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ZÁPIS Č. 22 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE
16. listopadu 2011

Přítomni: Ing. Luboš Choura, Miroslav Leypold Iglo, Tomáš Janák, Bc. Josef Pátek, Ing. Jaroslav 
Ryneš, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický

Hosté:

Omluveni:

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 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I.

Projednávání jednotlivých bodů schůze:
1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
Starosta doplnil program jednání o bod: 2.2., 2.3., 4.4., 4.5., 4.6., 9.1., 9.2.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod: 2.2., 2.3., 4.4., 4.5.,4.6., 9.1., 
9.2.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2. Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického
ověřovatelem zápisu
* Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.
Hlasování: pro 5 proti 0, zdržel se 1.
* Jmenování Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
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1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 21/2011 ze dne 3. 11. 2011. Nikdo nevznesl 
připomínku. 

Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 21/2011 ze dne 3. 11. 2011 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA
2.1. Věcné břemeno ČEZ
RM je předkládána Smlouva o budoucí smlouvě na vedení NN v pozemcích města s fi ČEZ – oblast 
V Prokopě.

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. IP-12-6003887/VB002, 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 kabelového vedení NN na pozemcích ve vlastnictví budoucího 
povinného z věcného břemene: p.č. 1635/143 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 97 m2, 
p.č. 1427/65  - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  2192 m2,  p.č. 1427/76 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře 2502 m2, všech v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 12.000,-
Kč + DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.2. Pronájem pozemků pro experimentální pěstování
S žádostí o pronájem pozemku 47/1 – orná, o celkové výměře 7159 m2, v k.ú. Záluží u Čelákovic 
a obci Čelákovice, se obrátil na Město Čelákovice Botanický ústav AVČR,v.v.i., Průhonice. 
Požadovaný prostor z důvodu výskytu rostliny – pcháč oset, by rádi po dobu tří let využili ke studiu.

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 47/1 – orná půda, o výměře 20 x 30 m, 
v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice pro experimentální využití na dobu tří let. –
Nájemné z pozemků nesloužících pro účely podnikání dle vyhlášky MF 01/2010 – je 9,- Kč/m2/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.3. Pronájem části pozemku za účelem pořádání společenské akce
S žádostí o pronájem části pozemku 3199 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře cca 
100m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, se obrátil na Město Čelákovice pan R. F.
O pronájem uvedeného prostoru žádá za účelem pořádání společenské akce ve dnech 31. 12. 2011
(od 9.00 hod) – 1. 1. 2012 (do 4.00 hod). Na ploše 100 m2 bude postaven stan s bočnicemi 
o rozměrech 5m x 20m, ve kterém bude probíhat silvestrovská oslava raut) pro cca 50 – 70 lidí, včetně 
hudební produkce. Vstup bude pouze pro pozvané hosty a pro ty co si zakoupí lístky v předprodeji.

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 3199 – ostatní plocha / ostatní 
komunikace, o výměře cca 100 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za účelem pořádání 
společenské akce ve dnech 31. 12. 2011 – 1. 1. 2012, včetně hudební produkce. Nájemné je 
stanoveno ve výši 50,- Kč/m2.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3.1. Rozpočet města 2011 - úprava č. 6
RM se předkládá rozpočet města 2011

Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu č. 6 rozpočtu města 2011.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.2. Kulturní dům – využití prostředků investičního fondu
V kulturním domě byla provedena oprava vnitřních prostor v celkové hodnotě 338 283,- Kč.
Ředitel kulturního domu žádá o povolení využít částečně prostředků investičního fondu organizace ve 
výši 203 700,- Kč. Takto použité prostředky se převádějí do výnosů organizace. Hodnota IF KD je  
576 800,- Kč.

Návrh usnesení: RM schvaluje využití prostředků investičního fondu Kulturního domu Čelákovice ve 
výši 203 700,- Kč na financování oprav vnitřních prostor Kulturního domu Čelákovice.
Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0.

3.3. Smlouva o poskytnutí bankovní záruky
Město Čelákovice má na základě smlouvy č. 08017921 o poskytnutí podpory ze SFŽP zajištěnu 
půjčku na rekonstrukci ČOV  ve výši 3 198 671,19 Kč. Na základě této smlouvy bude půjčka zajištěna 
bankovní zárukou Komerční banky ve výši 3 315 000,00 Kč. Bankovní záruka je nutná, aby město 
podporu mohlo čerpat.

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí platební bankovní záruky r.č. 99002019420 
mezi Městem Čelákovice jako klientem a Komerční bankou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.4. Veřejná zakázka malého rozsahu „Přezkoumání hospodaření u příspěvkových organizací 
města“
Pro zajištění kontrolní činnosti u příspěvkových organizací byla oslovena společnost ATLAS Audit 
s.r.o., Čelákovice k předložení cenové nabídky na zajištění účetního auditu za rok 2011 pro TS 
Čelákovice, ZŠ Kostelní a Městského domu dětí a mládeže.

Návrh usnesení: RM schvaluje cenovou nabídku společnosti ATLAS Audit s.r.o., Čelákovice na 
provedení přezkoumání hospodaření za rok 2011 u příspěvkových organizací zřízených městem TS 
Čelákovice, ZŠ Kostelní a Městský dům dětí a mládeže v ceně 83 000,- Kč bez DPH tj. 99 600,- Kč 
vč. DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.5. Mateřská škola Rumunská – využití rezervního fondu
MŠ Rumunská potřebuje nutně koupit třítroubou pec v předpokládané hodnotě 87 tis. Kč pro provoz 
školní jídelny. MŠ může využít prostředků rezervního fondu ve výši 100 000,- Kč. Tato částka se 
předpokládá s ohledem na instalaci a další služby. Podle § 30 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů je nezbytný převod uvedené částky z rezervního fondu do fondu 
investičního, který je určen na financování investičních výdajů. Současný zůstatek rezervního fondu 
MŠ je 195 593,- Kč.
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Návrh usnesení: RM souhlasí s převodem částky 100 000,- Kč z rezervního fondu do investičního 
fondu Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. DZ 11010435/Kr mezi Městem Čelákovice a společností 
Metrostav a.s., Praha 8
Na základě schválení víceprací a méněprací na akci „Revitalizace náměstí 5. května Čelákovice“ 
usnesením RM č. 19/2011/4.7. ze dne 6. října a č. 19/2011/4.8. ze dne 6. října je Radě města 
předkládán ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. DZ 11010435/Kr mezi Městem Čelákovice 
a společností Metrostav a.s., Praha 8.

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. DZ 11010435/Kr uzavřené mezi 
Městem Čelákovice, jako objednatelem, a společností Metrostav a.s., Praha 8, jako zhotovitelem 
stavby „Revitalizace náměstí 5. května Čelákovice“, který řeší vzájemně odsouhlasené vícepráce 
kompenzované o práce, které se naopak v rámci zakázky neprovedly. Cena předmětu díla v Dodatku 
č. 1 činí 130.500,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.2. Zápis z jednání komise pro rozvoj města a MA21 
RM se předkládá Zápis z jednání komise pro rozvoj města a MA21 ze dne 1. 11. 2011

Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 10 z jednání komise pro rozvoj města a zavedení 
MA21 ze dne 1. 11. 2011 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.2.1. RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 a na základě 
vyjádření příslušných  odborů MěÚ Čelkovice požaduje doplnění žádosti o vyjádření k přestavbě 
truhlářské dílny na výrobnu Sushi, Jungmannova č.p. 1366 o následující informace:

1. Způsob nakládání a likvidace odpadů z uvažované výroby. Město nebude souhlasit 
s technologií drcení odpadů a jejich odvodem do kanalizace.

2. Způsob předčištění odpadních vod odváděných z provozu.
3. Způsob řešení odvětrání a s tím související zamezení šíření zápachu z výroby vzhledem 

ke skutečnosti, že záměr je situován v obytné zástavbě.
4. Uvažované hlukové zatížení vč. způsobu jeho omezení (hluk z chladícího zařízení, výrobní 

technologie, balícího zařízení, vzduchotechniky …).
5. Upřesnění způsobu vytápění a kategorizace nově vzniklého zdroje znečištění.
6. Upřesnění dopravního zatížení, které vznikne realizací záměru.
7. Nové přípojky vyvolají zásah do komunikace v ul. Zárubova. Upozorňujeme na skutečnost, že 

vzhledem k nedořešenému vlastnictví komunikace, bude projednání tohoto zásahu 
problematické. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.2.2. RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 nesouhlasí 
s odprodejem části pozemku p.č. 1427/75 v k.ú. Čelákovice žadateli p. M. B. dle upravené žádosti, 
která byla doručena dne 5. 10. 2011 a nadále trvá na svém původním usnesení 
č. 17/2011/4.5.1. ze dne 15. Září 2011.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 4.2.3. RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 nemá námitek 
k návrhu změny č. 3 ÚPNZ Zeleneč – část Mstětice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

V 14.30 se dostavil pan Janák

Návrh usnesení: 4.2.4. RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 má k záměru 
výstavby Bytového domu Spojovací dle předložené dokumentace ve stupni DUR ze dne 26. 11. 2010 
následující připomínky: 

1. RM doporučuje prověřit možnost posunu celého bytového objektu západním směrem. V rámci 
posunu doporučujeme prověřit možnost nového umístění cyklostezky.

2. RM doporučuje odkup pozemků souvisejících s bytovým domem včetně pozemků 
ve vytvořeném vnitrobloku.

3. RM upozorňuje investora na skutečnost, že ulice Spojovací je již nyní hlavním přístupem 
do průmyslového areálu TOSu. Hlukové zatížení bude v této ulici úměrné vytížení 
průmyslového areálu stoupat.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Janák), (1 nepřítomen Choura)

4.3. Práce nad rámec zakázky „Revitalizace náměstí 5. května“
V průběhu výstavby se projevila potřeba provést níže zmíněné práce nad rámec zakázky. Z tohoto 
důvodu bylo dne 26. 10. 2011 vypsáno jednací řízení bez uveřejnění a na jeho základě následně dne 
2. 11. 2011 podána nabídka společnosti Metrostav. 

Návrh usnesení: RM schvaluje cenovou nabídku firmy Metrostav a.s., Praha 8 na 
- Změnu použití žulových nájezdů na zvýšené křižovatky ve výši 199 435,80,- Kč bez DPH (239 323,-
Kč včetně DPH)
- Dodatečné kácení ve výši 2 731,25 Kč bez DPH (3 277,50 Kč včetně DPH)
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.4. Výběrové řízení na dodavatele opravy parketové podlahy tělocvičny v objektu ZŠ 
Komenského, Čelákovice
Na základě výběrového řízení ve kterém byly vyzvány tři firmy byly převzaty dvě nabídky na dodávku 
opravy parketové podlahy v tělocvičně školy.

Návrh usnesení: 4.4.1.  RM schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku firmy Ing.Jiří Januška-
Parket servis, Stará Boleslav na opravu parketové podlahy tělocvičny v objektu ZŠ Komenského, 
Čelákovice za cenu 192.600,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.4.2. RM schvaluje  Smlouvu o dílo s firmou Ing.Jiřím Januška-Parket servis, ,Stará 
Boleslav na provedení opravy parketové podlahy tělocvičny  v objektu ZŠ Komenského.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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4.5. Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka a instalace 
nového mycího centra – školní jídelna ZŠ Kostelní, Čelákovice“
Na základě potřeby provést celkovou výměnu již zastaralého přístrojového vybavení školní jídelny 
v ZŠ Kostelní byla zpracována dokumentace pro výměnu tohoto vybavení. Celkově bude výměna 
přístrojového vybavení probíhat ve čtyřech etapách. Zpracovaná dokumentace tvořila podklad pro 
zpracování výzvy k podání nabídky na dodávku a instalaci nového mycího centra (2 etapy z celkových 
4).  Výzva k podání nabídky byla odeslána 4 firmám přímo a dále byla zveřejněna na webových 
stránkách města. 

Návrh usnesení: 4.5.1. RM na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje, jako pro 
město nejvýhodnější, nabídku firmy HOSPIMED spol. s r.o., Praha 3 na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Dodávka a instalace nového mycího centra – školní jídelna ZŠ Kostelní, Čelákovice“ 
za nabídkovou cenu 639 240 Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.5.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem 
a firmou HOSPIMED spol. s r.o., Praha 3 jako zhotovitelem v rámci realizace veřejné zakázky malého 
rozsahu „Dodávka a instalace nového mycího centra – školní jídelna ZŠ Kostelní, Čelákovice“
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.6. Bytový soubor Čelákovice – náměstí, Rozsah prací a dodávek STOPRO
Odvolání proti opravnému rozhodnutí 
Město Čelákovice a firma STOPRO-INVEST s.r.o., Praha 5, uzavřeli dne 18. 3. 2009 Kupní smlouvu 
o převodu nemovitostí a o podmínkách stavby polyfunkčního domu včetně souvisejícího komplexu 
staveb v Čelákovicích, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2010 (dále jen „Kupní smlouva“), která 
mimo jiné obsahuje v čl. VIII závazek Kupujícího zainvestovat práce a dodávky v rozsahu Přílohy č. 3 
Kupní smlouvy, minimálně v hodnotě 8 350 000,-Kč. 

Město Čelákovice tedy již na jaře letošního roku zahájilo jednání se zástupci společnosti STOPRO 
Invest s.r.o. o způsobu dodržení a rozsahu podmínek stanovených kupní smlouvou. Společnost TaK 
Architects s.r.o., Praha 3 v rámci uzavřené smlouvy o dílo zpracovala posouzení rozsahu a ocenění 
spol. STOPRO- INVEST s.r.o., Praha 5 – dostavba proluky v jižní části náměstí, jejíž konečná verze 
byla vydána dne 2. 11. 2011. 
Na den 16. 11. 2011 bylo svoláno jednání o rozsahu a dodržení podmínek kupní smlouvy a o žádosti 
o zpětvzetí odvolání proti opravnému rozhodnutí Městského úřadu Čelákovice odboru výstavby čj. 
MUC/09529/2011. Společnost STOPRO Invest s.r.o. v žádosti zdůvodnila svůj postup 
a ujistila zástupce města, že změna projektu nebude mít negativní vliv na počet veřejných parkovacích 
míst budovaných v prostoru proluky.

I. místostarosta Ing. Sekyra - informoval o průběhu a výsledcích jednání, které proběhlo v dopoledních 
hodinách dne 16. 11. 2011 a vysvětlil jednotlivé body zápisu, který z uvedeného jednání vzešel 
a k němuž se měla RM vyjádřit.
Konstatoval, že soupis prací, který městu vypracovala společnost TaK Architects s.r.o., Praha 3, byl 
akceptován v celém rozsahu a investor se navíc zavázal na své náklady provést rozšíření veřejného 
osvětlení o 5 stožárů, instalovat dva kamerové body a vybudovat schodiště přístupového chodníku při 
severní fasádě polyfunkčního objektu. Dále STOPRO-INVEST, s.r.o. a firma Metrostav, a.s., nad 
rámec platných smluv realizují prvek mobiliáře náměstí – pítko včetně napojení na sítě.
Součástí dohod je i předběžně stanovená cena za odkup 150 m2 pozemku a odvolání města proti 
rozhodnutí stavebního úřadu.

p. Iglo – navrhl, aby se k projednání zápisu z jednání s s.r.o. STOPRO-INVEST a Metrostav sešla 
mimořádná RM, upozorňuje, že není řešen odkup pozemku ve vnitrobloku objektu a má výhrady
i k navržené ceně za pozemek.
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Mgr. Skalický – vyjádřil spokojenost s dosaženými výsledky jednání i postupem zástupců města při 
těchto jednáních. Byla tímto definitivně napravena chyba minulého vedení radnice a celý vztah město 
– Stopro byl tak narovnán.

p. Janák – také vyjádřil spokojenost nad dosaženým výsledkem jednání.

Návrh usnesení: 4.6.1. RM schvaluje zápis z jednání „Bytový soubor Čelákovice - náměstí rozsah 
zainvestovaných prací a dodávek a další postup“ ze dne 16. 11. 2011.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Iglo)

Návrh usnesení: 4.6.2. RM na základě výsledku projednání se zástupci investora stavby Bytový 
soubor Čelákovice – náměstí“ ze dne 16. 11. 2011 schvaluje zpětvzetí odvolání Města Čelákovice 
proti opravnému rozhodnutí Městského úřadu Čelákovice odboru výstavby čj. MUC/09529/2011.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Iglo)

Návrh usnesení: 4.6.3. RM revokuje svá usnesení č. 2NS/2010/2.4 ze dne 10. 12. 2011 a č. 
12/2011/2.11 ze dne 30. 6. 2011.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Iglo)

Návrh usnesení: 4.6.4. RM schvaluje záměr na prodej části (150 m2) pozemku p.č. 680/2, ostatní 
plocha /jiná plocha, o celkové výměře 1126 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, dle 
geometrického plánu č. 2042- 66/2010 označené parcelním číslem 680/3, ostatní plocha / jiná plocha, 
o výměře 150 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 3.500,- Kč/m².
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Iglo)

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladů

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
6.1. Obměna školských rad na základních školách v Čelákovicích
Ke dni 1. 9. 2005 zřídila Rada města devítičlenné školské rady na základních školách a jmenovala ve 
smyslu zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání třetinu členů. Funkční období členů školských rad je tříleté. 

Návrh usnesení: 6.1.1. RM děkuje Martě Šipčiakové, DiS, Evě Bukačové a Mgr. Miloši 
Bukačovi za práci ve školských radách základních škol v Čelákovicích ve funkčním 
období 2008-2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 6.1.2. RM jmenuje za zřizovatele Evu Bukačovou, Mgr. Miloše Bukače 
do školské rady na Základní škole Čelákovice, J. A. Komenského 414 a Ing. Petra 
Studničku do školské rady na ZŠ Kostelní 457, s účinností od 17. 11. 2011. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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6.2. Žádost o záštitu a finanční podporu zimních turnajů
SK Záluží pořádá  dne 26.11. t.r. 14. ročník zimního turnaje v bandy hokeji „Bohuslav Gambrinus cup“  
a dne 3. 12. t.r.  7. Ročník „Mikulášského turnaje“ v malé kopané.  Klub se obrací na Radu města 
s žádostí o finanční podporu obou sportovních akcí.  

Návrh usnesení: RM schvaluje finanční podporu SK Záluží na přípravu tradičních zimních turnajů“ : 
Bohuslav Gambrinus cup – bandy hokej a Mikulášský turnaj - malá kopaná, ve výši 5 tis. Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.3. Žádost Základní školy Čelákovice, Kostelní 457 o finanční podporu programu prevence 
rizikového chování školní mládeže 
Základní škola v Kostelní ulici dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou a právní 
poradnou Praha 5 (PaedDr. K.a JUDr. K.) na programu prevence rizikového chování školní mládeže 
v rámci školního projektu „Sám sebou“. Přednášky a besedy jsou zaměřeny na vztahy v třídním 
kolektivu, prevenci návykových látek, posílení právního vědomí žáků a předání informací 
k problematice trestní odpovědnosti. Je postupováno v rámci dvou tematicky zaměřených vyučovacích 
bloků v rozsahu 3 vyučovacích hodin ve třídách 8. a 9. ročníků. Vedení školy hodnotí kvalitu programu 
velmi vysoko. 
Základní škola žádá Radu města o finanční podporu programu ve výši 18.000 Kč. 

Návrh usnesení: RM schvaluje finanční podporu programu rizikového chování školní mládeže „Sám 
sebou“ na Základní škole Čelákovice, Kostelní 457 do výše 18.000 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA 
Bez podkladů

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1.1. Přidělení bytu:
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 43,94m², 6. patro, v č. p. 1581, Čelákovice. Členové 
bytové komise doporučují přidělení bytu D. T., trvale bytem Čelákovice. Žádost o nájem obecního bytu 
má podanou od 26. 10. 2006.

Návrh usnesení: RM přiděluje byt č. 6 o velikosti 1+1, č. p. 1581, Čelákovice D. T., Čelákovice dle 
seznamu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Iglo)

8. 1. 2. Přidělení bytu:
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 36,25m², 6. patro, v č. p. 501, v Milovicích. Členové bytové 
komise doporučují přidělení bytu paní J.S., trvale bytem nám 5. května 1/11, Čelákovice, Žádost 
o nájem obecního bytu má podanou od 15. 10. 2007.

Návrh usnesení: RM přiděluje byt č. 20 o velikosti 1+1, Milovice paní J. S., Čelákovice dle seznamu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Iglo), (1 nepřítomen Choura)
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8. 1. 3. Přidělení bytu:
Jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 60,20 m², přízemí, v č. p. 1743, v Čelákovicích. Členové 
bytové komise doporučují přidělení bytu paní Bc. S. K., trvale bytem, Milovice. Podmínkou přidělení 
bytu je vrácení bytu Armádní čp. 502 v Milovicích. 

Návrh usnesení: RM přiděluje byt č. 2 o velikosti 2+1, Čelákovice paní 
Bc. S. K., Milovice. Podmínkou přidělení bytu je vrácení bytu Armádní čp. 502 v Milovicích.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Choura)

8. 1. 4. Přidělení bytu:
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 65,40 m², v č. p. 502, v Milovicích. Členové bytové komise 
doporučují přidělení bytu panu J. H., trvale bytem v Čelákovicích.

Návrh usnesení: RM přiděluje byt č. 42 o velikosti 3+1, Armádní 502, Milovice panu J. H. Čelákovice
dle seznamu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8. 1. 5. Přidělení bytu:
Radě města se předkládá žádost O. H., trvale bytem Čelákovice v bytě 2+1. Ve své žádosti uvádí, že 
má matku (pí A. C.), která nemá kde bydlet a proto by chtěla svůj byt vyměnit za větší a to za 3+1
a vzít si ji k sobě. V současné době je volný byt 3+1 v Milovicích v č.p. 606 a byt 3+1 v Milovicích 
v č.p. 502, ul. Armádní . Členové bytové komise doporučují vyhovět požadavku manželů H. na změnu 
přiděleného bytu. 

Návrh usnesení: 8.1.5.1. RM ruší svá usnesení č. 8.2.9.1. a 8.2.9.2. z RM 20/2011 ze dne 20. 10. 
2011. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 8.1.5.2. RM přiděluje byt o velikosti 3+1, ul. Armádní č. p. 502, Milovice manželům 
O. a J. H., za předpokladu, že ukončí Nájemní smlouvu a městu řádně předají byt č. 3 o velikosti 2+1, 
v domě č. p. 231, Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 8.1.5.3. RM schvaluje na základě uhrazení dlužné částky manžely H., Nájemní 
smlouvu na byt o velikosti 3+1, ul. Armádní č. p. 502, Milovice, na dobu určitou do 
31. 1. 2012, uzavíranou s manžely O. a J. H., Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8. 1. 6. Korespondence pana T. B.
Radě města se předkládá žádost T. B., bytem 2+1, Čelákovice, která žádá radu města o uzavření 
Nájemní smlouvy. Na základě uhrazení dlužné částky ve výši 115 227,-Kč, nemá dle sdělení správní 
firmy Q-Byt dluh na nájemném. Členové bytové komise po projednání souhlasí s uzavřením Nájemní 
smlouvy na byt v ul. Rumunská 1448, Čelákovice, na dobu určitou do 31. 12. 2012.
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Návrh usnesení: RM schvaluje na základě uhrazení dlužné částky panem T. B., Nájemní smlouvu 
na byt ul. Rumunská 1448, Čelákovice, na dobu určitou do 31. 12. 2012, uzavíranou s panem T. B., 
Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8. 1. 7. Výměna bytů
E. R., bytem č. p.1352, Čelákovice, a H. P. bytem č. p. 1172, Čelákovice.
Správní firma Q-Byt uvedla, že na bytech nejsou žádné dluhy a proto souhlasí s výměnou bytů.
Členové bytové komise souhlasí s výměnou bytů. 
Dne 4. 10. 2011 stáhla paní E. R. písemně svou žádost o výměnu bytu s paní P.

Návrh usnesení: RM ruší své usnesení na základě žádosti paní E. R. ze dne 4. 10. 2011 č. 8.2.4.
z RM19/2011 ze dne 6. 10. 2011, kterým souhlasila s výměnou bytů mezi paní E. R., bytem v č. p. 

1352, Čelákovice a paní H. P., bytem v č. p. 1172, Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
9.1. Zápis č. 8 z jednání Bezpečnostní komise
RM se předkládá Zápis č. 8 z jednání Bezpečnostní komise ze dne 9. 11. 2011

Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 8 z jednání Bezpečnostní komise ze dne 9. 11. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

p. Janák – podal vysvětlení k jednotlivým bodům jednání Bezpečnostní komise

Ing. Sekyra – reagoval na bod 6 uvedeného zápisu, kde se projednávalo ukončení členství M. R.
a J. Ch. v BZK a kde byla odvolávka na materiál „Okolí strážních domků a viaduktu.“ Konstatoval, že 
zpráva byla zastaralá, v okamžiku předložení zprávy byla z iniciativy místostarosty 
a odborů MěÚ přijata opatření vlastníky těchto objektů SŽDC a ČD: 2 strážní domky byly zbořeny, 
na dva další byly vydány demoliční výměry a objekty v Kollárově ulici byly již zabezpečeny proti 
vnikání osob.

- dále informoval, že pracovní skupina pro dohled nad pořádkem ve městě, která byla zřízena
místostarostou, v žádném případě nezasahuje do práce BZK ani do její kompetence. Je zaměřena na 
koordinaci při řešení problémů, které se týkají náplně více komisí. Jejím posláním je řešit problémy, 
které se týkají pořádku ve městě a vyžadují součinnost různých odborů a organizací města. Úkolem 
místostarosty pro dopravu, bezpečnost a životní prostředí je koordinovat a podchytávat problémy, 
které vzhledem k jejich složitosti je třeba řešit, a které nespadají jednoznačně pod některou 
z uvedených agend. „Přestože není mou povinností o existenci pracovní skupiny informovat 
kteroukoliv komisi města (členové PS jsou ii členy dalších komisí), chtěl jsem tak učinit a dotyčné 
komise informovat ve chvíli, kdy pracovní skupina přijde s konkrétními podněty a návrhy řešení.“

- v reakci na bod 7 uvedl, že provoz Bumbej baru je z hlediska nepovolených stavebních úprav
už řešen se stavebním úřadem, který na stadionu již provedl místní šetření. Dalšími kroky, které musí 
následovat je kontrola živnostenského úřadu, finančního úřadu a OHS. 

Ing. Ryneš – informoval o jednáních o převedení staveb na stadionu z majetku ČSTV na město. 
Po realizaci budeme mít možnost ovlivňovat to, co se na stadionu děje i prostřednictvím nájemních 
smluv.
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9.2. Dodávka a zprovoznění PCO pro MP Čelákovice.
Na základě usnesení rady města č.16/2011/9.1.1. ze dne 01. 09. 2011 byl vyzván dodavatel  -firma 
Bašek Servis k předložení cenové kalkulace na dodávku a zprovoznění PCO pro MP Čelákovice,
která bude tuto službu od 01. 01. 2012 zajišťovat. Firma Bašek Servis byla oslovena z důvodu 
kompatibility systému, neboť tato firma je dodavatelem EZS v objektech města a zajišťuje operativní 
servis na již realizovaných zařízeních.

Návrh usnesení: RM schvaluje objednávku na dodávku a zprovoznění PCO pro MP Čelákovice od 
firmy Ing. Stanislav Bašek - Bašek Servis, Praha 8, za cenu 69.672,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Bez podkladů

11. RŮZNÉ 
Bez podkladů

Jednání Rady města bylo ukončeno v 16.00 hodin.

Zapsala Romana Liscová 16. 11. 2011

ověřovatel zápisu
Mgr. Marek Skalický

Bc. Josef Pátek
starosta




