rezervního fondu do 

investičního

Usnesením RM č. 22/2012/3. 2 ze dne 8. 11. 2012 byl Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477 schválen 

převod 245 tis. Kč z rezervního fondu školy do investičního fondu na pořízení konvektomatu a kuchyňského 

robota pro školní kuchyni. Do uvedené částky nebyla započítána DPH ve výši 55 tis. Kč, kterou MŠ musí také 

uhradit. MŠ žádá o schválení převodu ve výši 55 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu.

Návrh usnesení: RM souhlasí s převodem 55 000,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy 
Čelákovice, Rumunská 1477.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OFAP

3.2. Základní škola J. A. Komenského  - souhlas s nabytím darů

Základní škola J. A. Komenského předložila seznam peněžitých účelově určených darů za rok 2012 a žádá 

o souhlas zřizovatele k přijetí darů ve smyslu zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů v platném znění.
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Návrh usnesení: RM souhlasí s přijetím daru Základní škole J. A. Komenského od
Atlas audit s.r.o., Čelákovice ve výši    2 000,- Kč do třídního fondu 4. B
J. a A. B.                               ve výši    5 000,- Kč do třídního fondu 3. B, 5. D, ŠD
Ing. M. B.                               ve výši    1 000,- Kč na tablety.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OFAP

3.3. Základní škola J. A. Komenského - souhlas s nabytím daru

Základní škola J. A. Komenského žádá podle § 27 odst. 5 písm. a) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů v platném znění o předchozí souhlas k přijetí daru  - projektoru BenQ včetně 

stropního držáku v ceně 14 198,- Kč od manželů H. a N.  

Návrh usnesení: RM souhlasí s přijetím daru, projektoru BenQ včetně stropního držáku v ceně 14 198,- Kč, 
Základní škole J. A. Komenského.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OFAP

3.4. Rozpočet města 2012 – úprava č. 17

RM je předkládán rozpočet města 2012 - úprava č. 17

Návrh usnesení: RM schvaluje úpravu č. 17 rozpočtu města 2012.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OFAP

3.5. Městské muzeum  - úprava mzdového limitu

Ředitel Městského muzea v Čelákovicích žádá o schválení úpravy mzdového limitu muzea pro muzejní 

i archeologickou činnost. Důvodem je útlum archeologické činnosti. 

Původní hodnoty mzdových limitů byly určeny usnesením RM č. 3/2012/3.3 ve výši 2 200 tis. Kč pro muzejní 

činnost a 800 tis. Kč pro archeologickou činnost.

Návrh usnesení: RM schvaluje úpravu mzdových limitů Městského muzea v Čelákovicích takto: 
mzdový limit pro muzejní činnost na hodnotu 2 380 000,- Kč
mzdový limit pro archeologickou činnost na hodnotu    600 000,- Kč.
Hlasování: pro 1,(Pátek) proti 0, zdržel se 3.(Volfová, Janák, Tichý)

NÁVRH NEBYL PŘIJAT

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA

4.1. Dodatek k mandátní smlouvě  

Dne 13. 6. 2011 byla uzavřena Mandátní smlouva mezi Technickými službami Čelákovice a firmou Ratifico, s.r.o., 

Praha 2 na zajištění dotace na nákup kontejnerového nosiče z OPŽP – prioritní osa 4, primární oblast 4.1 –

zkvalitnění nakládání s odpady pod názvem „Dovybavení sběrného a separačního dvora Města Čelákovice.“

Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k mandátní smlouvě ze dne 13. 6. 2011 mezi 
Technickými službami Čelákovice, příspěvkovou organizací, jako mandantem, a firmou Ratifico, s.r.o., Praha 2, 
jako mandatářem.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje STA

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1. Zájem o využití neschváleného loga města Čelákovic
Společnost Optimal4 s.r.o, Lysá nad Labem projevila zájem o propůjčení – pronájem neschváleného loga 
(piktogramu), které pro město Čelákovice zpracovala společnost HRANA s.r.o., Praha. 
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Cena za dílo - zpracování jednotného vizuálního stylu a návrh grafické značky - byla sjednána a zaplacena ve 
výši 48.000 Kč vč. DPH (z toho tvorba loga a logo manuálu 30.000 Kč vč.DPH). 
Tento bod bude projednán na příští RM.

6.2. Smlouva o dílo – Vypracování rešerše o historickém znaku města Čelákovic, stanovení jeho ideální 
podoby, vypracování jeho všeobecně použitelné elektronické podoby a podkladů pro jeho řádné 
konstituování prostřednictvím Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. 
Potřeba sjednotit podobu znaku města, uděleného historicky znakovým privilegiem, vyvstala při zadání převedení 
znaku do všeobecně použitelné elektronické podoby v rámci přípravy jednotného vizuálního stylu města.  
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o dílo na Vypracování rešerše o historickém znaku města Čelákovic, 
stanovení jeho ideální podoby, vypracování jeho všeobecně použitelné elektronické podoby a podkladů pro jeho 
řádné konstituování prostřednictvím Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky mezi Městem Čelákovice, jako objednatelem a Heraldickou kanceláří DAUPHIN, jako 
zhotovitelem. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.3. Zápis č. 6 z jednání komise pro Kulturu, sport a cestovní ruch
RM je předkládán Zápis č. 6 z jednání komise pro Kulturu, sport a cestovní ruch
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 6 z jednání komise pro Kulturu, sport a cestovní ruch ze dne 
11. 11. 2012
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.4. Rezignace na členství v redakční radě ZMČ
Jmenování nového člena redakční rady ZMČ
Pan Václav Špaček, Jiřinská ul. podal dne 17. 12. t. r. rezignaci na členství v redakční radě ZMČ. Důvodem je 
časové vytížení započatým studiem.
O práci v redakční radě projevil zájem otec, Ing.Václav Špaček, Polská ul.
Návrh usnesení: 6.4.1. RM bere na vědomí rezignaci Václava Špačka ml., bytem Čelákovice, na členství 
v redakční radě Zpravodaje města Čelákovic.  
Návrh usnesení: 6.4.2. RM jmenuje Ing. Václava Špačka, bytem Čelákovice, členem redakční rady Zpravodaje 
města Čelákovic.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.5. Městské muzeum v Čelákovicích – protokol o výsledku kontroly MK, platební výměr FU
V příspěvkové organizaci Městské muzeum v Čelákovicích byla Ministerstvem kultury provedena kontrola 
zaměřená na dodržování zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy.
Návrh usnesení: 6.5.1. RM bere na vědomí Protokol č. j.: MK – S10015/2012 OMG ze dne 30. 10. 2012 
o výsledku kontroly v Městském muzeu v Čelákovicích, zaměřené na dodržování zákona č. 122/2000 Sb. o 
ochraně sbírek muzejní povahy, provedené orgány Ministerstva kultury ČR.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.5.2. RM bere na vědomí platební výměr na doplatek daně z příjmu fyzických osob ze závislé 
činnosti a funkčních požitků za rok 2009, včetně penále, vystavený Městskému muzeu v Čelákovicích Finančním 
úřadem v Brandýse nad Labem – St. Boleslavi pod č.j.: 300775/12/057911200614.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.6. Zápis č. 12 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic
RM je předkládán Zápis č. 12 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 12 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic 
ze dne 11. 12. 2012
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK
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6.7. Městské muzeum v Čelákovicích – stanovisko k výsledkům kontrol
Protokol o výsledku kontroly dodržování zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy“ č.j.: MK-S 
10015/2012 OMG byl do muzea doručen dne 6. 11. 2012. Je v něm uvedeno poučení, že lze podat proti 
protokolu písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě do pěti dnů. Protokol byl ve stejný den doručení ředitelem 
organizace bez námitek podepsán a odeslán zpět na MK.
Návrh usnesení: 6.7.1. RM bere na vědomí stanovisko zpracované J. Š. k Protokolu č. j.: MK – S10015/2012 
OMG ze dne 30. 10. 2012 o výsledku kontroly v Městském muzeu v Čelákovicích, zaměřené na dodržování 
zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.7.2. RM bere na vědomí stanovisko zpracované J. Š. k platebnímu výměru č.j.: 
300775/12/057911200614 na doplatek daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za 
rok 2009, včetně penále, vystavený Městskému muzeu v Čelákovicích Finančním úřadem v Brandýse nad Labem 
– St. Boleslavi. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

6.8. Úhrada analýz paleobotanických vzorků z archeologických výzkumů muzea
Městské muzeum v rámci provedených investorských záchranných archeologických výzkumů získalo větší 
množství paleobotanických vzorků, jejichž analýzy jsou povinnou součástí zpracování provedených akcí. Třemi 
dopisy ze dne 17. 10. 2012, 29. 10. 2012 a 3. 12. 2012 byli osloveni v této záležitosti členové RM jako nadřízený 
orgán ředitele muzea, odborným pracovníkem muzea J. Š., který v minulosti záchranné výzkumy prováděl.
Tento bod bude projednán na příští RM

6.9. Městské muzeum v Čelákovicích – poradenské služby a právní servis
Návrh usnesení: 6.9.1. RM ukládá řediteli MěM předložit vyčíslení nákladů na poradenské a právní služby, 
s detailním rozpisem služeb, za období od 1. 1. 2011 – 21. 12. 2012, a to v termínu do 4. 1. 2013.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.9.2. RM ukládá řediteli MěM předložit přehled nedokončených archeologických výzkumů 
k 31. 12. 2012 včetně vyčíslení nedokončených prací a jejich finančního krytí v termínu do 4. 1. 2013.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

6.10. Městské muzeum v Čelákovicích – bezodkladné řešení situace ve vedení příspěvkové organizace   
Na základě dlouhodobě neřešené personální i odborné situace v MěM a zároveň v intencích 
výsledků a závěrů z kontrol v městském muzeu (MK – S10015/2012 OMG ze dne 30. 10. 2012 
a FÚ Brandýs nad Labem/St. Boleslavi č.j.: 300775/12/057911200614 ) 
Návrh usnesení: RM ukládá starostovi města Ing. Josefu Pátkovi vypsat výběrové řízení na pozici Ředitel MěM 
Čelákovice v termínu do 4. 1. 2013
Hlasování: pro 2,(Tichý, Janák) proti 1,(Pátek) zdržel se 1.(Volfová)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT

6.11. Právní poradna – informačně poradenské centrum pro zastupitele
Pan Tomáš Janák informoval RM o platnosti zřizovací listiny příspěvkové organizace města Čelákovice.
Tento bod jen pro informaci.

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

8.1. Zápis č. 12 z jednání Bytové komise
RM je předkládán Zápis č. 12 z jednání Bytové komise
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 12 z jednání Bytové komise ze dne 4. 12. 2012
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH
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8.2.1. Přidělení bytu 
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 58,20m², ul. Prokopa Holého v Čelákovicích. Členové bytové komise 
doporučují přidělení bytu panu Ing. M. U., trvale bytem Čelákovice. Žádost má podanou ode dne 18. 4. 2008. 
Nevl. nem. k bydlení.   
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 1+1, Prokopa Holého, Čelákovice, Ing. M. U., Čelákovice dle 
seznamu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.2. Korespondence J. C.
RM se předkládá žádost pana J. C., bytem Armádní, Milovice, který žádá prodloužení Nájemní smlouvy na byt.
Členové bytové komise doporučují na základě uhrazení dlužné částky uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, 
Milovice, na dobu určitou 3 měsíců, tj. do 31. 3. 2013, s panem J. C.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt ul. Armádní, Milovice za předpokladu, že 
budou uhrazeny veškeré dlužné částky za nájem, s manželi J. a V. C., Milovice. Smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 3 měsíců, tj. do 31. 3. 2013.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.3. Korespondence P. P.
RM se předkládá žádost pana P. P., bytem Prokopa Holého, Čelákovice, který žádá o vydání nové Nájemní 
smlouvy. V současné době není dluh na nájemném a členové bytové komise doporučují uzavření nové Nájemní 
smlouvy na dobu určitou 3 měsíců tj. do 31. 3. 2012.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, Milovice, na dobu určitou 3 měsíců, tj. do 
31. 3. 2013, s P. P., Čelákovice. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.4. Korespondence L. C.
RM se předkládá žádost pana L. C., bytem Armádní, Milovice, který žádá o prodloužení Nájemní smlouvy. 
Členové bytové komise doporučují na základě uhrazení dlužné částky uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, ul. 
Armádní, Milovice, na dobu určitou 3 měsíců, tj. do 31. 3. 2013, s panem L. C.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt ul. Armádní, Milovice za předpokladu, že 
budou uhrazeny veškeré dlužné částky za nájem, s L. C., Milovice. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
3 měsíců, tj. do 31. 3. 2013.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.5. Korespondence A. G.
RM se předkládá žádost paní A. G., bytem Armádní, Milovice, která žádá o prodloužení Nájemní smlouvy, která jí 
končí 30. 11. 2012. Členové bytové komise doporučují na základě uhrazení dlužné částky uzavření nové Nájemní 
smlouvy na byt, Milovice, na dobu určitou 3 měsíců, tj. do 31. 3 2013, s paní A. G.    
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt ul. Armádní, Milovice za předpokladu, že 
budou uhrazeny veškeré dlužné částky za nájem, s A. G., Milovice. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
3 měsíců, tj. do 31. 3. 2013.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.6. Korespondence P. M.
RM se předkládá žádost paní P. M., bytem Armádní, Milovice, která žádá o prodloužení Nájemní smlouvy. 
Členové bytové komise doporučují na základě uhrazení minimální částky 20 000,- Kč do konce roku 2012, 
uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, v domě, Milovice, na dobu určitou 3 měsíců, tj. do 31. 3. 2013, s paní 
P. M.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, ul. Armádní, Milovice za předpokladu, že 
bude uhrazena částka minimálně 20 000,- Kč do konce roku 2012 za nájemné, s P. M., Milovice. Smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 3 měsíců, tj. do 31. 3. 2013
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH
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8.2.7. Korespondence M. K.
RM se předkládá žádost paní M. K., bytem Komenského, Čelákovice, která žádá o prodloužení Nájemní smlouvy.
Členové bytové komise doporučují uzavření nové Nájemní smlouvy na byt v domě, Čelákovice, na dobu určitou 
6 měsíců, tj. do 30. 6. 2013.    
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, v domě, Čelákovice, na dobu určitou
6 měsíců, tj. do 30. 6. 2013, s paní M. K., Čelákovice. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.8. Korespondence B. C.
RM se předkládá žádost B. C., bytem Prokopa Holého, Čelákovice, která žádá o směnu jejich současného bytu 
o velikosti 52,25m² za byt o velikosti 87,93m², který se uvolnil v jejich domě. Členové bytové komise doporučují 
vyhovět žádosti B. C., za podmínky, že odevzdá městu byt o velikost 52,25m² a případné opravy v bytě o velikosti 
87,93m² bude v režii rodiny C. Vzhledem k tomu, že C. bydlí v bytě s předplaceným nájemným, správní firma 
Q-BYT přepočítá nájem za vyměněný byt.  
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, o velikosti 3+1, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice za podmínky, že manželé P. a B. C., Čelákovice odevzdají městu byt o velikosti 2+1 a opravy v bytě 
budou v jejich režii.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.9. Korespondence S. R.
RM se předkládá žádost S. R., bytem Stankovského, Čelákovice, která žádá o prodloužení Nájemní smlouvy 
k bytu. Členové bytové komise doporučují uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, Čelákovice, na dobu určitou 
3 měsíců, tj. 31. 3. 2013.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, v domě Čelákovice, na dobu určitou
3 měsíců, tj. do 31. 3. 2013, s paní S. R., Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.10. Návrh na revokaci usnesení RM č. 22/2012/8.4.1. ze dne 8. listopadu 2012 
Rada města přidělila byt o velikosti 1+1, v ul. Prokopa Holého, Čelákovice L. G., Čelákovice dle seznamu. Pan 
G. převzal byt dne 21. 11. 2012 a dne 22. 11. 2012 městu byt vrátil.
Návrh usnesení: RM revokuje své usnesení 8.4.1. ze dne 8. listopadu RM č. 22/2012 o přidělení bytu 
p. L. G., který přidělený byt druhý den po převzetí, městu vrátil.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.11. Žádost o DPS
Paní M. V., trvale bytem ul. Bulovka, Dům s pečovatelskou službou, Praha 8, která si podala opětovnou žádost 
na sociální odbor o nájem zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou – sociální odbor postoupil žádost na 
hospodářský odbor k projednání v bytové komisi. Členové bytové komise opětně projednali žádost paní M. V.
a důvody, které paní V. uvádí, nejsou podmínkou pro zařazení do seznamu uchazečů o DPS. 
Návrh usnesení: RM neschvaluje zařazení do seznamu uchazečů o nájem bytu zvláštního určení v domě 
s pečovatelskou službou paní M. V., Praha 8. 
Protinávrh usnesení pana Janáka: RM schvaluje zařazení do seznamu uchazečů o nájem bytu zvláštního 
určení v domě s pečovatelskou službou paní M. V., Praha 8. 
Hlasování: pro 1,(Janák) proti 2, (Volfová, Pátek)zdržel se 1.(Tichý)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT

8.3. Výpověd z nájmu bytu - pí. I. M., p. R. M.  
Paní I. M., užívá společně se svým manželem panem R. M., od roku 2001 byt, v domě v Milovicích, Průběžná ul.
Vzhledem k době vzniku nájemního poměru je Nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou. V průběhu doby 
paní M. platí nájemné velmi nepravidelně, v listopadu 2012 dosáhl dluh na nájemném a zálohách na služby 
spojených s užíváním bytu částky 123.675,- Kč. Od června 2012 dluh nenarůstá.
Návrh usnesení: RM dává výpověď z nájmu bytu v domě v Milovicích, Průběžná ul., paní I. M. a panu R. M., 
z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu v částce převyšující 
trojnásobek měsíční výše těchto plateb.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH
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8.4. Řešení dluhu za byt, V Prokopě 
Manželé p. L. M., a p. T. M., užívají od 15. 3. 2009 byt s předplaceným nájemným v Čelákovicích, ulice 
V Prokopě. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou do 15. 6. 2020. Od měsíce 6/2011 platí M. nájemné 
nepravidelně, k 30. 11. 2012 dosáhl dluh na nájemném a zálohách na služby spojených s užíváním bytu částky 
68.621,- Kč.
Návrh usnesení: RM schvaluje smírné řešení dluhu na nájemném s p. L. M. a p. T. M., Čelákovice, umořením 
dluhu zkrácením doby předplaceného nájemného v bytu V Prokopě. Zároveň RM promíjí 50 % poplatků 
z prodlení ze zažalovaných dlužných částek.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.5. Úhrada dluhu za byt v domě v Milovicích  
Pan M. Č., a paní I. Č., užívají od 1. 6. 2011 byt, v domě v Milovicích, Průběžná ulice. Nájemní smlouva jim 
skončila 31. 7. 2012. Dlužné nájemné a vyklizení bytu bylo zažalováno 8. 10. 2012, kdy dluh činil 49.427,- Kč.
Do 30. 11. 2012 dosáhl dluh na nájemném a zálohách na služby spojených s užíváním bytu částky 43.626,- Kč. 
Z toho je zřejmá snaha Č. dluh snižovat.
Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením soudního smíru s pí. I. Č. a s uzavřením splátkového kalendáře
na úhradu dluhu na nájemném a služby, spojené s užíváním bytu pod ztrátou výhody splácení. RM souhlasí 
s prodloužením Nájemní smlouvy do 31. 3. 2012.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.6. Výpověď z nájmu bytu V Milovicích 
Paní M. T., užívá od 1. 6. 2011 byt, v domě v Milovicích, Armádní ulice. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu 
určitou do 31. 5. 2013. Paní M. T. neplatí nájemné vůbec, k 30. 11. 2012 dosáhl dluh na nájemném a zálohách 
na služby spojených s užíváním bytu částky 109.303,- Kč.
Návrh usnesení: 8.6.1. RM dává výpověď z nájmu bytu v domě v Milovicích, Armádní ulice, paní M. T., Milovice, 
z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, v částce, převyšující 
trojnásobek měsíční výše těchto plateb.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.6.2. RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu, v domě 
v Milovicích, Armádní ulice, paní M. T.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.7. Záměr pronájmu 
RM se předkládá žádost I. V., bytem Volmanova, Čelákovice, která žádá o převod Nájemní smlouvy na pozemek 
pod garáží. Jedná se o nemovitost na pozemku 1426/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², pro k. ú.  
Čelákovice, obec Čelákovice.
Vlastnictví nemovitosti (kupní smlouva ze dne 7. 11. 2012) je zapsáno v katastru nemovitostí. Vklad práva 
povolen rozhodnutím č. j. V-11902/2012-209. Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne 12. 11. 2012. 
Právní účinky vznikly dnem 12. 11. 2012.
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu pozemku pod garáží – st. p. č. 1426/2, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 19 m², pro k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, za cenu 60,- Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.8. Záměr pronájmu 
RM se předkládá žádost J. F., bytem Ke Chlumu Čerčany, který žádá o převod Nájemní smlouvy na pozemek 
pod garáží. Jedná se o nemovitost na pozemku 1425/18, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², pro k. ú.  
Čelákovice, obec Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu pozemku pod garáží – st. p. č. 1425/18, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 19 m², pro k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, za cenu 60,- Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu
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10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

10.1. Zápis č. 20 z jednání komise pro Životní prostředí
RM je předkládán Zápis č. 20 z jednání komise pro Životní prostředí 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 20 z jednání komise pro Životní prostředí ze dne 3. 12. 2012
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŽP

10.2. Změna nákupní ceny vody k 1. 1. 2013  
V souladu s čl. IV. odst. 3 smlouvy č. VP 22 ze dne 1. 1. 2001, kterou město uzavřelo s firmou Pražské vodovody 
a kanalizace, Praha 1, stanovuje dodavatel novou cenu dodávané pitné vody na hodnotu 9,87 Kč/m3 s účinností 
od 1. 1. 2013. 
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 12 ke smlouvě č. VP 22 ze dne 1. 1. 2001 uzavřené mezi Městem 
Čelákovice, jako odběratelem, a firmou Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Praha 1, jako dodavatelem, kterým 
se stanovuje cena vody s účinností od 1. 1. 2013 na 9,87 Kč/m3 bez DPH.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje STA

10.3. Návrh vyjádření města č.11/2012 k oznámení o zahájení řízení a postoupení žádosti ve věci vydání 
3. změny integrovaného povolení společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., Křižíkova 270, 250 88 
Čelákovice
Město Čelákovice obdrželo dne 06.12. 2012 pod č.j. 171576/2012/KUSK OŽP/Bo ze dne 03.12.2012  jako 
účastník řízení od   Krajského úřadu Středočeského kraje oznámení o  zahájení  řízení k výše uvedenému 
záměru.
Návrh usnesení: RM projednala předložené podklady oznámení o zahájení řízení a postoupení žádosti ve věci 
vydání 3. změny integrovaného povolení společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., Čelákovice a schvaluje 
vyjádření města č.11/2012 k této změně integrovaného povolení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ

11.1. Odměna pro ředitele TS
V průběhu roku 2012 se TS Čelákovice pod vedením ředitele p. K. T. podílely na realizaci akcí investičního 
charakteru, v rámci nichž bylo dosaženo podstatných úspor proti původně rozpočtovaným nákladům při 
zachování odpovídající kvality.
Návrh usnesení: RM schvaluje odměnu pro ředitele Technických služeb Čelákovice, pana K. T. ve výši dle 
přiloženého podkladu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje STA

11.2. Program rozvoje venkova programovací období 2014 až 2020
V současné době je připravováno plánovací období 2014 až 2020 a z Evropského fondu LEADER je možné 
prostřednictvím ministerstva zemědělství čerpat finanční prostředky. V předcházejícím období v programu 
rozvoje venkova byly vytvořeny tzv. Místní akční skupiny (dále MAS) složené z veřejné správy obcí, podnikatelů 
a neziskovek. Podmínkou pro vytvoření MAS je, že není určena pro města nad 25 tis. obyvatel a minimální počet 
obyvatel při součtu jednotlivých obcí nemůže být méně než 10 tis. obyvatel. Po celé republice takto vzniklo cca 
160 MAS, které se sdružily v národní síti MAS a např. ve Středočeském kraji pokryly svou činností přibližně ¾ 
území.
Návrh usnesení: RM jmenuje člena rady Tomáše Janáka zástupcem města Čelákovice v přípravném výboru 
Místní akční skupiny. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Zápis ověřila: Jarmila Volfová dne                                                                            

                                                                                                                                    Josef Pátek

                                                                                                             starosta města Čelákovice
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