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ZÁPIS Č. 15 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 
18. srpna 2011 

 
 
Přítomni: Ing. Luboš Choura, Miroslav Leypold Iglo, Tomáš Janák, Bc. Josef Pátek, Ing. Jaroslav  
Ryneš, Ing. Miloš Sekyra  
 
Hosté:  
 
Omluveni: Mgr. Marek Skalický 
 
Program jednání: 
       1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění 
       1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu 
       1.3. Schválení zápisu 
       2. Majetkoprávní záleţitosti + vyjádření města 
       3. Finance – rozpočty – dotace 
       4. Investice, záměry a vyjádření města 
       5. Sociální záleţitosti a zdravotnictví 
       6. Školství, kultura a sport 
       7. Doprava 
       8. Bytové a nebytové záleţitosti 
       9. Veřejný pořádek a bezpečnost 
       10. Ţivotní prostředí – VaK – odpadové hospodářství 
       11. Různé 
                    
Jednání se uskutečnilo od 8:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. 
 

 
Projednávání jednotlivých bodů schůze: 
1.1. Schválení předloţeného programu jednání, případně jeho doplnění 
Starosta doplnil program jednání o bod: 4.4., 4.5., 4.6., 10.2.,11.1., 11.2. 
Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod 4.4., 4.5., 4.6., 10.2., 11.1., 11.2. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
1.2. Jmenování Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení a Miroslava Leypold Igla                             
ověřovatelem zápisu 
* Jmenování Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení – viz usnesení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 
* Jmenování Miroslava Leypold Igla ověřovatelem zápisu – viz usnesení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 
 
 
1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady 
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 14/2011 ze dne 4. 8. 2011. Nikdo nevznesl 
připomínku.  
 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 14/2011 ze dne 4. 8. 2011 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŢITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
2.1.1. Prodej části pozemku p.č. 3111/1, ul. Přístavní, k.ú. Čelákovice 
RM dne 4. srpna 2011 schválila usnesením č. 14/2011/2.3. záměr prodeje části pozemku p.č. 3111/1 
– ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře cca 16 m

2
, pro k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice  

za cenu minimálně 1.500,- Kč/m
2
. Stávající situace bude řešena pro město výhodnější smlouvou 

směnnou a doplatkem. 
 
Návrh usnesení: RM ruší své usneseni č. 14/2011/2.3. ze dne 4. srpna 2011, kterým schválila záměr 
prodeje části pozemku p.č. 3111/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře cca 16 m2, pro  
k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice za cenu minimálně 1.500,- Kč/m2. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
2.1.2. Směna částí z pozemku p.č. 3111/1 a p.č. 1753/3, ul. Přístavní, k.ú. Čelákovice 
S ţádostí o odprodej, respektive směnu části p.p.č. 3111/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace,  
o výměře cca 16 m

2
 z celkové výměry pozemku 3211 m

2 
za část p.p.č. 1753/3 – zahrada, o výměře  

3 m
2
 z celkové výměry 586 m

2
 v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, se obrátil na Město Čelákovice,  

za ostatní spoluvlastníky pan P. M. – spoluvlastník p.p.č. 1753/2 a p.č. 1753/3. Z pozemku města 
poţadují oddělit části, které zastavili stavbou garáţe a plotu, neboť si nejspíše před stavbou garáţe  
a plotu nenechal vlastnickou hranici vytyčit. Část pozemku p.č. 1753/3 – zahrada, o výměře 3 m

2
 jsou 

v současné době po oplocení součástí komunikace. Vyhotovení geometrického plánu zajistí ţadatelé. 
Rozdíl ve výměrách směnovaných pozemků ve prospěch města Čelákovic bude uhrazen ve výši 
1.500,- Kč/m

2
. 

 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr směny části pozemku z vlastnictví Města - p.č. 3111/1 – 
ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře cca 16 m2 za část pozemku – p.č. 1753/3 – zahrada,  
o výměře cca 3 m2, vše v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice. Rozdíl ve výměrách bude finančně 
dorovnán ve výši 1500,- Kč/m2. Konečné výměry směnovaných pozemků budou upřesněny 
schváleným geometrickým plánem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
2.2. Prodej části pozemku p.č. 1708/1, ul. Přístavní, k.ú. Čelákovice 
S ţádostí o odprodej části p.p.č. 1708/1 – ostatní plocha / zeleň, o výměře cca 100 m

2
  

z celkové výměry pozemku 3698 m
2
, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, se obrátila  

na Město Čelákovice P. D. - dcera vlastníka sousední nemovitosti na st.p.č. 1707. 
Zájemkyně svou ţádost stáhla.  
 
 
2.3. Pronájem nebytových prostor v domě č.p. 109 k provozování restaurace - pizzerie 
RM dne 14. června 2011 schválila usnesením č. 11M/2011/8.3. záměr na pronájem nebytových 
prostor v domě č.p. 109 na st. p.č. 662 v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice v části D výše uvedeného 
objektu, označované v dokumentaci objektu čísly 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132  
o celkové výměře 112,2 m

2 
pro účely provozování restaurace – pizzerie za cenu dle nejvyšší nabídky 

minimálně za 1550,- Kč/m
2
. Jediným zájemcem o pronájem výše uvedených nebytových prostor  

je společnost Arret SAN s.r.o. Praha 7 Holešovice, Kamenická 656/56, IČO: 24841366, která nabídla 
cenu 1.550,- Kč/m

2
.  

 
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi městem Čelákovice  
a společností Arret SAN s.r.o., Kamenická 656/56, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO 24841366 na 
nájem nebytových prostor v domě č.p. 109 na st. P.č. 662 v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice v části D 
výše uvedeného objektu, označované v dokumentaci objektu čísly 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132 o celkové výměře 112,2 m2 pro účely provozování restaurace – pizzerie za cenu 1550,- Kč/ 
m

2 
na dobu neurčitou, počínaje dnem 19. 8. 2011. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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2.4. Nájemní smlouva 
RM se předkládá znění Nájemní smlouvy mezi firmou VCES, a.s., jako nájemcem a Městem 
Čelákovice jako pronajímatelem pozemku p.č. 3838/17 – ostatní plocha / neplodná a st.p.č. 3842/11 – 
zastavěná plocha a nádvoří / společný dvůr, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, pro zařízení 
staveniště a deponie slouţící pro uloţení materiálu z rekonstrukce ČOV.  
 
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o nájmu mezi firmou VCES, a.s., jako nájemcem a Městem 
Čelákovice jako pronajímatelem pozemku p.č. 3838/17 – ostatní plocha / neplodná a st.p.č. 3842/11 – 
zastavěná plocha a nádvoří / společný dvůr, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, pro zařízení 
staveniště a deponie sloužící pro uložení materiálu z rekonstrukce ČOV. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
Bez podkladů  
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
4.1. Zpracování projektové dokumentace na přechody pro chodce 
RM byla předloţena nabídka na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí  
a stavební povolení na akci Přechody pro chodce – úsek 1, 2 a 3: 
úsek č. l – reflex. označení+vodorovné značení V18 (optická psych.brzda) stávajícího přechodu pro 
chodce na silnici II/245 v ulici Masarykova na křiţovatce s ul. Jiráskova                                                                                                                              
úsek č. 2 -  nový osvětlený přechod pro chodce vč. vybudování chodníků v ulici Masarykova na silnici 
II/245 - Záluţská III/2455   
úsek č. 3 – nový osvětlený přechod pro chodce + LED vč. přístupových chodníčků na silnici III/2454 
ul. Rooseveltova 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace na akci „Přechody pro 
chodce – úsek l – 3“ firmě 3K Značky s.r.o., Říčany, za cenu 37.800,- Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
4.2. Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektová 
dokumentace – veřejné osvětlení Záluţí“  
Z důvodu plánované rekonstrukce veřejného osvětlení v Záluţí bylo dne 30. 6. 2011 vypsáno 
výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Projektová dokumentace – veřejné osvětlení Záluţí“. 
Výzva k podání nabídky byla zaslána 7 firmám a zároveň zveřejněna na webových stránkách města. 
V termínu pro podání nabídek bylo doručeno 6 nabídek. 
 
Návrh usnesení: 4.2.1. RM na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje jako pro 
město nejvýhodnější nabídku firmy AREA group s.r.o., Plzeň na realizaci veřejné zakázky „Projektová 
dokumentace – veřejné osvětlení Záluží“ v ceně 119.700,-Kč bez DPH (143.640,-Kč včetně DPH) 
s termínem plnění 29 dní. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Návrh usnesení: 4.2.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem 
a firmou AREA group s.r.o, Plzeň jako zhotovitelem na realizaci veřejné zakázky „Projektová 
dokumentace – veřejné osvětlení Záluží“ v ceně 119.700,- Kč bez DPH (143.640,- Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
4.3. Stavební úpravy RD č.p. 437 v ul. Jungmannova v Čelákovicích 
Na jednání minulé RM dne 3. 8. 2011 byl návrh úprav výše uvedeného RD jiţ projednáván v rámci 
projednání zápisu ze stavební komise.  
Jedná se o přístavbu vstupu na jiţní straně domu na hranici pozemku do ulice Jungmannova  
a přístavbu obytné místnosti na severní straně domu. RM ve svém usnesení poţadovala doplnění  
projektové dokumentace stavebních úprav domu č.p. 437 v ul. Jungmannova o bilanci zastavěných 
ploch a ploch zeleně. Dále konstatovala, ţe je třeba dodrţet regulativy dané územně plánovací 
dokumentací města Čelákovice, kde je pro tuto lokalitu dána 30ti procentní zastavěnost pozemků. 
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Návrh usnesení: RM nemá  námitek k projektové dokumentaci stavebních úprav domu č.p. 437 v ul. 
Jungmannova z 08/2011 za dodržení podmínky odstranění stavby výminku před dokončením 
stavebních úprav RD.   
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1(Pátek). 
 
 
4.4. Výběrové řízení na dodavatele opravy tělocvičny Městského bazénu 
V souvislosti s hygienicky nevhodným prostředím tělocvičny městského bazénu (vlhkost, plísně, 
špatně větratelné prostory) byla naplánována oprava těchto prostor. Opravu zajišťuje OH. K podání 
cenové nabídky byly vyzvány tři firmy. Z nabídek – viz.příloha „Zápis z jednání komise pro otevírání 
obálek, posouzení a hodnocení nabídek – Oprava tělocvičny v městském bazénu v Čelákovicích“, 
byla vybrána firma Zdeněk Kučera – stavební a obchodní činnost, Čelákovice. 
 
Návrh usnesení: 4.4.1. RM schvaluje, jako pro město nejvýhodnější, nabídku firmy Zdeněk Kučera-
stavební a obchodní činnost, Čelákovice, na opravu tělocvičny v městském bazénu v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Návrh usnesení: 4.4.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo na opravu tělocvičny v městském bazénu 
v Čelákovicích, mezi Městem Čelákovice, jako zadavatelem, a firmou Zdeněk Kučera-stavební  
a obchodní činnost, Čelákovice, jako zhotovitelem, za cenu 76. 080,- Kč včetně DPH. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
4.5. Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
 „Personálně – organizační audit MěÚ Čelákovice“  
Dne 11. 7. 2011 bylo vypsáno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Personálně – organizační 
audit MěÚ Čelákovice“. Výzva k podání nabídky byla zaslána 6 firmám a zároveň zveřejněna na 
webových stránkách města. V termínu pro podání nabídek bylo doručeno 9 nabídek, a to od firem 
jmenovaných níţe. Nabídky firem: Centrum dohody a J.I.P. pro firmy s.r.o., kterým byla zaslána výzva 
pro podání nabídek, nebyly v termínu pro podání nabídek na výše jmenovanou zakázku doručeny. 
Firma Stimul se z kapacitních důvodů omluvila z účasti ve výběrovém řízení. 
 
Návrh usnesení: RM na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje jako pro město 
nejvýhodnější nabídku firmy AQE advisors, a.s.; Brno na realizaci veřejné zakázky „Personálně – 
organizační audit MěÚ Čelákovice“ v ceně 129.600,-Kč včetně DPH (108.000,-Kč bez DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
4.6. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Výměna kotle v objektu MěM Čelákovice“ 
Dle výzvy zájemcům o veřejnou zakázku bylo dne 3. 8. 2011 provedeno otevírání obálek a dne 16. 8. 
2011 hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Výměna kotle v objektu MM Čelákovice“.  
Komise vyhodnotila jako nejlepší, dle jediného kritéria – cena, ze dvou došlých nabídek, firmu 
Thermokomplet 1990 s.r.o. Poděbrady. Cena 49.820,- Kč, kotel včetně odkouření. 
 
Návrh usnesení: 4.6.1. RM schvaluje pro město nejvýhodnější nabídku na akci „Výměna kotle 
v objektu MěM Čelákovice“ firmy Thermokomplet 1990 s.r.o. Poděbrady, v ceně 49.820,- Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Návrh usnesení: 4.6.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 06/2011 na akci „Výměna kotle v objektu 
MěM Čelákovice“ mezi objednatelem Městem Čelákovice a zhotovitelem firmou Thermokomplet 1990 
s.r.o. Poděbrady v ceně 49.820,- Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŢITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ  
Bez podkladů 
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6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT  
6.1. Koncepce rozvoje a fungování Kulturního domu 
RM je předkládán materiál zpracovaný ředitelem KD. Z koncepce jednoznačně vyplývá stávající 
nedostatečné stavební a technické řešení stávajícího KD, díky níţ dochází k omezení kulturních akcí. 
Město by se mělo jednoznačně zamyslet nad dlouhodobou koncepcí kultury a klubové činnosti jako 
celku. Je evidentní, ţe budova KD dnes jiţ nevyhovuje a v nedaleké budoucnosti bude město 
postaveno před problém výstavby nového kulturního stánku. Z tohoto důvodu doporučuji začít se 
zabývat variantními řešeními a ekonomikou těchto řešení. 
 
RM ukládá Komisi pro kulturu, sport a cestovní ruch projednat a připomínkovat koncepci rozvoje KD 
v termínu do 31. 8. 
 
 
6.2. Volba člena RR ZMČ 
Po dohodě s předsedou redakční rady a vyjádření souhlasu MUDr. Rusého je RM předkládán návrh 
na jmenování nového člena RR ZMČ 
 
Návrh usnesení:  RM jmenuje MUDr. Pavla Rusého členem Redakční rady Zpravodaje města 
Čelákovic. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
6.3. Základní zjištěné nedostatky a připomínky k vedení Městského muzea 
Místostarosta II. do RM 1. 9. 2011 připraví návrhy na členy pracovní komise pro řešení otázek 
Městského muzea Čelákovice. 
Místostarosta II. zároveň zajistí odpovědi pana Eisnera a pana Špačka na otázky obsaţené 
v předloţeném materiálu. 
 
 
9:55 odešel Tomáš Janák. 
 
 
7. DOPRAVA  
Bez podkladů 
 
 
8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŢITOSTI  
8.1. Zvyšování nájemného v roce 2012.  
Od r. 2007 je v platnosti zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, který 
je podkladem k jednostrannému zvyšování nájemného v bytech s regulovaným nájemným. Tento 
zákon předpokládal, ţe poslední jednostranné zvyšování nájemného proběhne v r. 2010. Vzhledem 
k výrazně vyššímu neţ předpokládanému nárůstu cen nemovitostí (od kterých se nájemné odvozuje) 
však byl zákon č. 107/2006 Sb. novelizován zákonem č. 150/2009 Sb. a zvýšení nájemného, které 
mělo proběhnout v r. 2010 bude v některých městech rozprostřeno aţ do r. 2012. 
 
Návrh usnesení: 8.1.1. RM schvaluje zvýšení nájemného v bytech s regulovaným nájemným pro 
 r. 2012 v plné výši dle zákona č. 107/2006 Sb. ve znění zákona č. 150/2009 Sb.  
Zvýšené nájemné bude vybíráno od 1. 1. 2012. 
Byty v majetku města Čelákovic 68,41 Kč/m2/ 
Byty v majetku města Čelákovic se sníženou kvalitou 61,57 Kč/m2 
U bytů s pečovatelskou službou zůstává nájemné beze změny 
Byty v majetku města Čelákovic s pečovatelskou službou, Kostelní 26 16,40 Kč/m2 
Byty v majetku města Čelákovic s pečovatelskou službou, Kostelní 462 28,96 Kč/m2 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Návrh usnesení: 8.1.2. RM ukládá správci bytového fondu Q-BYT Čelákovice spol. s r.o. zajistit 
potřebné administrativní kroky ke zvýšení nájemného dle rozhodnutí RM.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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8.2. Návrh na vyřazení členství z bytové komise 
Členové bytové komise po projednání doporučují odvolat z bytové komise pana Jaroslava Korce, 
neboť se na komisi od začátku jejího fungování nedostavil ani jednou a ani jako člen nepodal  
o rezignaci. Na základě neomluvené a slabé docházky doporučují odvolat Kateřinu Březinovou. 
 
Návrh usnesení: 8.2.1. RM na základě doporučení bytové komise odvolává Jaroslava Korce z bytové 
komise z důvodu nulové účasti na jejích jednáních. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
Návrh usnesení: 8.2.2. RM na základě doporučení bytové komise odvolává Kateřinu Březinovou 
z bytové komise z důvodu pouhé 25% účasti na jejích jednáních.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
8.3. Návrh na přidělení bytu 
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 66,07m², 7. patro, byt č. 48 v č. p. 606, ul. Průběţná 
Milovice. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu M. K., trvale bytem ul. Třetí 78/8, 
Čelákovice – Záluţí. V seznamu uchazečů o nájem obecního bytu je na 83 místě. M. K. je rozvedená, 
má dvě děti. S dětmi ţije u své matky. Ţádost o nájem obecního bytu má podanou od 15. 9. 2009. 
 
Návrh usnesení: RM přiděluje byt č. 7 o velikosti 3+1, ul. Průběžná č.p. 606, Milovice M. K. dle 
seznamu. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
8.4.1. Korespondence pana F. S. 
Radě města se předkládá ţádost F. S., bytem Jaselská 844, Čelákovice ve věci ţádosti o upuštění  
od výkonu rozhodnutí. Ţádost byla opětně projednaná na bytové komisi a členové bytové komise 
doporučují, vyhovět jeho ţádosti s tím, ţe uhradí 15% z dluţné částky tj. z částky 151.189,42,-Kč. Pan 
S. na jistině (tj. dluh na nájmu) nic nedluţí, ale dluţí na poplatcích z prodlení městu Čelákovice částku 
151.189,42Kč. 
Aktuální podklady z Q-BYTu ze dne 27. 07.2011. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje prominutí poplatků z prodlení panu F. S., Čelákovice za podmínky,  
že do 30. 9. 2011 uhradí 15% tj. 22.678Kč (slovy dvacedvatisícšestsetsedmdesátosm korun českých) 
dluh na poplatcích z prodlení za byt č. 5, ul. Armádní č. p. 502, Milovice. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
8.4.2. Korespondence pana M. D. 
Radě města se předkládá ţádost M. D., bytem Průběţná č. p. 606, Milovice, který ţádá  
o sepsání nového splátkového kalendáře a nového sporáku do bytu. Při projednávání jeho ţádosti 
bylo zjištěno, ţe manţelé dluţí na nájemném a úhrady za plnění poskytovaná s uţíváním bytu k  
30. 6. 2011 částku 36.700,- Kč. Splátkový kalendář, který jiţ má, platí velmi nepravidelně. Nájemní 
smlouva byla uzavřena s manţeli dne 13. 7. 2010 na dobu určitou od 1. 6. 2010 do 31. 5. 2011. 
Advokátní kancelář JUDr. Luhana jiţ podala Návrh na zahájení řízení o vyklizení bytu. Další nájemní 
smlouva s nimi uzavřena nebyla, protoţe doposud dluţí nájemné a platby za sluţby spojené 
s uţíváním bytu za několik měsíců. Členové bytové komise po projednání nedoporučují uzavření nové 
Nájemní smlouvy na byt č. 46, ul. Průběţná č. p. 606, Milovice a trvají na vystěhování z bytu. 
Tento bod bude projednán na příští RM 
 
 
8.4.3. Výpověď z nájmu bytu 
Radě města se předkládá ţádost nájemníků domu č. p. 1645, kteří ţádají o zajištění veřejného 
pořádku v bytě č. 4 v domě č. p 1645 ul. J. A. Komenského pana J. F., který je nájemcem tohoto bytu. 
Ve stíţnosti se uvádí, ţe v bytě zdrţují osoby, které byt nemají v uţívání, jsou velmi hluční, z bytu  
se šíří zápach a ztrácí se věci ze společných prosto (sklep). Nájemníci domu se cítí ohroţeni. 
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Návrh usnesení: RM na základě skutečností, zjištěných provedenými kontrolami Odboru SVaZ MěÚ 
a Q-Bytu Čelákovice, shledává stížnost nájemníků domu č.p. 1645 jako neopodstatněnou. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST  
Bez podkladů 
 
 
10. ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ   
10.1. Výsledky hospodaření za 1. – 6. 2011 VaK 
RM je předkládán výsledek hospodaření VaK za období leden – červen 2011 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí výsledky hospodaření firmy Vodovody a kanalizace Mladá 
Boleslav, a.s., za leden – červen 2011 na lokalitě Čelákovice. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
10.2. Schválení záměru na údrţbu dřevin rostoucích na severní straně náměstí 
Odbor ţivotního prostředí objednal za účelem zhodnocení stavu vybraných stromů rostoucích  
na severní straně náměstí u Ing. J. K., Ph.D. znalecký posudek č. 82-1 360/11, který bude během 
jednání RM k disposici u Ing. Sekyry. Předmětem posudku bylo 7 stromů rostoucích před budovou 
radnice I. Účelem posudku bylo zhodnotit aktuální stav stromů, které mají být dle jiţ probíhajícího 
záměru rekonstrukce náměstí ponechány na stanovišti. Jde o stromy označené v projektu 
rekonstrukce náměstí čísla 4- lípa srdčitá, 5- lípa velkolistá, 15- buk lesní, 20- lípa velkolistá, 23- lípa 
srdčitá, 26- buk lesní a 36- vrba náhrobní.  
Ze 7 hodnocených dřevin doporučuje znalec 2 stromy k odstranění z důvodu nevyhovující perspektivy 
a stability (č. 5 a č. 15). U dalších 2 stromů konstatoval zkrácenou perspektivu a z toho důvodu 
doporučil městu zváţit, zda není optimální i tyto jedince odstranit při probíhající rekonstrukci náměstí 
(č. 23 a č. 36). 
 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí závěry znaleckého posudku č. 82-1360/11  
a rozhodla odstranit pouze dřevinu na pozici č. 15, ostatní dřeviny ponechat na místě a ošetřit podle 
návrhu Ing. Adámka. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Ryneš). 
 
11:05 odešel Luboš Choura 
 
 
11. RŮZNÉ  
11.1. Jmenování členů Pracovních skupin Strategického plánu Čelákovice 2030 
V rámci přípravy Strategického plánu rozvoje města a v návaznosti na vytvoření VIZE města  
a klíčových oblastí rozvoje navrhla Řídící skupina SP členy Pracovních skupin k jednotlivým oblastem 
rozvoje. V kaţdé z nich jsou zastoupeni členové ŘS, představitelé města nebo pracovníci městského 
úřadu, odborníci či dotčená skupina obyvatel.  
 

1. Ţivotní prostředí 2. Zdravotnictví a sociální oblast 3. Podnikání 4. Infrastruktura a doprava 

1 Mutínská Zuzana 1 Špířková  Šárka 1 Kučera Zdeněk 1 Turek Karel 

2 Iglo Miroslav 2 Fedaček Radek 2 Douděra Karel  2 Teichmanová Dana 

3 Petřík Petr 3 Jeţek Svatopluk 3 Grygarová Lenka 3 Fialová Renata 

4 Tureček  Ilja 4 Zahradníková Marie 4 Špaček  Václav 4 Sekyra Miloš 

5 Hořejší  Simona 5 Snítilá Vendula 5 Studnička Petr 5 Knapová Liběna 

6 Turek Karel 6 Macourková Martina 6 Karban Milan 6 Studnička Petr 

7 Skalický Marek 7 Iglová Zora 
   

7 Vojtěchovský Michael 

8 Jarolímová Veronika 8 Ţeravová Miroslava 
   

8 Týč Jindřich 

9 Dušek Antonín 
      

9 Cyrín Matěj 

         
10 
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5. Školství, vzdělávání a 
kultura 6. Sport a volný čas  

7. Řízení a rozvoj města, 
bezpečnost 8. Vzhled města 

1 Vávrová Marie 1 Kmječová Miroslava 1 Fedaček Radek 1 Teichmanová Dana 

2 Husáriková Soňa 2 Bašusová Alena 2 Špírková Šárka 2 Vojtěchovský Michael 

3 Eisner David 3 Novotný  Michal 3 Iglo Miroslav 3 Fialová Renata 

4 Dušková Jaroslava 4 Samochin Pavel 4 Slováková Jana 4 Duník Vladimír 

5 Špaček Václav 5 Jindřich Pavel 5 Sekyra Miloš 5 Petřík Petr 

6 Šrimpl Karel 6 Ryneš Jaroslav 6 Petrův Tomáš  6 Turek Karel  

7 Ryneš Jaroslav 7 Jana  Pezlová 7 Janák Tomáš 7 Týč Jindřich 

8 Nosek Mirek 8 Choura Luboš 8 Baran Jan 8   

9 Volín Jan 
   

      

 
 
 

Návrh usnesení: RM jmenuje navržené členy Pracovních skupin Strategického plánu rozvoje města 
Čelákovice 2030. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
11.2. Spolupráce na projektech „Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování 
pracovního a rodinného života“ 
V návaznosti na předchozí prezentaci projektu je RM předkládána moţnost spolupráce s Rodinným 
centrem ROUTA a společností FV Plast na projektech zacílených na město Čelákovice, jeho 
obyvatele a blízké okolí: 
Šance pro Čelákovice 
Podnikám, podnikáš, podnikáme! 
Rodina a práce bez diskriminace i pro Čelákovice 
 
Návrh usnesení: RM podporuje projekty „Rovné příleţitosti ţen a muţů na trhu práce a slaďování 
pracovního a rodinného ţivota“ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A 
ZAMĚSTNANOST, připravované centrem Routa a společností FV Plast. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 
Jednání Rady města bylo ukončeno v 11.30 hodin. 
 
 
 
Zapsala Romana Liscová 18. 8. 2011 
 
ověřovatel zápisu 
Miroslav Leypold Iglo 
 
 
Bc. Josef Pátek 
starosta  


