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ZÁPIS Č. 17 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE
15. září 2011

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

Hosté:

Omluveni: Tomáš Janák

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
Starosta doplnil program jednání o bod: 4.6. ,4.7., 10.5.
Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod 4.6., 4.7., 10.5.
Hlasování: pro 6, 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 5, proti 0, zdržel se 1.
* Jmenování Mgr. Marka Skalického 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. 16/2011 ze dne 1. 9. 2011. Nikdo nevznesl 
připomínku.

Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 16/2011 ze dne 1. 9. 2011
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA
2.1.  Prodej pozemků ul. Křižíkova
S žádostí o odprodej části z pozemku p.č. 1775 – ostatní plocha / ostatní komunikace,o výměře cca 
460 m2, z celkové výměry pozemku 1083 m2, část p.č. 1776 – ostatní plocha / manipulační plocha, 
o výměře cca 295 m2, z celkové výměry 498 m2, p.č. 3111/4 - ostatní plocha / ostatní komunikace, 
o výměře 84 m

2
a p.č. 3111/5 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 8 m

2
, vše v k.ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice, se obrátil na Město Čelákovice vlastník stavby č.p. 433 na st.p.č. 1773, 
která je stále ve vlastnictví firmy Kovohutě Holding DT, a.s. RM na základě doporučení odborů a TS 
nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku.

Návrh usnesení: RM neschvaluje záměr prodeje části z pozemku p.č. 1775 – ostatní plocha / ostatní 
komunikace,o výměře cca 460 m2, z celkové výměry pozemku 1083 m2, část p.č. 1776 – ostatní 
plocha / manipulační plocha, o výměře cca 295 m2, z celkové výměry 498 m2, p.č. 3111/4 - ostatní 
plocha / ostatní komunikace, o výměře 84 m2 a p.č. 3111/5 – ostatní plocha / ostatní komunikace, 
o výměře 8 m2, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.2. Věcné břemeno ČEZ
RM jsou předkládány dvě Smlouvy o budoucích smlouvách na vedení VN a NN v pozemcích města
s fi ČEZ. Obě Smlouvy řeší akci „Čelákovice – kVN, kTS, kNN, Přístavní, č.p.333 s tím rozdílem, že 
ve Smlouvě č. IV-12-6007829/VB2 jsou uvedené pozemky ve vlastnictví města a ve Smlouvě č. IV-
12-6007829/VB4 je uvedený pozemek p.č. 1692/117 ve spoluvlastnictví města pouze 5/6, zbývající 
1/6 je ve spoluvlastnictví soukr. vlastníka. Grafická příloha je pro obě Smlouvy shodná.

Návrh usnesení: 2.2.1. RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IV-12-IV-12-6007829/VB2, mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného 
břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Budoucí 
povinný z věcného břemene zřídí budoucímu oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno 
práva umístění, zřízení a provozování Stavby kabelového vedení VN a NN na pozemcích ve 
vlastnictví budoucího povinného p.č. 1692/118 – ostatní plocha/ jiná plocha,  p.č. 1708/1  - ostatní 
plocha / zeleň, p.č. 1692/115 – ostatní plocha/ jiná ploch, p.č. 1692/19 – ostatní plocha/ jiná plocha, 
p.č. 3111/1 – ostatní plocha/ ostatní komunikace, p.č. 1692/18 – ostatní plocha/ jiná plocha, p.č. 
1692/17 – ostatní plocha/ jiná plocha, p.č. 1692/123 – ostatní plocha/ jiná plocha, p.č. 1692/44 –
ostatní plocha/ jiná plocha a p.č. 1703/57 - ostatní plocha, jiná plocha, vše v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za cenu 18.000,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 2.2.2. RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IV-12-IV-12-6007829/VB4, mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného 
břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Budoucí 
povinný z věcného břemene zřídí budoucímu oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno 
práva umístění, zřízení a provozování Stavby kabelového vedení VN a NN na pozemku ve 
spoluvlastnictví ( podíl 5/6) budoucího povinného p.č. 1692/117 – ostatní plocha/ jiná plocha,  v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 6.000,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.3. Prodej pozemku p.č. 3155/2, ul. Palackého, k.ú. Čelákovice
S žádostí o odprodej p.p.č. 3155/2 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 103 m2,
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, se obrátili na Město Čelákovice  - Ing. Z. H. a J.H. –vlastník 
sousedního domu č.p. 1043.
Odbory města a Technické služby nepovažují prodej pozemku za vhodný, protože na části pozemku 
je vybudován chodník a dále jsou v prostoru pozemku umístěna kontejnerová stání na tříděný odpad.

Návrh usnesení: RM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3155/2 – ostatní plocha / ostatní 
komunikace, o výměře 103   m2, pro k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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2.4. Pronájem haly u Učiliště č.p.1683
RM se předkládá Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi Městem Čelákovice jako pronajímatelem 
a Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm TOS Čelákovice s.r.o., Čelákovice, jako 
nájemcem, na pronájem sportovní haly.

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Městem Čelákovice jako 
pronajímatelem a Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm TOS Čelákovice s.r.o., 
Čelákovice, jako nájemcem, na pronájem sportovní haly - budovy č.p. 1683 – budova s číslem 
popisným, objekt občanské vybavenosti, na st.p.č. -1333/41 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
896 m2v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za účelem využití pro tělesnou výchovu, sport a komerční 
využití, za cenu 60.000,- Kč/rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.5. Pronájem pozemku pod sportovní halou
Po výběru nájemce na pronájem sportovní haly  č.p. 1683 (u učiliště) formou obálkové metody je 
nutné dořešit i  pronájem  pozemku pod touto halou – st.p.č. 1333/41 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 896 m

2
. V původních Smlouvách nebyl nikdy pozemek samostatně specifikován.              

Tento bod bude projednán na příští RM

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3.1. Základní škola J. A. Komenského  - souhlas s nabytím peněžitých darů
Základní škola J. A. Komenského předložila seznam peněžitých účelově určených darů za 1. pololetí 
roku 2011 a žádá o souhlas zřizovatele k přijetí darů ve smyslu zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném znění.

Návrh usnesení: RM souhlasí s přijetím daru Základní škole J. A. Komenského od 

TOHOZ s.r.o.ve výši     10.000,- Kčpro potřeby školní družiny
Atlas Audit s.r.o.            2.000,- Kčdo třídního fondu 5. C
Atlas Audit s.r.o.            2.000,- Kčdo třídního fondu 3. C
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1. Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Fotografické služby při 
vítání občánků Města Čelákovice“
V souvislosti s pořádáním slavnostních obřadů „Vítání občánků“ byla ve spolupráci ORM a OOZ 
zpracována výzva k podání nabídky na zajištění těchto služeb. Jedná se o službu občanům, kteří jsou 
pozvání na vítání občánků se svými dětmi. Město tímto výběrovým řízením chtělo zajistit pouze 
vhodného fotografa s přijatelnou cenou. O možnosti využití fotografických služeb, množství fotografií a 
platbu za ně rozhodují pouze rodiče. Město tyto fotografie neplatí.

Návrh usnesení: RM na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje jako pro město 
nejvýhodnější nabídku uchazeče Ing. Jiří Suchý, Šestajovice na zajištění fotografických služeb při 
vítání občánků Města Čelákovice, kdy cena za zhotovení fotografií pro rodiče bude činit 28 Kč 
(rozměr 13x18 cm) a Městu Čelákovice budou fotografie pro účely zveřejnění ve Zpravodaji města 
Čelákovic poskytnuty zdarma.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Pátek)
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4.2. Dodatečné povolení stavby a povolení stavby z hlediska svozu odpadních vod
Jedná se o přístavbu rekreačního objektu. Objekt se nachází v zahrádkářské kolonii. Přístavbou by 
došlo k zásadní změně vzhledu a hmoty objektu. Objekt se nachází v zastavěné oblasti rekreačními 
objekty (zahrádkářská kolonie mezi Kovohutěmi a Labem). Objekt je 2 podlažní s valbovou střechou 
a 2 pultovými střechami. 

Návrh usnesení: RM schvaluje vyjádření města č. 15/2011 k předloženému záměru na  udělení 
dodatečného stavebního povolení na přístavbu rekreačního objektu  na pozemcích p.č. 1692/188, 
1692/189, 1692/190 k.ú. Čelákovice a na udělení povolení používání nezpevněné komunikace pro 
účely vývozu splaškových vod z těchto pozemků. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.3. Účetní audit – přezkoumání hospodaření města Čelákovice
Na základě povinnosti uložené městu Čelákovice zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání 
hospodaření byla zpracována ve spolupráci ORM a OFaP výzva k podání nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Přezkoumání hospodaření Města Čelákovice“. Do této výzvy byly 
zapracovány veškeré povinnosti vyplývající z daného zákona a kritéria pro výběr uchazeče byla 
stanovena s ohledem na objem finančních prostředků města, objem majetku a v neposlední řadě také 
výše poskytnutých transferů (dotací).

Návrh usnesení: 4.3.1. RM na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje, jako pro 
město nejvýhodnější, nabídku společnosti ATLAS AUDIT s.r.o., Čelákovice na zajištění služeb 
v rámci veřejné zakázky „Přezkoumání hospodaření města Čelákovice“ v ceně 84 000 Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.3.2. RM schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření uzavřenou 
mezi Městem Čelákovice jako zadavatelem a společností ATLAS AUDIT s.r.o., Čelákovice jako 
vykonavatelem v rámci veřejné zakázky „Přezkoumání hospodaření Města Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.4. Smlouva o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Personálně – organizační audit MěÚ 
Čelákovice“ 
RM je předkládána Smlouva na realizaci veřejné zakázky „Personálně – organizační audit MěÚ 
Čelákovice“

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou 
AQE advisors, a.s.; Brno jako zhotovitelem 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.

4.5. Zápis z jednání komise pro rozvoj města
RM se předkládá zápis č. 8 z jednání komise pro rozvoj města a zavedení MA21

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 8 z jednání komise pro rozvoj města a zavedení MA 
21 ze dne 6. 9. 2011
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.5.1. RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 nesouhlasí 
s odprodejem části pozemku p.č. 1427/75 žadateli p. M. B. RM doporučuje řešit žádost odprodejem 
ucelené části pozemku společenství vlastníků nikoli jednotlivci. Pokud by nedošlo 
k dohodě, RM doporučuje problém (odpad, pokusy o vloupání apod.), který byl důvodem pro podání 
žádosti, řešit úpravou stávající zeleně. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 4.5.2. RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 nesouhlasí 
s umístěním čerpací stanice pohonných hmot na pozemcích p.č. 1754/1  a 1754/2 zejména vzhledem 
k blízkosti stávající obytné zástavby. RM doporučuje na příští jednání komise pro rozvoj města 
a zavedení MA 21 přizvat zástupce investora a po dohodě s ním zvolit vhodnější umístění. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.5.3. RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 nemá
k záměru  výstavby novostavby RD na pozemku p.č. 4246 v k.ú. Čelákovice dle projektu 
zpracovaného ateliérem Albis s.r.o., Praha 6 (VII/11) námitek.  Vzhledem ke složitějším 
majetkoprávním vztahům v území doporučujeme k žádosti o příslušné správní rozhodnutí doložit 
vyjádření sousedů. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.5.4. V komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 doporučuje pojmenovat ulici, která vznikla mezi 
ulicemi Miroslava Zachara a ul. U  Stabenovky a dále bude pokračovat nyní připravovaným příjezdem 
k vodáckému areálu. 
Tento bod bude projednán po prošetření na příští RM.

Návrh usnesení: 4.5.5. RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 nemá námitek 
k návrhu barevného řešení fasády nově rekonstruovaného obvodového pláště domu č.p. 1462 – 1464 
v u. Rumunská.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.6. Úprava projektové dokumentace ,,Revitalizace ul. Ve Skále“
Po vydání územního rozhodnutí vypracoval Ing. Poláček projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení na výše uvedenou stavbu. Následovalo veřejné projednání a po připomínkách obyvatel bylo 
změněno řešení dopravy v klidu této lokality. Tyto změny je nutné zohlednit v projektové dokumentaci. 
Ing. Poláček ocenil práce na změně PD ve výši 30 tis. Kč. Projekční práce budou provedeny na 
základě vystavené objednávky.

Návrh usnesení: RM schvaluje ocenění prací na úpravu projektové dokumentace ,,Revitalizace ul. Ve 
Skále“, předloženou zhotovitelem Ing. L. Poláčkem, ve výši 30 000,- Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.7. Revitalizace ul. Ve Skále – nabídka č. 201108002 TaK na projektové a architektonické práce
RM je předkládána nabídka č. 201108002 firmy TaK Architects s.r. o., Praha 3 na zpracování 
projektových architektonických prací.

Návrh usnesení: RM schvaluje nabídku č. 201108002 firmy TaK Architects s.r. o., Praha 3 na 
zpracování projektových architektonických prací v rozsahu uvedeném v této nabídce v celkové ceně 
93 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladů
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6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
6.1. Zápis č. 7 z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch
RM se předkládá zápis č. 7 z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 7 z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch ze 
dne 6. 9. 2011 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení restaurátorských prací - restaurování sochy sv. Jana 
Nepomuckého, p.č. 3122, k.ú. Čelákovice (ev.č. v ÚSKP ČR 18840/2-2035)
RM je předkládán Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení restaurátorských prací - restaurování sochy 
sv. Jana Nepomuckého, p.č. 3122, k.ú. Čelákovice ve smyslu schválených vícepracích na minulém 
jednání RM.

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení restaurátorských prací -
restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, p.č. 3122, k.ú. Čelákovice, (ev.č. v ÚSKP ČR 18840/2-
2035), uzavřené mezi Městem Čelákovice a Josefem Vitvarem, Praha 4 - Šeberov. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA 
Bez podkladů

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1.1. Korespondence pana M. K.
Radě města se předkládá žádost nájemce M. K., bytem Milovice ve věci prodloužení nájemní 
smlouvy. Nájemní smlouva skončila dne 28. 2. 2011 z důvodů neplacení nájemného, 
a službách spojených s užíváním bytu a nebyla prodloužena.
Dlužná částka ke dni 31. 7. 2011 činila 25 448,-Kč.

Tento bod bude projednán na příští RM

8.1.2. Pronájem pozemku st. p. 343, k. ú. Čelákovice, pozemek pod chatou
Z důvodu dědictví po panu M. K.se obrátila na Město Čelákovice paní Z. K.. Z důvodu vlastnictví chaty 
žádá Město Čelákovice o sepsání Nájemní smlouvy na pozemek pod chatou č. ev 0141. Jedná se 
o chatu v Sedlčánkách, umístěnou na pozemku ve vlastnictví Města Čelákovic – st. p. č. 343 –
zastavěná plocha, o výměře 61m², v k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice.

Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem pozemku st. p. č. 343 –
zastavěná plocha, o výměře 61m², za cenu 10,- Kč za m², k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, mezi 
městem Čelákovice jako pronajímatelem a vlastníkem chaty č. 0141 Z. K. Praha 7.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.1.3. Přidělení bytu
Jedná se o byt s přísl. o celkové ploše 43,94m², 6. patro, v č. p. 1581, Čelákovice. Členové bytové 
komise doporučují přidělení bytu D.T. Čelákovice.

Tento bod bude projednán na příští RM



                                                                                                                                    Rada města

7

8.1.4. Přidělení bytu
Jedná se o byt s přísl. o celkové ploše 80,23m², přízemí, byt v č. p. 1647, Čelákovice. Členové bytové 
komise doporučují přidělení bytu K. B., Čelákovice. 

Tento bod bude projednán na příští RM

8.2. Výpověď nájmu z bytu
Na bytové komise byla projednána stížnost na užívání bytu v domě č.p. 1440, v Čelákovicích. 
Uvedený byt má v pronájmu pan R. R. Šetřením bylo zjištěno, že jmenovaný vlastní RD a v bytě 
nebydlí a pronajímá jej dalším osobám. Členové bytové komise doporučují podat výpověď z nájmu 
v domě č. p. 1440, v Čelákovicích panu R. R., z důvodu, kdy je byt nájemcem neužívaný.

Návrh usnesení: RM vypovídá nájem z bytu č. 9, v domě č. p. 1440, v Čelákovicích, panu R. R.
Čelákovice, z důvodu, kdy je byt nájemcem neužívaný.
Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu č. 9, č. p. 1440, v Čelákovicích.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)

8.3. Zásady pronajímání bytů ve vlastnictví města Čelákovic.
V současné době jsou platné „Zásady pronajímání bytů v majetku města Čelákovic“ platné s účinností 
od 8. 5. 2009. Tyto zásady vycházení z existence seznamů žadatelů o nájem obecního bytu, který 
vede Hospodářský odbor MÚ Čelákovice v pořadí podle data podání žádosti. Tyto zásady umožňují 
Radě města v mimořádných případech při sociálních, zdravotních či obecně prospěšných důvodech 
rozhodnout o nájmu obecního bytu mimo seznam. V mimořádných případech může Rada města 
o nájmu obecního bytu jiným způsobem a to např. tzv. obálkovou metodou, losováním apod., ale 
dosud žádný jiný způsob než podle pořadí nebyl využit a nájemné je stanoveno vždy regulované.

Návrh usnesení: RM ukládá místostarostovi II projednat navržené zásady pronajímání bytů v bytové 
komisi a zveřejnit jejich znění na internetových stránkách a v městském zpravodaji k připomínkám 
veřejnosti.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladů

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
10.1. Plán odpadového hospodářství města Čelákovice – původce odpadů (POH)
Povinnost zpracovat POH - původce odpadů je dána původci (městu) zákonem č.185/2001 Sb. 
o odpadech v platném znění pokud produkuje více než 10t nebezpečného odpadu nebo více než 
1000t ostatního odpadu (obě kategorie město překračuje). Zpracovaný POH průvodce odpadů musí 
být v souladu se závaznou částí POH kraje a s jejími změnami. POH krajů se zpracovávají nejméně 
na 10 let, původců pak na 5 let. 

Návrh usnesení: RM schvaluje plán odpadového hospodářství města Čelákovice na léta 2011-2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)

10.2. Výběrové řízení na zakázku „Měření ovzduší v Čelákovicích“ - II
Město Čelákovice vypsalo výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
o názvu „Měření ovzduší v Čelákovicích“, nabídku podali ve výzvou stanoveném termínu ze tří 
oslovených uchazečů 2 a to Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 7, 702 00 
Ostrava (dále jen ZÚ) a Český hydrometeorologický ústav, centrální laboratoře emisí, Na Šabatce 17, 
143 06 Praha 4 (dále jen ČHMÚ). Třetí z oslovených uchazečů Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 
100 42 Praha 10 nabídku nepodal.
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Návrh usnesení: 10.2.1. RM schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku Zdravotního ústavu se 
sídlem v Ostravě, centrum hygienických laboratoří, ve výši 200.280 Kč včetně DPH na zakázku na 
základě doporučení komise „Měření ovzduší v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)

Návrh usnesení: 10.2.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městským úřadem jako objednatelem 
a Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, centrum hygienických laboratoří, jako zhotovitelem na 
zakázku „Měření ovzduší v Čelákovicích“ ve výši 200.280,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)

10.3. Žádost o proplacení faktury p. J. Š.
Výše uvedená žádost p.J. Š.  bytem Na Požárech 648//8, 250 88 Čelákovice o proplacení odstranění 
pařezu na veřejném prostranství v trase pro plynovodní přípojku k parcele č.2631 je adresovaná Radě 
města. Dle žadatele se má se jednat o kořen bývalého kaštanu, který byl odstraněn již před několika 
lety. Žadatel dále uvádí, že odstranění kořenů nebylo provedeno kompletně a prořez kořene objednal 
u Ing.Adámka. RM na základě vyjádření odborů a TS nesouhlasí s proplacením částky.

Návrh usnesení: 10.3.1. RM nesouhlasí s proplacením částky 6.600,-Kč panu J. Š. za odstranění 
pařezu z veřejného prostranství v trase pro plynovodní přípojku k parcele p.č.2631 v ul. Na Požárech 
Čelákovice, neboť svůj záměr s vlastníkem pozemku předem neprojednal.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)

Návrh usnesení: 10.3.2. RM ukládá řediteli Technických služeb pana Š. se svým rozhodnutím 
seznámit.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)

10.4. Odvolání Ing. J. Špůra a jmenování nového člena Ing. J. Žáka za člena komise pro životní 
prostředí
Ing. Jaroslav Špůr požádal předsedu komise dr. Petříka o uvolnění z funkce člena komise ze
zdravotních důvodů. V případě schválení odvolání ing. Špůra Radou města navrhuje dr. Petřík za 
nového člena Ing. Josefa Žáka, Čelákovice, který nabídnul své odborné zkušenosti Městu. 

Návrh usnesení: 10.4.1. RM odvolává člena komise pro životní prostředí Ing. J. Špůra, který požádal 
o uvolnění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)

Návrh usnesení: 10.4.2. RM jmenuje Ing. Josefa Žáka za nového člena komise pro životní prostředí.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)

10.5. Svoz odpadů – výpověď ze smlouvy na svoz odpadů TSN - změna
S Technickými službami města Nymburka, se sídlem V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk, má 
město Čelákovice k 31.12.2011 na základě usnesení RM (dle výpisu z usnesení č.11M/2011/10.2.2. 
ze dne 14. června 2011)  vypovězenou Smlouvu na svoz odpadů č.117/2002 včetně dalších dodatků.
Předmětem této Smlouvy je jak zajištění svozu zbytkového komunálního odpadu ze sídlištní zástavby 
v kontejnerech o objemu 1100 litrů tak i zajištění sběru tříděného odpadu (papír a sklo) na území 
města Čelákovice.

Návrh usnesení: 10.5.1. RM projednala a bere zpět výpověď ze Smlouvy na zajištění svozu 
komunálních odpadů s TSN ke dni 31. 12. 2011 v celém rozsahu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)
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Návrh usnesení: 10.5.2. RM souhlasí s provedením změn formou Dodatku. V Dodatku se ruší pouze 
svoz ZKO, ujednání o svozu tříděného odpadu zůstává v platnosti v plném rozsahu beze změn.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)

Návrh usnesení: 10.5.3. RM ukládá právníkovi města provést navržené úpravy Smlouvy.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)

11. RŮZNÉ 
11.1. Zápis č. 10 z jednání komise „Redakční rada zpravodaje Města Čelákovic“ ze dne 23. 8. 
2011
RM je předkládán zápis č. 10 z jednání komise „Redakční rada zpravodaje Města Čelákovic“

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 10 z jednání komise Redakční rada zpravodaje Města 
Čelákovic ze dne 23. 8. 2011
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)

Jednání Rady města bylo ukončeno v 10.15 hodin.

Zapsala Romana Liscová 15. 9. 2011

ověřovatel zápisu
Mgr. Marek Skalický

Bc. Josef Pátek
starosta




