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ZÁPIS Č. 20 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE
20. října 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 8:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I.

Projednávání jednotlivých bodů schůze:
1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.1.Starosta doplnil program jednání o bod:4.6., 10.1., 11.2.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod:4.6., 10.1.,11.2.
Hlasování: pro 7, 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 6, proti 0, zdržel se 1.
* Jmenování Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 19/2011 ze dne 6. 10. 2011, č. 19M/2011 ze 
dne 13. 10. 2011 Nikdo nevznesl připomínku. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 19/2011 ze dne 6. 10. 2011, č. 19M/2011 ze dne 13. 10. 
2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA
2.1. Prodej pozemků 
V RM č. 07/2011 dne 7. dubna 2011 byl projednáván požadavek firmy RWE GasNet, s.r.o. o odprodej, 
případně pronájem pozemků  st.p.č. 987/90 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 70 m

2 
( pozemek 

pod budovou regulační stanice plynu ) a p.p.č. 987/93 – ostatní plocha / manipulační plocha, o výměře 
181 m2 ( pozemek zastavěný oplocením, slouží jako ochranné pásmo k STL RS ), vše v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na které byla sepsána Nájemní smlouva. Platnost původní Nájemní 
smlouvy se Středočeskou plynárenskou byla ukončena 22. 5. 2011.

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 987/90 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 70 m2 a p.p.č. 987/93 – ostatní plocha / manipulační plocha, o výměře 181 m2 ( celkem 251 
m

2
), vše pro k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice. 

Minimální cena za prodej pozemků 1500,- Kč/m2.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.2. Směna pozemků po vypracování geometrického plánu - p.č. 3111/1 a p.č. 1753/3, ul. 
Přístavní, k.ú. Čelákovice
Na podkladě výpisu z usnesení RM č. 15/2011/2.1.2. ze dne 18. srpna 2011 nechal žadatel o směnu 
pozemků (pan P. M. – spoluvlastník p.p.č. 1753/3) vypracovat geometrický plán č. 2098-29/2011 na 
oddělení částí z p.p.č. 1753/3 a p.p.č. 3111/1. Dle tohoto geometrického plánu se pro směnu pozemků 
z p.p.č. 3111/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o celkové výměře 3211 m2 odděluje část nově 
označená jako p.č. 3111/6 - ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 3 m2, část nově označená 
jako p.č. 3111/7 - ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 11 m2 a část nově označená jako 
st.p.č. 4656 – zastavěná plocha, o výměře 2 m2, dále se z p.p.č. 1753/3 – zahrada, o celkové výměře 
586 m2, odděluje část nově označená jako p.č. 1753/4 – zahrada, 
o výměře 3 m2, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Rozdíl ve výměrách směnovaných pozemků (tj. 13 m2) ve prospěch města Čelákovic bude uhrazen 
ve výši 1.500,- Kč/m2 (tj. částkou 19.500,- Kč) před podpisem smlouvy směnné.

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr prodeje částí pozemků (o výměře celkem 16 m2) odměřených 
z pozemku p.p.č. 3111/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 3211 m2, dle 
geometrického plánu č. 2098-29/2011 nově označených jako : p.p.č. 3111/6 - ostatní plocha / ostatní 
komunikace, o výměře 3 m2, p.p.č. 3111/7 - ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 11 m2,
a st.p.č. 4656 – zastavěná plocha, garáž o výměře 2 m2,resp. záměr jejich směny za část pozemku 
oddělenou z p.p.č. 1753/3 – zahrada,o celkové výměře 586 m2,nově označenou jako p.p.č. 1753/4 –
zahrada, o výměře 3 m2, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za cenu 1.500,-Kč/m2.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.3. Prodej pozemků p.č. 8/2, p.č. 39/3 a část st.p.č. 20, k.ú. Čelákovice
S žádostí o odprodej pozemků p.č. 8/2 – zahrada, o výměře 155 m2, p.č. 39/3 – ostatní plocha / zeleň, 
o výměře 44 m2 a část st.p.č. 20 – zastavěná plocha / zbořeniště, o výměře cca 55 m2, vše v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, se obrátila na město Čelákovice společnost Ara Investment, a.s.
Výše uvedené pozemky by společnost využila k rozšíření možnosti parkovacích míst pro vlastníky 
a nájemce bytových a nebytových jednotek v budově č.p. 2 ( CMC ), tak že by z dosavadní plánované 
kapacity 34 parkovacích míst bylo možné rozšířit tuto kapacitu na 49 míst. Nově zřízená parkovací 
místa by byla zbudována zatravňovací dlažbou tak, aby byla zachována zeleň.
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Návrh usnesení: RM schvaluje záměr prodeje p.č. 8/2 – zahrada, o výměře 155 m2, p.č. 39/3 –
ostatní plocha / zeleň, o výměře 44 m2 a části st.p.č. 20 – zastavěná plocha / zbořeniště, o výměře 
cca 55 m2, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 1.500,-Kč/m2.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.4. Pronájem pozemků pro ČRS, k.ú. Sedlčánky
Jedná se o p.p.č. 238/31 – vodní plocha, o výměře 300 m2, p.p.č. 444/7 – trvalý travní porost, 
o výměře 4672 m

2
( louka přilehlá k tůni Hrad ), p.p.č. 445/1 – vodní plocha, o výměře 15411 m

2
, p.p.č. 

884/1– vodní plocha, o výměře 26117 m2, p.p.č. 884/4 – vodní plocha, o výměře 2065 m2, p.p.č. 885/2 
– vodní plocha, o výměře 9959 m

2
, vše v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.

Návrh usnesení: RM pověřuje vedoucího Odboru hospodářského, aby zahájil jednání směřující 
k dohodě  o ukončení dosud platných nájemních smluv na pozemky p.p.č. 884/1– vodní plocha, 
o výměře 26117 m2, p.p.č. 884/4 – vodní plocha, o výměře 2065 m2, p.p.č. 885/2 – vodní plocha, 
o výměře 9959 m

2
, vše v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice a pozemek p.p.č. 445/1 – vodní plocha, 

o výměře 15411 m2, v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice se zástupci ČRS MO Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

RM doporučuje ukončit stávající Nájemní smlouvy a schválit novou Nájemní smlouvu, ve které budou 
pro všechny pronajaté pozemky MO ČRS Čelákovice stanoveny shodné podmínky. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3.1. Pokyn k provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2011
V souladu s §29 a §30 zákona č 563/1991Sb., o účetnictví je třeba provést inventarizaci k 31. 12. 
2011 jak za Město Čelákovice, tak i v organizacích zřízených městem.
Inventarizace majetku a závazků města bude probíhat na základě směrnice I 9/2011.
Následující pokyn nařizuje provést inventarizaci majetku a závazků v organizacích zřízených městem. 
Organizace budou postupovat na základě svých vnitřních předpisů.

Návrh usnesení: 3.1.1. RM Čelákovic v souladu s §29 a §30 zákona č 563/1991Sb., o účetnictví 
nařizuje všem organizacím zřízeným městem Čelákovice provést inventarizaci majetku a závazků 
k 31. 12. 2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 3.1.2. RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací města určit inventarizační 
komise a upřesnit předmět inventarizace v návaznosti na majetek a závazky, o nichž příslušná 
organizace účtuje.
Výsledky inventarizace – inventurní soupisy a inventarizační zprávu – budou předány zřizovateli 
do 6. února 2012.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.2. Směrnice o provedení inventarizace majetku a závazků
Předložená Směrnice I 9/2011 o provedení inventarizace majetku a závazků je zpracována 
na základě vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Směrnice upravuje provedení 
inventarizace majetku a závazků za účetní jednotku Město Čelákovice. Směrnice konkretizuje 
základní etapy a okruhy inventarizace a definuje základní dokumenty inventarizace.

Návrh usnesení: RM schvaluje Směrnici I 9/2011 o provedení inventarizace majetku a závazků 
s účinností od 21. 10. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1. Projektová dokumentace ,,Rehabilitace lokality Ve Skále“
RM schválila usnesením č. 17 / 2011 / 4. 7. ze dne 15. září 2011 nabídku č. 201108002 firmy TaK 
Architects s.r.o., Praha 3 na zpracování projektových architektonických prací „Rehabilitace lokality 
Ve Skále“, v celkové ceně 93 000,- Kč bez DPH. Zhotovitel předkládá ke schválení Smlouvu o dílo.

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi zhotovitelem firmou TaK Architects s.r.o., Praha 
3 a objednatelem Městem Čelákovice, na vypracování projektové dokumentace ,,Rehabilitace lokality 
Ve Skále“, ve výši 93 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Janák)

4.2. Smlouva o dílo na zakázku „ Autobusové zastávky v ul. Mochovská“ Čelákovice
Dle cenové poptávky hospodářského odboru MÚ Čelákovice, na zakázku vypracování PD „ 
Autobusové zastávky v ul. Mochovská, Čelákovice“ byl vybrán Ing. Jiří Kejval Kutná Hora, který 
předkládá ke schválení Smlouvu o dílo, obsahující projektovou dokumentaci, včetně geodetického 
zaměření. Celková cena 60 000,- Kč bez DPH.

Návrh usnesení: RM schvaluje předloženou Smlouvu o dílo mezi objednatelem Městem Čelákovice 
a zhotovitelem f. Ing. Jiří Kejval Kutná Hora, na projektové práce „Autobusové zastávky v ul. 
Mochovská, Čelákovice“ ve výši 60 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0.

4.3. Čerpací stanice PHM v areálu Kovohutí 
Komise pro rozvoj města tento investiční záměr projednávala již podruhé za přítomnosti zástupce 
investora ing. Jiřího Volfa na svém jednání dne 6. 9. 2011. Ing. Volf zodpověděl otázky členů komise, 
které se týkaly zejména dopravní obslužnosti ČS, předpokládaného počtu obsluhovaných vozidel 
a frekvence zásobování atd. Dle jeho informací není možné frekvenci vozidel odhadnout, ale ČS bude 
veřejně přístupná. Ve výkresech je umístěna také ČS LPG – od tohoto záměru investor ustoupil.

Návrh usnesení: 4.3.1. RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 se záměrem 
na výstavbu čerpací stanice pohonných hmot na pozemcích p.p.č. 1754/1 a p.p.č. 1754/2 v k.ú. 
Čelákovice nesouhlasí zejména z důvodu navýšení dopravní zátěže na dnes již nevyhovujících 
komunikacích. Z hlediska polohy ve městě je umístění ČS PHM v navrhovaném prostoru nevhodné –
jediný přístup je přes obytnou zástavbu v centru města. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.3.2. RM schvaluje vyjádření města č. 17/2011 k územnímu řízení na stavbu 
„Čerpací stanice pohonných hmot - Čelákovice“, která je umístěna na pozemcích p.p.č. 1754/1 
a p.p.č. 1754/2 v k.ú. Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.4. Výsledky poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka 
automatizovaného externího defibrilátoru pro Městskou policii Čelákovice“
Na základě potřeby provést přístrojové dovybavení vozidla Městské policie Čelákovice, které strážníci 
MP mohou použít při zásahu k záchraně lidského života, byla ze strany ORM firmám PURO – KLIMA 
a.s., POLYMED medical CZ a.s., BTL zdravotní technika a.s., HELAGO – CZ s.r.o. a Požární 
bezpečnost s.r.o. zaslána výzva k podání nabídky. Současně se zasláním výzvy těmto firmám byla 
také výzva zveřejněna na webových stránkách města. Požadavky na specifikaci přístroje byly 
konzultovány se zastupitelem města MUDr. Pavlem Rusým. Součástí dodávky kromě defibrilátoru bylo 
i příslušenství sestávající z nabíjecího systému, 2 párů elektrod, brašny s popruhem a nástěnného 
závěsu.
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Návrh usnesení: 4.4.1. RM na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje, jako pro 
město nejvýhodnější, nabídku firmy HELAGO CZ spol. s r. o., Hradec Králové na dodávku 
automatizovaného externího defibrilátoru pro MP Čelákovice za nabídkovou cenu 28 358 Kč vč. 
DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.4.2. RM schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako kupujícím 
a firmou HELAGO CZ, spol. s r.o., Hradec Králové jako prodávajícím na dodávku automatizovaného 
externího defibrilátoru pro MP Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.5. Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace na akci  
„Splašková kanalizace a vodovod – Dělnické domky u Kovohutí“   
V souvislosti s plánovaným napojením na vodovod a splaškovou kanalizaci lokality „Dělnických domků 
u Kovohutí“ byla uzavřena se společností Stavokomplet – projekce s.r.o. smlouva o dílo na zhotovení 
PD pro ÚR a SP. Po uzavření smlouvy a zajištění podkladů pro PD (zejména výškopisné 
a polohopisné zaměření) byl mezi městem a zhotovitelem uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě na 
změnu rozsahu projektové dokumentace. 

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení „Dokumentace pro ÚR
a SP – splašková kanalizace a vodovod – Dělnické domky u Kovohutí“ mezi Městem Čelákovice jako 

objednatelem a společností STAVOKOMPLET – PROJEKCE s.r.o., Stará Boleslav jako zhotovitelem.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.6. Výsledky poptávkového řízení na tvorbu „JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTA 
ČELÁKOVICE“
Na základě potřeby stanovit jednotný vizuální styl města, sjednotit jeho grafické výstupy i veškeré 
merkantilie bylo PR manažerkou města v koordinaci s odborem ORM zorganizováno poptávkové 
řízení na tvorbu „JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTA ČELÁKOVICE“. 
Osloveno bylo 10 společností: grafických studií, marketingových a komunikačních agentur, které mají 
ve svém portfoliu tvorbu vizuálního stylu a z jejichž referencí vyplývá zkušenost s touto tvorbou. Jedna 
z oslovených společností cenovou kalkulaci nedodala a jedna od poptávkového řízení odstoupila.

Návrh usnesení: 4.6.1. RM na základě doručených cenových nabídek a provedení jejich srovnání 
schvaluje nabídku firmy HRaNA, s.r.o. Praha 6 na tvorbu „JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 
MĚSTA ČELÁKOVICE“ za nabídkovou cenu 48 000 Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.(Janák, Ryneš)

Návrh usnesení: 4.6.2. RM schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem 
a firmou HRaNA, s.r.o., Praha 6 jako autorem na tvorbu „JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 
MĚSTA ČELÁKOVICE“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.(Janák, Ryneš)

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladů



                                                                                                                                    Rada města

6

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
6.1. Vyhodnocení soutěže na výtvarné ztvárnění „Výroční ceny města Čelákovic“ 
Rada města vyhlásila 14. 6. t.r.  veřejnou soutěž na výtvarné ztvárnění Výroční ceny města Čelákovic 
a Pamětního listu Výroční ceny města Čelákovic (dále Výroční cena, Pamětní list). 

Návrh usnesení: RM jmenuje členy komise pro vyhodnocení veřejné soutěže na ztvárnění Výroční 
ceny města Čelákovic a Pamětního listu Výroční ceny města Čelákovic:
předseda: Bohumír Hanžlík, 
členové: Jolana Fenclová, Mirka Šimonová, Jaroslav Špaček, PhDr. Iva Vodáková, 
tajemník: Dagmar Vitáčková
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.2. Návrh na úpravu osobního příplatku Mgr. Eisnerovi 
Mgr. Davidu Eisnerovi byl navrácen osobní příplatek ke dni 1. 12. 2010 v původní výši 2.220 Kč, tj. 
10% platového tarifu (ve třídě 11 platného NV č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě). Uvedená výše této složky platu koresponduje spíše s úrovní 
nástupního platu, pro zapracovaného ředitele je neobvyklá. 

Návrh usnesení: RM schvaluje s platností od 1. 10. 2011 navýšení osobního příplatku Mgr. Davidu 
Eisnerovi ve výši předloženého návrhu.  
Hlasování: pro 5, proti 1,(Iglo) zdržel se 1.(Janák)

6.3. Zápis č. 8 z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch
RM se předkládá Zápis č. 8 z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch ze dne 11. 10. 2011

Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 8 z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch 
ze dne 11. 10. 2011
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Iglo)

7. DOPRAVA 
Bez podkladů

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1. Zápis č. 10 z jednání Bytové komise
RM se předkládá Zápis č. 10 z jednání Bytové komise

Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 10 z jednání Bytové komise ze dne 4. 10. 2011
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(2 nepřítomen Iglo, Janák)

8. 2. 1. Korespondence paní Z. Š.
Radě města se předkládá žádost Z. Š. a ostatních nájemníků domu č. p. 1273, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice, kteří žádají Radu města o 50% snížení nájemného s okamžitou platností z důvodů 
nekvalitně provedené izolace domu v roce 2009. (plíseň v suterénu, i přízemních bytech). Nájemníci 
žádají o sdělení harmonogramu na odstranění tohoto hygienicky nevyhovujícího prostředí.

Stížnost je oprávněná Q-BYT zajistí opravu.
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8. 2. 2. Korespondence pana P. G.
Radě města se předkládá žádost o znovu projednání pana P. G., Milovice. Pan G. opětně žádá 
o proplacení 50% ceny při výměně oken v bytě č. 48, čp. 606 v 7. patře, kde dříve bydlel. V červnu 
letošního roku si tento byt vyměnil a bydlí ve stejném domě v 6. patře bytě č. 45. Členové bytové 
komise po znovu projednání trvají na svém rozhodnutí a nesouhlasí s proplacením 50% ceny za 
výměnu oken a souhlasí s výpisem rozhodnutí č. 14 / 2011 / 8. 1. 7. 
ze dne 4. srpna 2011

Návrh usnesení: RM trvá na svém usnesení č. 14 / 2011 / 8.1.7. přijaté ze dne 4. srpna 2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8. 2. 3. Korespondence paní J. Š.
Radě města se předkládá odvolání J. Š., Luštěnice, která se odvolala k rozhodnutí RM Čelákovice 
č. 14/2011/8.1.4. ze dne 4. 8. 2011. Členové bytové komise po znovu projednání trvají na svém 
rozhodnutí a nesouhlasí se zařazením do seznamu uchazečů o nájem obecního bytu zvláštního 
určení v DPS z důvodu, že do seznamu uchazečů o nájem v DPS je zařazen žadatel, jehož zdravotní 
stav a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby. Členové bytové komise se domnívají, 
že paní Š. nesplňuje výše uvedené podmínky.

Návrh usnesení: RM trvá na svém usnesení č. 14 / 2011 / 8. 1. 4. ze dne 4. srpna 2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8. 2. 4. Korespondence paní M. L.
Radě města se předkládá odvolání M. L, Čakovice, která se odvolala k rozhodnutí RM Čelákovice 
č. 14/2011/8.1.3. ze dne 4. 8. 2011. Členové bytové komise po znovu projednání trvají na svém 
rozhodnutí a nesouhlasí se zařazením do seznamu uchazečů o nájem obecního bytu zvláštního 
určení v DPS z důvodu, že do seznamu uchazečů o nájem v DPS je zařazen žadatel, jehož zdravotní 
stav a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby. Členové bytové komise se domnívají, 
že paní L. nesplňuje výše uvedené podmínky.

Návrh usnesení: RM trvá na svém usnesení č. 14 / 2011 / 8. 1. 3 ze dne 4. srpna 2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8. 2. 5. Výměna bytů:
A. Š., Milovice, byt. č. 35 a A. K., Milovice, byt č. 29. Členové bytové komise souhlasí s výměnou 
bytů.

Návrh usnesení: RM schvaluje výměnu bytů mezi paní A. Š., Milovice 
a paní A. K., Milovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.2.6. Korespondence pana M. J.
Radě města se předkládá odvolání proti výpovědi z nájmu bytu pana M. J., Čelákovice. Členové 
bytové komise trvají na svém rozhodnutí, aby pan J. vrátil městu byt. Souhlasí s rozhodnutím RM 
č. 16 /2011 /8. 4. 2. ze dne 1. září 2011.
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Návrh usnesení: RM trvá na svém usnesení č. 16 / 2011 / 8. 4. 2 ze dne 4. září 2011.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Janák), (nehlasoval Sekyra)

8.2.7. Přidělení bytu:
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 43,94m², 6. patro, byt č. 35 v č. p. 1581, Čelákovice. 
Členové bytové komise doporučují přidělení bytu D. T., Čelákovice. Žádost o nájem obecního bytu má 
podanou od 26. 10. 2006.
Tento bod bude projednán na příští RM

8. 2. 8. Přidělení bytu:
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 36,25m², 6. patro, byt č. 20 v č. p. 501, v Milovicích. 
Členové bytové komise doporučují přidělení bytu paní J. S., Čelákovice, t. č. bytem u paní Š. Kladno. 
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. dle seznamu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.(Janák, Iglo)

8. 2. 9. Korespondence paní O. H.:
Radě města se předkládá žádost O. H., 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. 
Paní C. byla několikrát u 2. místostarosty Ing. Ryneše a žádalo ho, zdali by jim mohl vyhovět a pomoc 
ji v bytové otázce. V současné době je volný byt 3+1 v Milovicích v č.p. 606/48. Členové bytové 
komise doporučují přidělení bytu 3+1 v č. p. 606/48, v Milovicích.

Návrh usnesení: 8.2.9.1. RM schvaluje na základě uhrazení dlužné částky uzavření Nájemní smlouvy 
na byt č. 48, o velikosti 3+1, č. p. 606, Milovice, na dobu určitou do 31. 1. 2012 v souvislosti s pozdním 
hrazením nájmu, manželům O. a J. H., Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 8.2.9.2. RM přiděluje byt č. 48 o velikosti 3+1, č. p. 606, Milovice manželům O.
a J. H., za předpokladu, že ukončí Nájemní smlouvu na byt 2+1, č. bytu 3 v č. p. 231, Čelákovice.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.3. Pronájem nebytového prostoru v Milovicích
V průběhu předchozího měsíce se na Q-BYT Čelákovice s.r.o. obrátil zástupce společnosti Fibernet, 
která v Milovicích zajišťuje internetové připojení. Žádají o pronájem prostoru, který si sami vytipovali 
v domě čp. 606 v Milovicích. Jedná se o suterénní místnost v dokumentaci označenou jako prádelna 
o rozměrech 16,05 m2. Místnost byla kolaudována jako „nevybavená prádelna“, nikdy jako prádelna 
užívána nebyla. V současné době je vyklizená, uzavřená a nájemcům nepřístupná, protože v minulosti 
se zde shromažďoval odpad a nepořádek, ke kterému se nikdo nehlásil. 

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 16,05 m2 v domě 
čp. 606 ul. Průběžná v Milovicích, za účelem instalace technických zařízení bez trvalé obsluhy 
za cenu minimálně 1.557,- Kč/m2/rok.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
9.1. Zápis č. 7 z jednání Bezpečnostní komise
RM se předkládá Zápis č. 7 z jednání Bezpečnostní komise

Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 7 z jednání Bezpečnostní komise ze dne 30. 09. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
10.1. Zpracování odborného posudku na záměr ,,Výrobní a skladovací hala Čelákovice 
s administrativním zázemím a parkovištěm“
Na 10 jednání komise pro životní prostředí byl 17. 10. 2011 bylo diskutováno usnesení RM 4.11.2. z 6. 
10. 2011 (RM ruší své usnesení č. 14/2011/4.5, kterým bylo schváleno Vyjádření města č. 11/2011
k předloženému záměru ,,Výrobní a skladovací hala Čelákovice s administrativním zázemím 
a parkovištěm“ ze dne 9. 8. 2011 adresované CTY Development, s.r.o., Praha 10 a požaduje 
zpracování studie EIA pro tento záměr.

K bodu 10.1.starosta uvedl, že ve vedení společnosti Modřany Power, a.s., došlo ke změnám, zároveň 
se potvrdilo, že uvedená společnost v současné době nedosáhne na dotace, s jejichž pomocí měla 
být realizována stavba „Výrobní a skladovací hala Čelákovice s administrativním zázemím 
a parkovištěm“. Město Čelákovice nemá v tuto chvíli informaci o tom, zda záměr na vybudování 
uvedeného areálu v Čelákovicích ze strany společnosti Modřany Power ještě trvá. Pan starosta osloví 
vedení a.s. Modřany Power s dotazem, na osud uvedeného záměru a podá o tom informaci na dalším 
jednání RM. Teprve po získání této závazné informace by RM měla rozhodovat o případném 
zpracování odborného posudku k uvedenému záměru z hlediska vlivu na ŽP.   

11. RŮZNÉ 
11.1. Žádost o udělení vyššího stupně kvality veřejné správy
Město Čelákovice je na základě usnesení ZM ze dne 9. 3. 2011 registrováno v databázi Místní agendy 
21 a zařazeno v kategorii zájemci. Městem zajištěný plán strategického rozvoje, dotazníkového 
šetření, veřejná setkání s občany a další aktivity jako např. Den země a kampaň Město stromů 
vytvořily podmínky k udělení vyššího stupně kvality veřejné správy MA21.

Návrh usnesení: RM doporučuje ZM zvolit odpovědného politika a koordinátora MA21
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)
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11.2. Web Čelákovice – město stromů
Stránky by měly sloužit k propagaci aktivit souvisejících s Místní agendou 21 a jsou jednou 
z podmínek pro udělení vyššího stupně kvality veřejné správy.
Tento bod bude projednán na příští RM.

Jednání Rady města bylo ukončeno v 10:00 hodin.

Zapsala Romana Liscová 21. 10. 2011

ověřovatel zápisu
Mgr. Marek Skalický

Bc. Josef Pátek
starosta




