
Z á p i s 
ze schůze Rady města Čelákovic konané dne  

3. února 2011 
03/2011 

Den a místo konání:      3. února 2011 v zasedací místnosti MěÚ - radnice I.  
Zahájení schůze: 13.15 hodin v zasedací místnosti MěÚ - radnice I. 
Ukončení schůze:      18.45 hodin 
Schůzi řídil:       Bc. Josef Pátek – starosta města 
Ověřovatel usnesení:      Ing. Jaroslav Ryneš  
Ověřovatel zápisu: Tomáš Janák 
  
Přítomni: Bc. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Jaroslav Ryneš,  
 Ing. Luboš Choura, Leypold Iglo Miroslav, Mgr. Marek Skalický,   
 Tomáš Janák 
Omluveni:                         
  
 
 
 
 Projednávání jednotlivých bodů schůze: 
1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění 
Starosta doplnil program jednání o bod: 3.5., 4.9., 4.10., 6.6., 9.2., 10.4. 
11.3.,11.4., 11.5.,11.6. 
* Program byl po doplnění uvedených bodů schválen – podrobněji viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen) 
 
1.2. Jmenování Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení a Tomáše 
Janáka ověřovatelem zápisu 
* Jmenování Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení – viz usnesení. 
 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. (1 nepřítomen) 
 
* Jmenování Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu – viz usnesení.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. (1 nepřítomen) 
 
 
1.3. Kontrola plnění usnesení 
Tajemník MěÚ předložil RM plnění usnesení: RM č. 10/2007 ze dne 4. 10. 
2007, č. 04/2009 ze dne 2. 4. 2009, č. 01/2010 ze dne 7. 1. 2010, č. 04/2010 ze 
dne 1. 4.2010, č. 06/2010/M2 ze dne 17. 6.2010, č. 09/2010 ze dne 7. 9.2010, 
č.11/2010 ze dne 11. 11. 2010, č. 02/2011 ze dne 20. 1. 2011  
* RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení – podrobněji viz usnesení. 
 Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen) 
 
 



 
1.4 Schválení zápisu z minulé schůze rady  
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č.01/2011 ze dne 
6. 1. 2011, č.02/2011 ze dne 20. 1. 2011  
* RM schvaluje zápis – podrobněji viz usnesení.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)    
 
 
 
2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
2.1. Pronájem pozemku v zahrádkářské kolonii u Kovohutí 
Paní Alena Nedělková požádala o uzavření nájemní Smlouvy na část pozemku 
parcely č. 1692/120 k.ú. Čelákovice. 
RM svým usnesením ze dne 10. prosince 2010 k bodu 2.3. schválila záměr 
pronájmu části pozemku – parcelní číslo 1692/120, ostatní plocha / ostatní 
komunikace, o výměře cca 73m², z celkové plochy 1588m², v k.ú. Čelákovice  
a obci Čelákovice (označené v GP č. 1870-1381/2008, jako parcela č. 
1692/132), za cenu 10,-Kč/m². 
* RM schvaluje nájemní Smlouvu na pronájem části pozemku č. 1692/120 v k.ú. 
Čelákovice o výměře 73m² mezi manželi J. a A. N. jako nájemci a Městem 
Čelákovice jako pronajímatelem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)  
 
 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE  
3.1. Změna ceny vody Veolia 
Dodavatel vody pro město Čelákovice, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., 
oznámil v souladu s ustanovením čl. IV odst. 3 smlouvy č. VP 22 změnu ceny 
vody od 1. 1. 2011. Nová cena je 9,22 Kč/m3 + DPH.  
Voda je distribuována v Čelákovicích prostřednictvím provozovatele VaK 
Mladá Boleslav, a.s. Podle sdělení Ing. J. F. z VaK Mladá Boleslav, a.s. nebude 
mít nová cena vody vliv na již schválenou cenovou kalkulaci a tím na cenu 
vodného v roce 2011.  
 * RM souhlasí s novou cenou vody ve výši 9,22 Kč/m3 + DPH na rok 2011.          
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen) 
 
 

 
3.2. Změna rozpočtu 2010 č. 18 
Úprava č. 18 rozpočtu 2010 reaguje na dvě skutečnosti. První se projevuje 
v příjmové i ve výdajové části rozpočtu, jedná se dotaci na sociální dávky  
a následně na jejich plánované čerpání. Plánovaná výše je snížena o 300 tis. Kč,  



o které již sociální odbor MěÚ Čelákovice nepožádal poskytovatele dotace, 
protože by již nebyly využity a následně vraceny v rámci vyúčtování dotace.  
O tuto hodnotu jsou upraveny plánované výdaje sociálních dávek.  Tato úprava 
snižuje současně příjmy i výdaje rozpočtu. 
Úprava se provádí proto, aby plánovaná hodnota dotace byla v souladu 
s poskytnutou částkou. 
Druhá skutečnost je zůstatek v pokladně městského bazénu k 31. 12. 2010  
na položce 3412 5909. Je to dáno provozem bazénu, tyto peníze nelze již 
odevzdat ani do pokladny MěÚ ani přímo na účet města. Výši zůstatku lze 
plánovat jen obtížně. Tato úprava je kompenzační s položkou 3412 5171. 
Úpravy nemají vliv na velikost rezervy. 
* RM schvaluje úpravu č. 18 rozpočtu města 2010. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen) 
 
 
 
3.3. Kupní smlouva na plynovod V Prokopě III. etapa 
Investiční akce „Nový STL plynovod + přípojky Čelákovice V Prokopě – III. 
etapa“ je již zrealizována. Odbor výstavby MěÚ Čelákovice byl 12. 1. 2011 
požádán o vydání kolaudačního souhlasu. V rámci III. etapy plynofikace 
V Prokopě byly vybudovány plynové přípojky ke všem domům, které nebyly 
zahrnuty do I. a II. etapy. Každá přípojka bude nově samostatně napojena na 
svoji domovní kotelnu. Doposud bylo teplo a teplá voda dodáváno z centrální 
kotelny V Prokopě.  
* RM doporučuje ZM ke schválení kupní Smlouvu č. 9411000301/ID mezi 
Městem Čelákovice jako prodávajícím a společností RWE GasNet s.r.o., 401 17 
Ústí nad Labem jako kupujícím týkající se převodu vybudovaného 
plynárenského zařízení v rámci investiční akce „Nový STL plynovod + přípojky 
Čelákovice, V Prokopě – III. etapa“  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen) 
 
 
 
3.4. Návrh na změnu ceny za reklamu 
Usnesením Rady města č. 9 ze dne 6. 5. 2003 byla stanovena sazba za 
krátkodobé umístění reklamního zařízení - upoutávek na městských stavbách 
především sloupech veřejného osvětlení (pronájem) - 300,- Kč /den bez omezení 
počtu kusů.  
Tento způsob reklamy byl zaveden z podnětu provozovatelů lidové zábavy  
(pouťové atrakce, cirkusy), pořadatelů kulturních a prodejních akcí.  
V roce 2010 využila této možnosti pouze firma Electroshop a to v 6 termínech  
(25 dnů).  
Navrhujeme změnu ve výši sazby dle návrhu usnesení.  



 
* RM schvaluje sazbu pro krátkodobé umístění reklamního zařízení - upoutávek 
na městských stavbách ve výši 500,- Kč (bez DPH) za den bez omezení počtu 
kusů.       
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen) 
 
Ve 13.45  hod. se dostavil pan Miroslav Leypold Iglo 
 
 
3.5. Výběrové řízení pro poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města 
Čelákovic na rok 2011 
* RM vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení 
města Čelákovic na rok 2011. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 
 
 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
4.1. Záměr města na koupi ordinace a bytu v proluce náměstí 
Jednatel společnosti STOPRO N. S. se obrátil na město dne 14. 1. 2011 e-
mailem, ve kterém žádá o vyjádření, zdali nadále platí záměr města koupit 
nebytový prostor a byt pro lékaře v proluce náměstí.  Tento záměr byl projednán 
s minulým vedením města. 
* RM neschvaluje záměr na odkoupení nebytového prostoru D.1.2 v přízemí  
a bytu 2+KK v proluce náměstí z důvodu vysokých finančních nákladů. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.2. Informace o komunikacích a ZTI v lokalitě V Rybníčkách 
Tento bod bude projednán na příští RM.  
 
 
 
 
4.3. Zápis z jednání komise pro rozvoj města a MA21 
4.3.1.* RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 souhlasí 
se vstupem města Čelákovice do databáze MA 21. 
 
4.3.2. * RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 pověřuje 
VORM provedením úpravy internetových stránek města v sekci rozvoj města:  



Doplněním Územně analytických podkladů, Programu rozvoje územního obvodu 
Středočeského kraje, strategického rámce udržitelného rozvoje ČR, plánu 
investičního rozvoje města Čelákovice pro r. 2011 
Vypuštěním ubytovny TOS (prázdná) a paroplynová elektrárna (na jiném místě 
jako samostatná položka).  
 
4.3.3. * RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 pověřuje 
VOSVaZ zahájením jednání s městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  
ve věci zajištění komunitního plánu. 

 
4.3.4. * RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 pověřuje 
VORM zahájením jednání s autorem projektu rekonstrukce a dopravního řešení 
Masarykovy ulice Ing. L. P. o návrhu vhodnějšího umístění autobusové zastávky 
v prostoru před nádražím.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
 
4.4. Strategický plán rozvoje 
Starosta a pan Miroslav Leypold Iglo informovali RM o průběhu příprav 
strategického plánu rozvoje města. 
 
 
 
4.5. Plynovod V Prokopě – III. etapa 
4.5.1. *RM souhlasí s prodloužením termínu pro povolení zvláštního užívání 
místní komunikace v rámci akce „Nový STL plynovod + přípojky Čelákovice, 
V Prokopě – III. etapa“  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
4.5.2. * RM schvaluje vícepráce ve výši 19.952,40 Kč provedené v rámci 
investiční akce „Nový STL plynovod + přípojky Čelákovice, V Prokopě – III. 
etapa“  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
4.5.3. * RM  schvaluje Dodatek č.1 k SoD v rámci investiční akce „Nový STL 
plynovod + přípojky Čelákovice, V Prokopě – III. etapa“ uzavřený mezi Městem 
Čelákovice jako objednatelem a společností GASKO s.r.o., Kolín jako 
zhotovitelem 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  



 
4.6. Zápis z jednání stavební komise 
4.6.1. * RM po projednání ve stavební komisi souhlasí s provedením 
rekonstrukce kanalizační přípojky č.p. 407 v ul. Sedláčkova za dodržení 
následujících podmínek: 
1. Dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu se zárukou 48 měsíců  
a budou protokolárně předány zástupci správce komunikace. 
2. Mezi Městem Čelákovice a vlastníkem přípojky bude uzavřena dohoda  
o uložení přípojky (vyřizuje hospodářský odbor). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
   
4.6.2. * RM po projednání ve stavební komisi souhlasí s provedením  stavební 
úpravy bytu v ul. Rumunská č.p. 1455/3 – přestavba lodžie za dodržení 
následujících podmínek:  
1. Provedení oken a fasády musí odpovídat materiálovému a barevnému řešení 
celého objektu.  
2. Členění oken bude zachováno dle stávajícího stavu (okno trojdílné jako  
v původní lodžii). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
4.6.3. * RM po projednání ve stavební komisi nemá námitek k návrhu 
novostavby RD na p.č. 498/30, ul. Smetanova, k.ú. Sedlčánky za dodržení 
následujících podmínek: 
1. Dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu se zárukou 48 měsíců. 
2. Povrch a hrany vozovky, které budou poškozeny při dopravě materiálu  
na stavbu, opraví na své náklady investor stavby RD.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
4.6.4. * RM po projednání ve stavební komisi nemá námitek k 2. návrhu 
novostavby RD na p.č. 498/23, ul. Smetanova, k.ú. Sedlčánky za dodržení 
následujících podmínek: 
1. Dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu se zárukou 48 měsíců. 
2. Povrch a hrany vozovky, které budou poškozeny při dopravě materiálu  
na stavbu, opraví na své náklady investor stavby RD.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
4.6.5.1. * RM na základě vyjádření stavební komise odkládá projednání 
předloženého projektu „Rekonstrukce a dostavba haly č. 19 a 20 ve výrobním 
areálu FV – Plast v Čelákovicích“. O uvedeném projektu bude dále jednat  



po doložení chybějících kladných vyjádření – vyjádření KHS a doplněného 
vyjádření OŽP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 4.6.5.2. * RM dále pro své posouzení projektu „Rekonstrukce a dostavba haly č. 
19 a 20 ve výrobním areálu FV – Plast v Čelákovicích“ požaduje stanovisko 
komise pro životní prostředí.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
4.6.5.3. * RM pověřuje Ing. D. T. prověřením, zda při svém posuzování projektu 
„Rekonstrukce a dostavba haly č. 19 a 20 ve výrobním areálu FV – Plast v 
Čelákovicích“ KHS vzala v úvahu plánovanou obytnou zástavbu v přilehlé 
lokalitě „Krátká Linva“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
4.6.6. * RM pověřuje VORM projednáním změny projektu „Oprava komunikací 
v lokalitě V Nedaninách – část veřejné osvětlení“ ve smyslu redukce řešení o 
část osvětlení podél zahrady děkanství – osvětlovací body č. 18, 20, 22, 23 a 24 
– celkem 5 lamp.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.7.VŘ Dotační management náměstí 
V souvislosti s plánovanou revitalizací náměstí 5. května, na kterou se městu 
podařilo získat dotaci, bylo vypsáno výběrové řízení na zajištění dotačního 
managementu při realizaci této investiční akce. Dle podmínek stanovených 
poskytovatelem dotace bylo znění výzvy uveřejněno na úřední desce města,  
na webových stránkách města a také bylo přímo 6 firmám zaslána výzva 
k podání nabídky.  
4.7.1.*RM na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje jako pro 
město nejvýhodnější nabídku společnosti ML Compet a.s., Praha 1 na realizaci 
veřejné zakázky „Dotační management – Revitalizace náměstí 5. května  
v Čelákovicích“ v ceně 114. 000,- Kč vč. DPH. 
 
4.7.2.*RM schvaluje rámcovou Mandátní smlouvu mezi Městem Čelákovice 
jako mandantem a společností ML Compet a.s., Praha 1 jako mandatářem  
na realizaci veřejné zakázky „Dotační management – Revitalizace náměstí  
5. května v Čelákovicích“ 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  



 
4.8. Návrh opatření na zvýšení účinnosti solárního ohřevu v bazénu 
V podkladovém materiálu je technicko-ekonomická zpráva o využití stávajícího 
solárního systému pro ohřev vody a možnosti zvýšení efektivity provozu 
Městského bazénu v Čelákovicích. 
Ze zprávy vyplývá, že efekt stávajícího propojení a regulace je potřeba 
přehodnotit a stávající technologii pro ohřev vody upravit (nový regulační 
systém) a doplnit o akumulační zásobníky pro ohřev TV přednostně 
prostřednictvím solárních panelů, doplnit předehřívací výměník do napouštěcí 
nádrže a doplnit výměník do vyrovnávací nádrže.  
*RM bere na vědomí Technicko-ekonomickou zprávu o využití stávajícího 
solárního systému a možnosti zvýšení efektivity provozu Městského bazénu 
v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.9. Komunikace V Prokopě – Dodatek č. HS 
K uzavřené Smlouvě o dílo č. 2010-S-19 veřejné zakázky „ Komunikace  
V Prokopě  - Čelákovice.“ předkládá zhotovitel f. K+N s.r.o. Pardubice ke 
schválení Dodatek č. 1 o změně osoby oprávněné zastupovat objednavatele  
a o ukončení Smlouvy o dílo č. 2010-S-19, která byla uzavřena dne 12. 10. 2010 
*RM schvaluje předložený Dodatek č. 1 uzavřené Smlouvy o dílo č. 2010-S-19 
mezi objednavatelem Městem Čelákovice a zhotovitelem f. K+N s.r.o. Pardubice 
na stavbu „Komunikace V Prokopě Čelákovice“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
4.10. SoSB o zřízení věcného břemene plynovod Průmyslová 
Jde o stavbu plynárenského zařízení - plynovodu včetně jeho součástí, 
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (dále jen „plynárenské zařízení“), 
která bude umístěna na pozemku p.č. 3571/3 v k.ú. Čelákovice. Trasa 
plynárenského zařízení včetně ochranného pásma je vyznačena v kopii 
katastrální mapy. Stavba bude sloužit pro napojení posledního  pozemku na jižní 
straně ulice Průmyslová (p.č. 3571/20 – vlastníkem jsou manželé D). 
*RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 
stavbu plynárenského zařízení - plynovod včetně jeho součástí, příslušenství, 
opěrných a vytyčovacích bodů na pozemku p.č. 3571/3 v k.ú. Čelákovice mezi 
RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným a Městem 
Čelákovice jak budoucím povinným a V. D. a M. D., Čelákovice jako 
investorem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen) 



  
4.11. Návrh na instalaci výtahu v nové budově MÚ Čelákovice 

Místostarosta II. informoval RM o návrhu na instalaci výtahu v nové budově 
MÚ Čelákovice. 
 
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ  
 
5.1. Zápis z jednání sociální komise 
5.1.1.*RM bere na vědomí zápis č. 1/2011 ze sociální komise ze dne 1. 2. 2011 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
5.1.2.*RM ukládá tajemníkovi zajistit podklad žádaný sociální komisí z jednání 
dne 1. 2. 2011 v bodě 9 zápisu z jednání sociální komise.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
5.2. Členění humanitárního fondu 
*RM schvaluje finanční členění humanitárního fondu na jednotlivé položky a 
souhlasí s prováděnými platbami dle tohoto členění v průběhu roku 2011, kromě 
položky ostatní případné humanitární příspěvky ve výši 48.000,- Kč, kde RM 
čeká na doporučení sociální komise. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
5.3. Dodatek ke smlouvě na pečovatelskou službu 
Dne 1. 2. 2007 Rada města Čelákovic schválila znění „Smlouvy 
zprostředkovatelské o poskytování pečovatelské služby“ pro jednotlivé obce 
Mochov, Vyšehořovice a Nehvizdy, na základě kterých Pečovatelská služba 
města Čelákovic poskytuje pečovatelské úkony. 
*RM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě zprostředkovatelské o poskytování 
pečovatelské služby pro jednotlivé spádové obce. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
5.4. Jmenování členů sociální komise 
*RM jmenuje Martinu Slovákovou a MUDr. Melánii Skalickou do sociální 
komise. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 



 
 
5.5. Závěrečná zpráva Semiramis za r. 2010 
Byla předložena závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program 
Čelákovice. 
*RM bere na vědomí Závěrečnou zprávu o realizaci projektu Terénní program 
Čelákovice (od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010)  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
5.6. Zpráva Občanské poradny Nymburk 
*RM bere na vědomí - Zprávu o realizaci projektu Občanské poradny Nymburk 
za období 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT   
6.1. Zápis z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch 
*RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch ze 
dne 19. 1. 2011 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
6.2. Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch 
Bez podkladů 
 
 
6.3. Informace o stavu pronajatých sportovišť 
*RM bere na vědomí „Informaci o stavu pronajatých sportovišť“ v Čelákovicích 
předloženou Ing. Jaroslavem Rynešem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
 
6.4. Protidrogový program ZŠ Komenského 
Město navázalo spolupráci s občanským sdružením SEMIRAMIS Mladá 
Boleslav k zajištění jak primární tak sekundární prevence rizikového chování 
dětí a mladých lidí již ve školním roce 2005/2006.  
*RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 19 tis. Kč pro realizaci protidrogové 
prevence na ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414 ve školním roce 2010/ 2011. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 



 
6.5. Koncepce rozvoje MM 
Zadání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Městského muzea 
v Čelákovicích ze dne 8. 1. 2009 zavazuje Mgr. E. předložit a obhájit Koncepci 
rozvoje Městského muzea v Čelákovicích ve střednědobém horizontu, tj. 
v období let 2010 – 2015, a to po uplynutí 1 roku od nástupu do funkce.  
 
Místostarosta II. informoval o koncepci rozvoje MM. RM projedná na schůzi 
v dubnu 2011. 
 
 
6.6. Škola Sedlčánky – vyhlášení za KP 
Dne 29. 1. t.r. bylo město Čelákovice, jako vlastník budovy čp. 45 k.ú. 
Sedlčánky, obec Čelákovice (bývala škola) informováno Ministerstvem kultury 
ČR o zahájení správního řízení ve věci prohlášení zmíněné nemovitosti včetně 
ohrazení s brankami a pozemků st.parc.č. 89/1 a 89/2 za kulturní památku.  
 
Místostarosta II. informoval RM o zahájení příslušného správního řízení. 
 
 
 
7. DOPRAVA  
Místostarosta I. informoval RM ve věci ROPID. 
  
 
 
8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI  
Bez podkladů 
 
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST  
9.1. Zpráva o činnosti MěP za rok 2010 
Byla předložena zpráva o bezpečnosti ve městě Čelákovice a o činnosti MP 
Čelákovice za rok 2010, která obsahuje i zprávu vedoucího Policie ČR OOP 
Čelákovice a zprávu vedoucího OS MKDS.  
* RM bere na vědomí zprávu o bezpečnosti a o činnosti MP Čelákovice za rok 
2010, předloženou místostarostou II.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
K tomuto bodu se dostavil v 15.00 hodin velitel MP. 
 
 
 



 
9.2. Koncepce bezpečnostní komise 
Tento bod bude projednán na další RM. 
 
 
 
10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ   
10.1. Dílčí projekty výsadeb 
Nabídková cena za všechny práce spojené s plněním veřejné zakázky „Dílčí 
projekty výsadeb a vegetačních úprav rekreační zeleně a alejových výsadeb  
ve městě Čelákovice“ vysoutěžená firmou Štěpán, Roklanská 213, Říčany činí  
3. 015. 563,50 Kč bez DPH, tj. 3. 571. 552,- Kč včetně DPH po opravě součtové 
chyby odečtem částky 1.000,- Kč. 
Město Čelákovice vzhledem k nedostatku finančních prostředků nebude 
realizovat projekt spodní zahrady v areálu MŠ Komenského v celkové výši 
1.055. 442,40 Kč vč. DPH a dopočtu chybějících položek včetně DPH ve výši 
219. 000,-Kč (celkem za 1.274.442,40Kč) na který byla městu poskytnuta 
dotace ze  SFŽP Krajským úřadem Středočeského kraje ve výši 95.000 Kč. Tuto 
dotaci musí město vrátit poskytovateli. 
10.1.1.* RM schvaluje nabídku firmy Miroslav Štěpán, Říčany na realizaci 
zakázky „Dílčí projekty výsadeb a vegetačních úprav rekreační zeleně  
a alejových výsadeb ve městě Čelákovice“ ve výši 2. 297.109,60 Kč včetně DPH. 
10.1.2. * RM pověřuje vedoucí odboru životního prostředí jednat s dodavatelem 
o vyjmutí realizace projektu spodní zahrady v MŠ Komenského ve výši 
1.274.442,40 
Kč vč. DPH Kč vč. DPH z celkové ceny vysoutěžené zakázky. 
10.1.3. * RM ukládá vedoucí odboru životního prostředí připravit podklad  
k dopisu místostarosty I. na Středočeský FŽP KUSK, kterým poskytovateli 
dotace oznámí vrácení části přidělené dotace za nerealizovaný dílčí projekt 
spodní zahrady v MŠ Komenského. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
10.2. Kácení dřevin v souvislosti s výstavbou náměstí 
Město Čelákovice podalo na OŽP zdejšího úřadu žádost o povolení kácení 
z důvodu rekonstrukce náměstí – etapa rekonstrukce dešťové kanalizace  
na náměstí 5. května – severní strana náměstí. Žádost obsahovala předepsané 
náležitosti a bylo možné o ní rozhodnout. K žádosti Město předložilo 
projektovou dokumentaci „Rekonstrukce náměstí“ vypracovanou TaK s.r.o. pro 
kterou sadové úpravy zpracovávala odborná zahradnická firma JENA, Praha 6, 
Ing. V. F. Dále žádost o kácení Město doložilo pravomocným stavebním 
rozhodnutím s předpokládanou realizací stavby na přelomu roku 2008/2009. 



Na základě předložených dokladů a po posouzení faktického stavu předmětných 
dřevin  vydal OŽP jako věcně a místně příslušný orgán státní správy rozhodnutí 
č.j. 713, kterým povolil smýcení 6 ex. globosních javorů a celkem 24m2 

keřových porostů (lingustrum,pinus a thuja). 
 
Tento bod bude projednán na příští RM. 
 
 
 
10.3. Změna posypového materiálu na zimní údržbu komunikací 
Město Čelákovice dlouhodobě upřednostňuje používání inertních posypů v zimě 
s ohledem na ochranu zeleně nacházející se v těsné blízkosti komunikací.  
Pokud by se tento systém měl změnit, vyžádá si významnou vstupní investici 
s tím, že vlastní provoz by při zachování současných cen používaných materiálů 
byl podstatně levnější. 
* RM ukládá komisi pro životní prostředí, aby posoudila možnost změny zimního 
posypu komunikací v Čelákovicích z hlediska vlivu na životní prostředí a řediteli 
Technických služeb zjistit, zda posyp solí neovlivní činnost ČOV. Dále RM 
ukládá řediteli TS, aby předložil kalkulaci v korunách, z níž by byly patrné 
náklady na jednotku komunikací ve variantě stávající údržba a údržba 
s použitím soli. Pro splnění všech uvedených úkolů stanovuje RM termín  
do 24. 2. 2011.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
K tomuto bodu se v 15.45 hod. dostavil ředitel TS . 
 
 
10.4.VŘ na měření ovzduší v Čelákovicích 
Město Čelákovice  vypsalo výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu o názvu „Měření ovzduší v Čelákovicích“. V souladu 
s ustanovením § 18 odst. 3 zákona nebyla tato veřejná zakázka malého rozsahu 
zadávána podle zákona o veřejných zakázkách, neboť předpokládaná hodnota 
zakázky měla činit do 100. 000,-Kč bez DPH. 
Osloveni byli 3 uchazeči: 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava  
Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 
Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/1, 143 06 Praha 412 - 
Komořany 
10.4.1.* RM schvaluje zrušení veřejné zakázky na zakázku „Měření ovzduší 
v Čelákovicích“.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 



10.4.2.* RM souhlasí, aby OŽP neprodleně vyzval Zdravotní ústav se sídlem 
v Ostravě k podání nabídky na zakázku „Měření ovzduší v Čelákovicích“ 
v jednacím řízení bez uveřejnění.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
11. RŮZNÉ  
11.1. Komise pro PPE Mochov 
Radě města je předkládán návrh obsazení členů komise PPE Mochov. 
V současné době je jmenován předseda a místopředseda. Obec Horoušany 
nenominuje svého zástupce do komise. 
* RM jmenuje členy komise PPE Mochov: 
Ing. Karel Herrmann – za městys Lázně Toušeň 
Petr Mück – za městys Nehvizdy (zastupitel) 
Michal Burda – za městys Zápy (zastupitel) 
Ladislav Marek – za obec Mochov (starosta) 
Tomáš Brázda – za obec Břežany II (starosta) 
Stehlík Karel – za obec Vyšehořovice (starosta) 
 
 
 
 
11.1.2. jmenuje členy komise PPE Mochov: 
Václav Vlasák 
Miloslav Uhlíř 
Dalibor Janta 
Ilja Tureček 
Jakub Procházka 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
11.2. Komise Poradní sbor občanů 
Poradní sbor je v České republice ojedinělým projektem, který vtahuje občany 
do dění v jejich obci, poskytuje jim možnost komunální politiku nejen 
komentovat, ale i aktivně ovlivňovat. Na schůzkách s představiteli radnice 
otevřeně hovoří o svých dobrých i špatných zkušenostech se životem  
v Čelákovicích, komentují plány radnice, vznášejí své připomínky a navrhují 
vlastní témata. 
Poradní sbor občanů je vysoce efektivní nástroj osobní komunikace s obyvateli, 
jejich seznamování se záměry radnice i jako účinný způsob kontroly ze strany 
veřejnosti. 



V poradním sboru občanů zasedá 11 lidí bydlících v Čelákovicích  
a zastupujících vždy svůj volební okrsek.  
* RM jmenuje členy komise Poradní sbor občanů za volební okrsek: 
Č. 1 MŠ Přístavní – Jarmil Pařízek 
Č. 2 Technické služby – Milan Břinčil 
Č. 3 KD – RD – Josef Šalda 
Č. 5 Hasičská zbrojnice – Ladislav Zemánek 
Č. 8 V Prokopě – Milan Moravec 
Č. 9 Záluží – Jana Bartošová 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
11.3. Jmenování likvidační komise 
11.3.1. * RM Jmenuje pí. Janu Špakovou předsedkyní likvidační komise. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
11.3.2. * RM jmenuje pí. Ing. Alenu Svatoňovou a p. Antonína Duška za členy 
likvidační komise. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
11.4. Návrh na zařazení tajemníka do stavební komise 
* RM jmenuje Ing. Ilonu Luštincovou tajemnicí stavební komise. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
11.5. Jmenování členů bezpečnostní komise 
* RM jmenuje p. Bc. Svatopluka Svatoně, pí. Lenku Tomečkovou, p. Jakuba 
Chouru, p. Davida Bohuslava, p. Martina Rycha, p. Romana Přívozníka,  
Mgr. Františka Šturmu (ZŠ Kostelní) a pí. Vilmu Michalčíkovou  
(ZŠ Komenského), za členy bezpečnostní komise. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
 



11.6. Projekt nového sekretariátu MěÚ 
Z důvodu neudržitelného stávajícího stavu je nutné vytvořit nové prostory pro 
sekretářku - asistentku. Projekt počítá se znovuobnovením kancelářských 
prostor v 1. patře MěÚ a jeho realizaci v průběhu února 2011. 
* RM schvaluje nabídku firmy Kenast s.r.o., J. A. Komenského 258, 289 11 
Pečky na projekt nového sekretariátu MěÚ v hodnotě 32.738,5 Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
 
Zapsala Romana Liscová 4. 2. 2011 

 
Tomáš Janák 
ověřovatel zápisu 
 
 
Bc. Josef Pátek 
starosta  
 


