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

6. ledna 2011
01/2011

Den a místo konání:      6. ledna 2011 v zasedací místnosti MěÚ - radnice I. 
Zahájení schůze: 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ - radnice I.
Ukončení schůze:      19.00 hodin
Schůzi řídil:      Bc. Josef Pátek – starosta města
Ověřovatel usnesení:      Ing. Jaroslav Ryneš
Ověřovatel zápisu: Mgr. Marek Skalický

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: 2.5.,4.5.,4.6.,4.7.,6.4.,10.5.,10.6., 
10.7.,11.3.
* Program byl po doplnění uvedených bodů schválen – podrobněji viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

1.2. Jmenování Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka 
Skalického ověřovatelem zápisu
* Jmenování Ing. Jaroslava Ryneše 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. 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. 08/2010 ze dne 12.8.2010, č. 
09/2010 ze dne 7.9.2010, č.10/2010 ze dne 7.10.2010, č.11/2010 ze dne 
11.11.2010. 
* RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení – podrobněji viz usnesení.
 Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



1.4 Schválení zápisu z minulé schůze rady 
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č.2NS/2010 ze dne
10. 12. 2010, č.3NS/2010 ze dne 15. 12. 2010, č.4NS/2010 ze dne 30. 12.2010 
* RM schvaluje zápis – podrobněji viz usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.   

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA – STA
2.1. Věcná břemena ČEZ
Na základě připomínek RM jsou znovu předloženy Smlouvy o uzavření 
budoucích smluv na zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako 
budoucím povinným z věcného břemene a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
4, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Smlouvy jsou upraveny tak, 
aby nenahrazovaly vyjádření města ve správním řízení. 
2.1.1. * RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IV-12-6003635 pro stavbu „Čelákovice V Prokopě – kNN – č.p. 
1353-8“ mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene 
a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí budoucímu oprávněnému 
z věcného břemene věcné břemeno umístění, zřízení a provozování stavby kNN 
na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného z věcného břemene p.č. 
1424/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 1424/4 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.č. 1424/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 
1427/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 1427/76 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.č. 1427/84 – ostatní plocha, ostatní komunikace, všech 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 18.000,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.1.2. * RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IE-12—6002777/VB1 mezi Městem Čelákovice jako budoucím 
povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí 
budoucímu oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno umístění, zřízení a 
provozování stavby zemního kabelového vedení NN na pozemcích ve vlastnictví 
budoucího povinného z věcného břemene p.č. 1380/1 – ostatní plocha, 
manipulační plocha, p.č. 1424/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 
1427/64 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 1424/1 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p.č. 1391/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 
1402/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 1413/1 – ostatní plocha, 
manipulační plocha, p.č. 1424/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 1424/11 



– ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 1424/12 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p.č. 1424/13 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 1424/14 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. – 1424/16 – ostatní plocha, manipulační 
plocha, p.č. 1427/85 – ostatní plocha, ostatní komunikace, všech v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 31.900,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen)

2.2. Kupní smlouva plynovod Sedlčánky

Stavba plynovodu byla realizována na náklady města, přičemž město čerpalo na 
tuto stavbu dotaci ve výši 2.211.000,- Kč, takže vznikla povinnost uvedené 
zařízení 10 let provozovat a v případě odprodeje před uplynutím uvedené doby, 
je město povinno vracet odpovídající část dotace. Dosud je tedy plynovod 
v majetku města a plynárenská organizace ho provozovala na základě nájemní 
smlouvy za symbolickou částku. 
* RM doporučuje ZM ke schválení Kupní smlouvu na plynové zařízení „Plošná 
plynofikace části Sedlčánky a Císařská kuchyně“ mezi Městem Čelákovice 
a  společností RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem za celkovou cenu 6.215.000,-
Kč bez DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen)

2.3. Smlouva plynovod Sedlčánky 6 RD
Město Čelákovice zažádalo v rámci přípravy inženýrských sítí pro 6 RD 
Sedlčánky o vyjádření k PD RWE GasNet, s.r.o. Podmínkou pro vydání 
kladného stanoviska je podepsání Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o 
spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení.
* RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci                
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení č. 200/2010/9410001453 pro 6 
RD Sedlčánky, mezi Městem Čelákovice a RWE GasNet, s.r.o.Ústí nad Labem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.4. OC Čelákovice – Tesco
Na město se obrátila společnost CBE Development, a.s., se kterou byla 
uzavřena Smlouva o spolupráci při výstavbě OC Tesco v průmyslové zóně- jih.
Město dalo souhlas k převodu práv a povinností z uvedené Smlouvy na 
společnost Tesco Stores ČR a.s., a to v plném rozsahu (ZM dne 23. 9. 2010). 
Pokud tedy k tomuto převodu, který CBE naléhavě požadovala, skutečně došlo 
(uzavřená smlouva dosud městu nebyla doručena), pak již pro město není 
smluvním partnerem CBE, ale pouze Tesco (plná moc k zastupování nebyla 



předložena). CBE požaduje, aby město vzalo na vědomí přechod práv a 
povinností na Tesco (nebylo doloženo), dále aby město dalo souhlas k převodu 
pozemku p.č. 3539/84 v k.ú. Čelákovice mezi CBE a spol. EDEN 
Development,a.s., přičemž CBE již nemá k městu smluvní vztah a k dnešnímu 
dni tento pozemek již EDEN vlastní, a dále požaduje souhlas, že nejde o 
porušení Smlouvy o spolupráci – dnes mezi Tescem a městem.
* RM trvá na splnění ustanovení čl. VII (Příspěvek Investora) Smlouvy o 
spolupráci při výstavbě Obchodního centra Čelákovice ze dne 12. 7. 2010 a 
zaplacení příspěvku v dohodnuté výši 2.000.000,- Kč v termínu stanoveném 
touto Smlouvou. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.5. Nájem pozemku u CMC - chodník
Pan K. jako pronajímatel má od města dlouhodobě pronajatu část pozemků 
st.p.č 2, p.č. 3 a p.č. 4 v k.ú. Čelákovice za účelem přístupu do sportovního 
zařízení, které provozuje. Z důvodu neplacení nájemného (dlužné nájemné 
9.600,- Kč) je navrženo odstoupení od Smlouvy. 
* RM odstupuje od Smlouvy o dlouhodobém nájmu pozemku, uzavřené dne 9. 
10. 1996 na pronájem pozemků st.p.č 2, p.č. 3 a p.č. 4, resp. jejich částí o 
výměře 66,75 m2, všech v k.ú. Čelákovice, mezi Městem Čelákovice jako 
pronajímatelem a soukromým podnikatelem R. K., Čelákovice, jako nájemcem, 
z důvodu opakovaného nezaplacení sjednaného nájemného.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE  –  STA, 2. MS
3.1. Finanční dar ZŠ 

* RM souhlasí s přijetím darů Základní škole J. A. Komenského  od

Atlas Audit ve výši 5. 000,- Kč na interaktivní tabuli
Czela.net o.s. 70. 000,- Kč na hardware pro PC pracovnu
J.N. 2. 000,- Kč do třídního fondu 1.C
Atlas Audit 2. 000,- Kč do třídního fondu  4.C
Nadace Naše dítě 13. 500,- Kč na vybavení interaktivní učebny
M. P. 1. 500,- Kč na vylepšení prostředí v 2.D
J. N. 3. 000,- Kč do třídního fondu  2.C
M. B. 3. 000,- Kč do třídního  fondu 1.B, 3.B, ŠD
R Altra 15. 000,- Kč pro potřeby ZŠ
L. H. 1. 500,- Kč pro potřeby ZŠ
Atlas Audit 2. 500,- Kč do třídního fondu 5.C



Atlas Audit 2. 500,- Kč do třídního fondu 3.C
          

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

3.2. Žádost města o účelovou dotaci – dovybavení bazénu
Žádost města Čelákovice o účelovou dotaci v rámci Středočeského kraje Fondu 
sportu, volného času a primární prevence na dovybavení Městského bazénu v 
Čelákovicích plaveckými pomůckami. Městský bazén v Čelákovicích byl 
otevřen před 7 lety a plavecké pomůcky je nutno obnovit. Tyto pomůcky budou 
k dispozici školám, veřejnosti, zájmovým a sportovním organizacím a všem 
plaveckým instruktorům.
3.2.1. * RM schvaluje podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci v rámci 
Středočeského kraje Fondu sportu, volného času a primární prevence pro rok 
2011 na zakoupení plaveckých pomůcek k dovybavení Městského bazénu 
v Čelákovicích v celkové hodnotě  93.717,- Kč z toho 78.717,- Kč tvoří 
požadovaná neinvestiční dotace tj. 84 % a 15.000,- tvoří spoluúčast města 
Čelákovice, případně nahrazená příspěvkem od jiných subjektů (v tomto případě 
Metal Allianz a Kooperativa).

3.2.2. * RM pověřuje místostarostu II. zpracováním a podáním žádosti 
Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.3. Žádost města o dotaci – Duhové hřiště Sedlčánky
Město Čelákovice v souvislosti s přípravou stavby Dětské hřiště v Sedlčánkách 
připravuje žádost o nadační příspěvek Nadace ČEZ na uvedenou stavbu. 
Jedná se o vložení víceúčelového sportovního hřiště pro míčové hry 16 * 22 m 
do již hotové a schválené projektové dokumentace Dětské hřiště v Sedlčánkách 
– sadovnické úpravy areálu. Na tuto akci ZM schválilo dne 23. 9. 2010 Smlouvu 
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 
Fondu životního prostředí a zemědělství.
* RM schvaluje žádost o nadační příspěvek pro dětské hřiště v Sedlčánkách
Nadace ČEZ, Města Čelákovice se sídlem nám. 5. května 1, 250 88 Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.4. Úprava rozpočtu na r. 2010 č. 16
Vzdělávání – MŠ Komenského - realizace střešní zahrady, podle smlouvy o 
dotaci ze Středočeského FŽPaZ  se jedná o dotaci neinvestiční, proto jsou nutné 



uvedené úpravy, aby byly splněny dotační podmínky, dotační podmínky byly 
známé až po realizaci zahrady. Část úprav již byla provedena předchozí 
úpravou. Tyto úpravy jsou kompenzační.
ZŠ Kostelní – navýšení investičních výdajů na rekonstrukci školy, jedná se o 
úroky z úvěru, které vstupují do investičních výdajů před uvedením (kolaudací) 
školy do provozu.
* RM schvaluje úpravu č. 16 rozpočtu města 2010.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA – STA
4.1. Vyjádření města ve věci výstavby RD Sedlčánky ul. Smetanova
S žádostí o vyjádření k novostavbám rodinných domů na pozemkové p.č. 
498/23 a p.č. 498/30, k.ú. Sedlčánky, ul. Smetanova se obrátil na Město 
Čelákovice projektant staveb.
V územním plánu jsou pozemky funkčně určeny jako OV (všeobecně obytné), 
zastavitelná plocha max. 30%. Návrhy RD tento požadavek splňují, nicméně 
navrhovaná zastavěná plocha je v poměru k velikosti pozemků a vzhledem 
k venkovskému charakteru zástavby dle vyjádření odborů nevhodná, vzhledem 
k umisťování staveb ve stávající zástavbě doporučují tyto záměry projednat ve 
stavební komisi. 
* RM ve věci záměru výstavby RD v ulici Smetanova, Sedlčánky postupuje věc 
k projednání komisi pro rozvoj města.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.2. Vyjádření města ve věci výstavby vysílače T-Mobile
Dne 1. 4. 2009 podal žadatel T -Mobile Czech Republic a.s., žádost o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby a o vydání stavebního povolení na výše uvedenou 
stavbu. 
V průběhu řízení byly opakovaně vzneseny námitky proti navrhované stavbě 
Městem Čelákovice a dalšími účastníky řízení – obyvateli sousedních 
nemovitostí p. M. I., V. I. a Ing. J. S. Vznesené námitky se týkaly zejména 
důvodů estetických, bezpečnostních, znehodnocení sousedního pozemku a 
nevhodností stavby v území. Město Čelákovice svůj nesouhlas mimo jiné 
opíralo o negativní stanovisko obyvatel lokality ze dne 1. 10. 2009, které 
podepsalo celkem 30 obyvatel.
* RM souhlasí s podáním odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu 
Čelákovice, odboru výstavby č.j.: výst.1742/09/Lu ze dne 30. 11. 2010 o 



umístění stavby základnové stanice mobilních telefonů T-mobile, součást IZS, 
včetně stavby oplocení a kabelové el.přípojky NN na pozemcích st. p.č. 1730 a 
parc. č. 1754/1, 1754/3 v katastrálním území Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

RM pověřuje tajemníka městského úřadu, aby ve spolupráci Ing. T. a Mgr. K.
zajistil podání odvolání v uvedené věci.

4.3. Smluvní pokuta za PD cyklistická stezka Čelákovice – Toušeň II. etapa
Na základě uzavřené Smlouvy o dílo a následných dodatků k této Smlouvě č.1 a 
č.2 byla dne 30.11. 2010 Ing. M. K. odevzdána projektová dokumentace pro 
stavební povolení na investiční akci „Cyklistická stezka Čelákovice – Toušeň –
II. etapa“. 

Předmětem Dodatku č.1 k SoD bylo prodloužení termínu zhotovení projektové 
dokumentace do 30.4 2010. Trasa cyklostezky povede po pozemcích, které 
nejsou všechny ve vlastnictví města, ale také soukromých osob (cca 40 
vlastníků). Dále bylo nutné do PD zapracovat drobné změny trasy cyklostezky 
na základě připomínek vlastníků garáží V Prokopě (vjezd a výjezd z garáží) na 
začátku stavby a v neposlední řadě vyřešit problémy týkající se části u bývalé 
vlečky do TOSu a zkoordinovat tu část cyklostezky, která povede v prostoru 
před nákladovou vrátnicí s jinými stavbami. 

* RM neschvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 3.276,- Kč za nedodržení 
termínu pro odevzdání díla – projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 
„Cyklistická stezka Čelákovice – Toušeň – II. etapa“. Výše smluvní pokuty byla 
stanovená na základě ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi Městem 
Čelákovice jako objednatelem a Ing. M. K., Praha 8 jako zhotovitelem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.4. Výměna oken v BD – Projekt Zelená úsporám 

RM na svém jednání dne 7. října 2010 schválila svým usnesením č. 
10/2010/8.5.1. vyhlášení výběrového řízení na výměnu oken v domech 1345 –
13252 a 1269 – 1274 s financováním pomocí dotačního programu „Zelená 
úsporám“. Zároveň bylo řediteli Q-BYTu Čelákovice uloženo podání této 
žádosti. 

Součástí podané žádosti musí být také uzavřená Smlouva o dílo s uchazečem, 
který vzejde z výběrového řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že vyhlašovatel 



programu „Zelená úsporám“ pozastavil ke dni 29. 10. 2010 příjem žádostí, 
nebylo možné z časových důvodů - lhůty stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách - dodržet tyto lhůty a zároveň podat žádost do 29. 10. 
2010.

* RM vzala na vědomí odložení zveřejnění výzvy k podání nabídek v rámci 
výběrového řízení „Výměna oken – BD Prokopa Holého 1269 – 1274 a BD 
V Prokopě 1345 - 1352, Čelákovice“ do doby obnovení přijímání žádostí 
poskytovatelem dotace v rámci dotačního programu „Zelená úsporám“
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.5. Stížnost na výrazné omezení soukromého podnikání a ztížení přístupu 
k nemovitosti  - ul. Kostelní
Jde o stížnost majitelky objektu a prodejny drogerie č.p. 39 v ul. Kostelní pí. 
L. M. na průběh prováděných oprav a rekonstrukcí v ulici Kostelní. Konstatuje, 
že rekonstrukce již probíhá 3 roky.
* RM pověřuje starostu a místostarostu I. jednáním ve věci poskytnutí finanční 
náhrady ušlého zisku.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.6. Smlouva o úhradě za omezení užívání silnice
V rámci akce: Oprava vodovodních řadů v ulici Jiřinská
Město Čelákovice připravuje provedení opravy poruchového vodovodu v ul. 
Jiřinská. Vodovod je v délce 91 m uložen v pozemku komunikace, je tedy před 
zahájením stavby nutné s jejím vlastníkem Středočeským krajem, zastoupeným 
Správou a údržbou silnic Mnichovo Hradiště uzavřít smlouvu o stanovení 
náhrady za omezení užívání dotčené pozemní komunikace z důvodu jejího 
zvláštního užívání. Výše úhrady byla stanovena na 300,-Kč bez DPH.
* RM Schvaluje Smlouvu o úhradě za omezení užívání silnice ve výši 300,- Kč 
bez DPH při opravě vodovodních řadů v ul. Jiřinská mezi Středočeským krajem 
zastoupeným Správou a údržbou silnic Mnichovo Hradiště, přísp. org. jako 
vlastníkem a Městem Čelákovice jako uživatelem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



4.7. Smlouvy s majiteli sousedních pozemků – parkoviště Beránek 
V rámci územního řízení a stavebního povolení pro parkoviště pro bytový dům 
„Nový Beránek“ v ulici Na Švihově se stavební úřad musí vypořádat 
s námitkami majitelů sousedních pozemků. Město se ve smlouvě o spolupráci 
zavázalo spolupracovat s firmou Phoenix Property s.r.o. na při ÚŘ s tím, že 
investor vybuduje parkoviště a veřejné osvětlení na své náklady. Uvažovaná 
suma 3.450.000,- Kč na realizaci této akce byla uložena na účet města. Při 
posledním jednání v rámci ÚŘ, požadovali p. B.a p. P. vybudování dvoumetrové 
zdi místo plotu na hranici svého pozemku a tím podmiňovali svůj souhlas 
s vybudováním parkoviště. 
4.7.1.*RM schvaluje Smlouvu s p. E. P., Čelákovice, o vybudování zdi, která je
na hranici jeho pozemku p.č. 1207 a pozemku ve vlastnictví Města Čelákovice 
p.č. 1320/7 v k.ú. Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.7.2.*RM  schvaluje Smlouvu s pány J. B., Čelákovice a Ing. F. B., Praha 11 
Chodov o vybudování zdi, která na hranici jejich pozemků p.č. 1208/2 a 1208/3 
a pozemku ve vlastnictví Města Čelákovice p.č. 1320/7 v k.ú. Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI  A  ZDRAVOTNICTVÍ – 2.MS
Bez podkladů

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA  A  SPORT  -  2. MS

6.1. Ukončení soudního sporu MěM x Atlas Audit s.r.o.
Na základě prohlášení ze dne 23. prosince 2010 byl ukončen soudní spor mezi 
Městským muzeem v Čelákovicích a ATLAS AUDIT s.r.o. Byla uzavřena 
dohoda o narovnání, která bude odeslána Okresnímu soudu Praha-východ. 
Město Čelákovice jako Zřizovatel projednal s účastníky sporu možnost 
mimosoudního vyrovnání. 
6.1.1.*RM bere na vědomí ukončení soudního sporu mezi Městským muzeem 
v Čelákovicích a ATLAS AUDIT s.r.o. o úhradě faktury VF2010/125 ze dne 
14. 5. 2010 znějící na částku 12.000,- Kč. 
6.1.2. Město Čelákovice jako postupník přijímá bezplatně pohledávku ATLAS 
AUDIT s.r.o. za Městským muzeem v Čelákovicích ve výši 12.000,- Kč



na základě smlouvy o postoupení pohledávky dle ust. § 524 a násl. Občanského 
zákoníku. 
6.1.3. Město Čelákovice jako postupník pohledávky ATLAS AUDIT s.r.o.
za Městským muzeem v Čelákovicích ve výši 12.000,- Kč promíjí Městskému 
muzeu v Čelákovicích pohledávku z nezaplacené faktury VF2010/125 ze dne 14. 
5. 2010 znějící na částku 12.000,- Kč 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)

6.2. Jmenování členů komise pro kulturu, sport a cestovní ruch
*RM jmenuje členy do komise pro kulturu, sport a cestovní ruch: Petr Polnický, 
Mgr. Terezie Petišková, Michal Burda, Soňa Husáriková, Mgr. Jaroslav Hodyc, 
Ladislav Čermák, Ing. Luboš Choura, Martin Spilka, Ing. Marie Pospíchalová, 
Milan Šikl, Vladimír Duník, Tomáš Holcman, Tajemník: Marie Vávrová
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.3. Zvýšení kapacity žáků ZŠ Komenského
*RM souhlasí s vyjádřením hygienika k navýšení počtu žáků ZŠ Komenského
z 620 na 700 dle kapacity jídelny.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.4. Odměňování ředitelů
RM pověřuje místostarostu II., aby připravil materiály do příští RM ohledně 
odměňování ředitelů.

7. DOPRAVA –  1. MS
7.1. Dopravní obslužnost 2011
Z přiložených podkladových materiálů (e-mail od ROPID ze dne 22.12.2010 a          
e-mail od Ing. P.S. ze dne 23.12.2010) je patrné, že dojde v roce 2011 ke 
zvýšení jízdného (zvýšení cen jednotlivých i předplatních jízdenek 
v mimopražských pásmech PID je uvedeno v přiložené tabulce) a rovněž při 
zachování stávajících autobusových spojů bude muset Město Čelákovice navýšit 
v rámci spolufinancování autobusové dopravy příspěvek o cca 15 – 20% částky 
za rok 2010.
* RM bere na vědomí zvýšení cen jízdného PID v mimopražských tarifních 
pásmech a snížení příspěvku na zajištění základní dopravní obslužnosti na území 
Středočeského kraje autobusovou dopravou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI – 1. MS
8.1. Výpověď z nájmu pí. G.
Radě města se předkládá žádost paní M. G., bytem Armádní č.p. 501, byt č. 47 v 
Milovicích ve věci zastavení soudního vystěhování z bytu. Pí G. žádá, aby ji 
z bytu nevystěhovaly a proto se obrací na členy Rady města Čelákovic. Paní G.
k měsíci listopadu 2010 dosáhl dluh na nájemném a zálohách na služby 
spojených s užíváním bytu částky 58.546,-Kč. Proto je podána žaloba na úhradu 
dlužného nájemného.
Tento bod je přeložen na příští RM.

8.2. Zvýšení nájemného 2011
Rada města na jednání RM 09/2010 dne 9. září 2010 nerozhodla o zvyšování 
nájemného v roce 2011. Tento podklad je proto předkládán znovu. Zvýšené 
nájemné bude možné vybírat nejdříve od 1. 5. 2011.
8.2.1. * RM schvaluje zvýšení nájemného v bytech s regulovaným nájemným pro 
r. 2011 v plné výši dle zákona č. 107/2006 Sb. ve znění zákona č. 150/2009 Sb. 

Zvýšené nájemné bude vybíráno od 1.5.2011.
Byty v majetku města Čelákovic 58,03 Kč/m2

Byty v majetku města Čelákovic se sníženou kvalitou 50,10 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 7, proti 0, zdržel se 0.

8.2.2. * RM ukládá správci bytového fondu Q-BYT Čelákovice spol. s r.o. zajistit 
potřebné administrativní kroky ke zvýšení nájemného dle rozhodnutí RM. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.3. Jmenování členů bytové komise
* RM jmenuje členy bytové komise: Kateřina Březinová, Jaroslav Pitner, Hana 
Machálková, Jaroslav Korec, Ivana Kalibová, Václava Snítilá, Petr Polnický
Tajemnice: Jana Špaková
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST – STA, 1. MS 
9.1. Koncepce fungování Městské policie
Z materiálu nazvaného „Koncepce MP Čelákovice“, kterou zpracoval velitel MP 
Čelákovice R. F., je patrné, že Městská policie (MP) v Čelákovicích není 
samostatná a některé úkoly může plnit jen částečně a nebo jen velmi obtížně 
vzhledem ke stávajícímu technickému vybavení, počtu strážníků, obsluhy 
městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) zajišťované civilními 
zaměstnanci na základě dohod o vykonání práce.
To nejdůležitější však je, že provoz MKDS, odchytová služba a výkon vlastní 
služby MP nelze v současné době zabezpečit nepřetržitě, čímž se stává MP 
nefunkční.
9.1.1.* RM souhlasí s předloženou koncepcí MP Čelákovice a doporučuje ji ke 
schválení ZM Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
9.1.2.* RM souhlasí a doporučuje ZM ke schválení organizační řád Městské 
policie Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  -
STA
10.1 Informace o jednání valné hromady VaK
* RM bere na vědomí informaci předsedy představenstva VaK Mladá Boleslav 
ve věci přesunu a rozložení platby předplaceného nájemného.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10.2. Informace AVE o objemech odpadu
Místostarosta Ing. Sekyra informoval o navýšení produkce komunálních odpadů 
svážených z rodinné zástavby v roce 2010.

10.3. Projekt „Dílčí projekty výsadeb a vegetačních úprav vegetační zeleně 
a alejových výsadeb ve městě Čelákovice“
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. 572. 552,- Kč včetně DPH .



Město Čelákovice zvažuje, že vzhledem k nedostatku finančních prostředků 
nebude realizovat projekt spodní zahrady v areálu MŠ Komenského v celkové 
výši 1055.442,40 Kč včetně DPH. Dotaci SFŽP poskytovanou Krajským 
úřadem Středočeského kraje na realizaci tohoto projektu ve výši 95. 000,- Kč 
musí vrátit poskytovateli.
Realizací tohoto záměru by došlo ke snížení celkových vysoutěžených nákladů o 
nerealizovaný projekt spodní zahrady v MŠ J.A.Komenského na 2. 517. 109,60 
Kč včetně DPH.
Tento bod je přeložen na příští RM.
K tomuto bodu se ve 14.00 hodin  dostavila vedoucí životního prostředí.

10.4. Jmenování členů komise pro životní prostředí
* RM Jmenuje další členy komise pro životní prostředí: Jitka Sedmihradská, 
Pavel Jindřich, Helena Hanušová, MUDr. Lukáš Hrzán
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10.5. Zápis z ustavujícího jednání komise pro životní prostředí zasedající 
dne 16. 12. 2010
RM projednala zápis z ustavujícího jednání komise pro životní prostředí 
zasedající dne 16. 12. 2010
.
K tomuto bodu se dostavil ve 14.30 pan RNDr. P. P.,Ph.D. předseda komise 
životního prostředí.

RM pověřuje vedoucí životního prostředí na poptávkové řízení na dodavatele 
měření ovzduší.

10.6. Vyjádření města č. 1/2011 – 3. změna integrovaného povolení 
TOS – MET slévárna a.s. Čelákovice
Dne 4. 1. 2011 jsme prostřednictvím datových schránek obdrželi oznámení 
z KÚ, že bylo zahájeno správní řízení k žádosti firmy TOS-MET slévárna a.s., 
Čelákovice o vydání 3. změny integrovaného povolení, k němuž se jako 
účastník řízení musíme vyjádřit nejpozději do deseti dnů. 
   Předložené vyjádření města obsahuje základní námitky, které bylo možno 
připravit v krátkém období před jednáním RM. Tím, že tyto námitky 
předložíme, není možno správní jednání ukončit, bez jejich vypořádání a 
vytvoříme si prostor pro řádné prostudování předložených materiálů a 
projednání tohoto materiálu v odpovědných orgánech města. 



* RM schvaluje Vyjádření Města Čelákovice č. 1/2011, jako účastníka řízení, 
vedeného u KÚSK pod č.j. 198597/201/KUSK OŽP/Nech, k žádosti firmy TOS-
MET slévárna a.s., Čelákovice o vydání 3. změny integrovaného povolení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10.7. Žádost o vyjádření zda plánovaný záměr „Linka na termické 
odlakování kovových výrobků“ v k.ú. Čelákovice je v souladu s územně 
plánovací dokumentací. 
Městský úřad Čelákovice obdržel v prosinci 2010 výše uvedenou žádost od 
firmy IG EIA Hydrogeologie, Seydlerova 2149/7, 158 00 Praha 5, doručenou  
pod č.j. 9269/2010 dne 7.12.2010. Tato žádost byla přidělena k vyřízení odboru 
životního prostředí, v kopii pak odboru rozvoje města. Z rozhodnutí vedení 
města předal OŽP tuto žádost i s podklady k projednání v komisi města pro 
životní prostředí. Komise pro životní prostředí tuto žádost dne 16.12.2010 
projednala a doporučuje Radě města aby stavbu linky na termické odlakování 
kovových výrobků odmítla s tím, že město nepodporuje další rozšiřování zdrojů 
znečištění vzhledem k již tak vysoké zátěži ovzduší (viz Integrovaný registr 
znečišťování). V případě vypsání procesu posuzování vlivu stavby na životní 
prostředí (EIA) bude město účastníkem standardního řízení.
* RM nesouhlasí s realizací záměru společností ARENA COMET SCS ČESKÁ 
REPUBLIKA s.r.o., Pobřežní 95/74,180 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 24759376., na 
výstavbu linky na termické odlakování kovových výrobků. Rada města tento 
záměr, který je situován do prostoru areálu Kovohutí Čelákovice odmítá s tím, 
že město nepodporuje další rozšiřování zdrojů znečištění vzhledem k již tak 
vysoké zátěži ovzduší.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ – STA, 1.MS, 2.MS
11.1. Jmenování členů ostatních komisí
11.1.1.*RM jmenuje členy komise pro vytvoření projektu E- radnice:
Mgr. Marián Jamriška, Václav Špaček ml., Ing. Milan Pianezzer, Miroslav 
Dvořák
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11.1.2. * RM jmenuje  členy komise pro rozvoj města: Bc. Martin Kautcký,
Jakub Procházka, Liběna Knapová, Jitka Sedmihradská
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



11.1.3. * RM jmenuje členy komise sociální: Bc. Martin Kautcký, Bc. Dominika 
Fijalová, Kateřina Trafinová, Leona Kchemlová, MUDr. Hana Kadeřávková, 
Olga Juračáková, Aurelie Kochanová, Ing. Zora Leypold Iglová
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11.2. Občanské obřady, uzavírání manželství

Vedoucí OOZ předkládá Radě města, prostřednictvím tajemníka MěÚ,  návrh 
na schválení :    

1) úředního místa určeného k uzavírání manželství

2) dne určeného k uzavírání manželství 

3) času určeného k uzavírání manželství

11.2.1.* RM projednala a stanovila s platností od 01. 01. 2011, že úředním 
místem k uzavření manželství bude

Obřadní místnost v budově radnice Městského úřadu v Čelákovicích

Městské muzeum, síň Jana Zacha, V případě uzavírání sňatku v síni 
J. Zacha v MM se platí pronájem na základě dohody sepsané s ředitelem 
Městského muzea

- dnem určeným k uzavření manželství je  -  pátek, mimo státem uznávaného 
svátku

-  doba  určená k uzavírání manželství je : od 9,00 hod. do 13,00 hod.

- právo užívat závěsný znak při slavnostních příležitostech a občanských  

obřadech mají, kromě starosty a místostarostů, tito další zastupitelé 

   města:

  1) Ing. Luboš Choura

 2) Mgr. Miloš Bukač

 3) Tomáš Janák

- jiné vhodné místo za účelem uzavření manželství je:  

nádvoří Městského muzea v Čelákovících

(podléhá poplatkům dle sazebníku zak. č. 634/2004 Sb, .)

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.



11.2.2. * RM určuje cenu za pronájem obřadního místa v prostoru interiéru 
tvrze a prostoru na nádvoří tvrze za 2.000,- Kč za obřad.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.

11.3. Člen dozorčí rady Zdroje pitné vody Káraný a.s. za město Čelákovice.
Město Čelákovice jako jedna z minorit má svého zástupce v dozorčí radě a.s. 
Zdroj pitné vody Káraný. V návaznosti na KS je navrženo následující usnesení. 
* RM navrhuje kandidáta Mgr. Marka Skalického (radního pro oblast 
vodohospodářství) do dozorčí rady společnosti Zdroj pitné vody Káraný a.s.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.

11.4. Pan Miroslav Leypold Iglo informoval RM o strategickém plánu rozvoje 
města.

Zapsala Romana Liscová 6. 1. 2011

Mgr. Marek Skalický
ověřovatel zápisu

Bc. Josef Pátek
starosta
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