
Rada města

ZÁPIS Č. 11 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE

7. června 2011

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

Hosté: Ing. K. M. OFAP,Mgr. D. E. MěM, J.R. MěM, M. M. MěM, F. D. MěM, P. S. MěM, Z. M. OŽP,
K. T. TS

Omluveni:

Program jednání:
       1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění
       1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu
       1.3. Kontrola plnění usnesení
       1.4. 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 13:00 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: 4.20
Návrh usnesení: RM schvaluje program doplněný o bod 4.20.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2. Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Miroslava Leypold Igla                              
ověřovatelem zápisu
* Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Sekyra).
* Jmenování Miroslava Leypold Igla ověřovatelem zápisu – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Iglo).



                                                                                                                             Rada města

2

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, 03/2011 ze dne 3. 2. 2011
č. 05/2011 ze dne 2. 3. 2011, č.06/2011 ze dne 24. 3. 2011, č. 07/2011 ze dne 7. 4. 2011, č. 08/2011 
ze dne 20. 4. 2011, č. 09/2011 ze dne 3. 5. 2011, č. 10/2011 ze dne 19. 5. 2011

Návrh usnesení: 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.08M/2011 ze dne 26. 4. 2011, č. 09/2011 ze 
dne 3. 5. 2011, č. 10/2011 ze dne 19. 5. 2011

Návrh usnesení: RM schvaluje zápisy – podrobněji viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA
2.1. Záměr pronájmu pozemku (zahrada MěÚ)
Mills, s.r.o. Vyšší odborná škola a střední zdravotní škola v souvislosti s tím, že ve školním roce 
2011/2012 otevře soukromou třídu mateřské školky a třídu soukromé základní školy předložila návrh 
úpravy a následného využití zahrady radnice. 

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na pronájem pozemku p.č. 4295, ostatní plocha, jiná plocha, o 
výměře 400 m2, k.u. Čelákovice za minimální cenu 9 Kč/m2.
Účelem záměru je provozování soukromé mateřské školky a soukromé základní školy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.2. Banner Ne elektrárně
Komise PPE navrhla dne 18. dubna 2011 dlouhodobou bannerovou kampaň ve městěch odmítajících 
výstavbu PPE Mochov. Komise schválila jednotný text i podobu bannerů, které budou ve městech 
umístěny.

Návrh usnesení: RM schvaluje, jako pro město nejvýhodnější, na základě srovnání doručených 
cenových nabídek na „Výrobu banneru NE ELEKTRÁRNĚ vč. příslušenství“ ve variantě 1, zajištění 
výroby společností Printex, Brandýs nad Labem za nabídkovou cenu 8.440,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.3. Věcné břemeno ČEZ
Je předložena Smlouva o budoucí smlouvě na vedení NN v pozemcích města s fi ČEZ.

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-6010509/9110 na akci „Sedlčánky kNN, SP 100 č.p. 11/1“, 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 kabelového 
vedení NN na pozemku ve vlastnictví budoucího povinného p.č. 887 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, o výměře 1386 m2,  v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 12.000,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen p. Janák)
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2.4. Pronájem Haly
Město je vlastníkem tzv. výukové haly – budovy č. p. 1683 postavené na pozemcích p. č. 1333/41 
v obci a k. ú. Čelákovice, o celkové výměře 896 m². Všechny uvedené nemovitosti jsou zapsány na 
listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú. a obec Čelákovice u Katastrálního úřadu Praha — východ, jehož 
nebytové prostory pronajímá Volejbalovému Sportovnímu Clubu (dále VSC). VSC podal výpověď 
nájemní smlouvy, kterou RM vzala na vědomí. 

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na pronájem haly – budovy č. p. 1683 postavené na 
pozemcích p. č. 1333/41 v obci a k. ú. Čelákovice, o celkové výměře 896m². Uvedená nemovitost je 
zapsána na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. a obec Čelákovice u Katastrálního úřadu Praha-východ. 
Kriteria výběru budou 
1) Hala je pronajímaná pro sportovní účely.
2) Maximální využití haly 
3) Za minimální cenu 9 Kč/m

2
/rok

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

2.5. Korespondence VCES a.s.
Radě města se předkládá žádost firmy Vces a.s. zastoupena osobou p. P. H., stavbyvedoucím. 
V dopise žádají o souhlas k užívání pozemku ve vlastnictví Města Čelákovic. Jedná se o pozemek 
par. č. 3838/17 o výměře 784 m² pro KÚ Čelákovice (Praha – východ). Pro investora město 
Čelákovice výše zmíněná organizace realizuje rekonstrukci stávající ČOV – Čelákovice.

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu pozemků č. p. 3838/17 o výměře 784m² pro k. ú. 
Čelákovice obec Čelákovice a pozemku parc.č. st. 3842/11 o výměře 9325m² pro k. ú. Čelákovice 
obec Čelákovice na období od 1. 7. 2011 do 31. 5. 2012 za cenu 50.000,- Kč pro zařízení staveniště a 
deponii sloužící pro uložení materiálu z rekonstrukce ČOV.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen p. Janák)

2.6. Smlouva o předání a ochraně datových sad
Radě města se předkládá ke schválení smlouva se Středočeským krajem, která umožní využití 
digitálních souborů jak mapových, tak i barevných fotografií, celkem v šesti souborech, pro výkon 
státní správy. 

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o předání a ochraně datových sad mezi Městem Čelákovice 
jako nabyvatelem a Středočeským krajem jako poskytovatelem, se sídlem v Praze 5.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen p. Janák)

2.7. RWE – pronájem pozemku
Byla předložena Nájemní smlouva mezi Městem Čelákovice jako pronajímatelem a fi. RWE GasNet, 
s.r.o., Ústí nad Labem, jako nájemcem.

Návrh usnesení: 2.7.1. RM ruší své usnesení č. 09/2011/2.2 ze dne 3. 5. 2011, kterým schválila 
Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako pronajímatelem a fi RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad 
Labem, jako nájemcem, na pronájem pozemků st.p.č. -987/90, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
70 m2, p.č. 987/93 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 181 m2, a p.č. 987/95 – ostatní 
plocha, manipulační plocha, o výměře 732 m2, všech v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za účelem 
umístění a provozování vysokotlaké regulační stanice plynu, za cenu 3.000,- Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen p. Janák)
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Návrh usnesení: 2.7.2. RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako 
pronajímatelem a fi RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako nájemcem, na pronájem pozemků 
st.p.č. -987/90, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 70 m2, p.č. 987/93 – ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 181 m2, a p.č. 987/95 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 
732 m

2
, všech v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za účelem umístění a provozování vysokotlaké 

regulační stanice plynu, za cenu 3.000,- Kč/rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen p. Janák)

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
K tomuto bodu se dostavil ve 13.30 vedoucí finančního odboru.
3.1. Závěrečný účet města 2010
RM byl předložen závěrečný účet města a příspěvkových organizací a zpráva auditora o hospodaření 
města.

Návrh usnesení: RM Čelákovic doporučuje Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s celoročním 
hospodařením 2010 bez výhrad.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.1.1. Výsledky hospodaření organizací za rok 2010  -  Rozdělení ZHV
Byly předloženy výsledky hospodaření organizací za rok 2010
  
Návrh usnesení: RM Čelákovic doporučuje Zastupitelstvu města schválit:  
1) Převod ZHV  MŠ Přístavní za rok 2010 ve výši 41 684,34 Kč do rezervního fondu.
2) Převod ZHV  MŠ Rumunská za rok 2010 ve výši 43 575,12 Kč do rezervního fondu.
3) Převod ZHV  MŠ Komenského za rok 2010 ve výši 5 532,71 Kč do rezervního fondu.
4) Převod ZHV  ZŠ Kostelní za rok 2010 ve výši 70 000,00 Kč do fondu odměn 
    a 45 974,39 Kč do rezervního fondu.
5) Převod ZHV MDDM  za rok 2010 ve výši 5 817,60 Kč do rezervního fondu. 
6) Použití ZHV Kulturního domu za rok 2010 ve výši 6 506,67 Kč na pokrytí ztráty hospodaření 
z předešlých let.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.1.2. Výsledky hospodaření organizací za rok 2010 - Úhrada ztráty za rok 2010
Příspěvková organizace ZUŠ Jana Zacha dosáhla v roce 2010 ztráty 23 614,77 Kč, 
Technické služby Čelákovice dosáhly ztráty  1 308 486,45Kč.

Návrh usnesení: RM Čelákovic doporučuje Zastupitelstvu města schválit:  
1) úhradu ztráty ZUŠ Jana Zacha za rok 2010 ve výši 23 614,77 Kč z prostředků rezervního fondu 
ZUŠ.
2) úhradu ztráty Technických služeb Čelákovice za rok 2010 a současně i za rok 2009 ze zůstatku 
rezervního fondu ve výši 606 tis. Kč a zůstatku investičního fondu ve výši 1 267 tis. Kč, 
- rozpuštění investičního fondu do výnosů,
- přechodné krytí části ztráty ve výši 838 tis. Kč zůstatkem běžného účtu ve výši 615 tis. Kč a 
hodnotou dosud nezaplacených závazků.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.2. Úprava rozpočtu 2011 č. 3
Byla předložena úprava rozpočtu 2011 č. 3 

Návrh usnesení: RM Čelákovic doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu č. 3 rozpočtu města 
2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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3.3.  Audit příspěvkových organizací
Tento bod bude projednán na příští RM

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1. Optimalizace trati 231 – vyjádření města
V rámci připravované optimalizace železniční trati Lysá nad Labem – Praha – Vysočany jsme byli 
osloveni projektantem stavby firmou SUDOP PRAHA a.s. a dále také investorem stavby SŽDC o 
vyjádření k možnému záboru (trvalému i dočasnému) pozemků, které jsou ve vlastnictví města 
Čelákovice. Zároveň na jednání dne 13. 5. 2011 bylo zástupci obou jmenovaných organizací uvedeno, 
že by bylo možné v rámci projektové přípravy celou stavbu rozdělit na části, které by bylo možné 
projednat samostatně, a tím urychlit jejich realizaci – dle finančních prostředků již v letech 2014 -
2015.

Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha –
Vysočany“ – úsek žel. st. Čelákovice na pozemcích ve vlastnictví města. Jedná se o trvalé zábory na 
pozemcích: p.č. 3048/3, p.č. 3063 (zábor cca 26 m2), p.č. 3430/113(zábor cca 31 m2), p.č. 3672/1 
(zábor cca 6 m2), p.č. 3872 (zábor cca 225 m2), PK ( 3499 ) (zábor cca 367 m2), PK ( 3886 ) (zábor 
cca 105 m2), PK ( 3672 ) (zábor cca 175 m2), PK ( 3884 ) (zábor cca 2135 m2), PK( 3672 ) (zábor cca 
393 m2) vše v k.ú. Čelákovice a p.č. 42/2 (zábor cca 18 m2), p.č. 47/1 (zábor cca 2000 m2), p.č. 47/2 
(zábor cca 550 m2), p.č. 245/1 (zábor cca 74 m2), p.č. 248/5 (zábor cca 229 m2) vše v k.ú. Záluží a 
dočasné zábory do 1 roku na pozemcích: p.č. 446, 3048/3, p.č. 3063, p.č. 3130, p.č. 3137, p.č. 3141, 
p.č. 3230/6, p.č. 3871,  p.č. 3884 a PK ( 3069 ), PK ( 3657 ), PK ( 3886 ), PK ( 3884 ), PK( 3672 ) vše 
v k.ú. Čelákovice a p.č. 26/17, p.č. 26/20, p.č. 42/2, p.č. 47/1, p.č. 245/1, p.č. 248/2, p.č. 248/5, p.č. 
248/6, 269 vše v k.ú. Záluží. Velikosti jednotlivých předpokládaných dočasných záborů – viz. tabulka 
v podkladových materiálech pro jednání RM 11/2011. Podmínky využití pozemků musí být řešeny 
smluvně.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.2. Mandátní smlouva – organizátor VŘ
RM na svém jednání dne 20. 4. 2011 schválila, na základě doporučení hodnotící výběrové komise, 
nabídku společnosti DV Consult s.r.o., Praha 9 jako pro město nejvýhodnější v rámci realizace veřejné 
zakázky malého rozsahu „Organizátor výběrových řízení pro město Čelákovice“. Součástí předložené 
cenové nabídky byl i návrh rámcové mandátní smlouvy.

Návrh usnesení: RM schvaluje „Rámcovou mandátní smlouvu“ mezi Městem Čelákovice jako 
mandantem a společností DV Consult s.r.o., Praha 9, jako mandatářem, v rámci zajištění činností 
spojených s realizací veřejné zakázky „Organizátor výběrových řízení pro město Čelákovice“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.3. Zápis č. 4 z jednání stavební komise
Byl předložen zápis č. 4 z jednání stavební komise

Návrh usnesení: 4.3.1. RM bere na vědomí zápis č. 4 z jednání stavební komise ze dne 26. 4. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.3.2. RM po projednání ve stavební komisi požaduje při stavbě RD na pozemku 
p.č. 494/88 v k.ú. Sedlčánky dodržet podmínky územního rozhodnutí ze dne 2.4.2002 č.j. výst. 
182/02/B vydaného pro danou lokalitu, zejména odstupy od hranice s pozemkem p.č. 494/1 – 5 m a 
p.č. 494/87 – 4 m. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.3.3. RM po projednání ve stavební komisi požaduje v projektu „Nový areál 
státního výzkumného ústavu materiálů, a.s.“ pro stavební řízení dodržet podmínky územního 
rozhodnutí, zejména výšku budov, včetně nástaveb, Dále RM požaduje zpracování hlukové studie a 



                                                                                                                             Rada města

6

doporučuje zvážit možnost umístění technologie VZT a chlazení na objekt "C". Stanovisko 
k dokumentaci pro stavební povolení bude vydáno po uzavření smlouvy o spolufinancování opravy 
příjezdové komunikace v ul. Tovární a spolufinancování odvodnění celého území průmyslového areálu 
TOS formou dešťové kanalizace (v případě její realizace) v souladu s usnesením č. 08 / 2011 / 4. 6. 3. 
ze dne 20. dubna 2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.4. Intenzifikace ČOV Čelákovice
Dne 9. 5. 2011 bylo městu Čelákovice doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o 
poskytnutí podpory ze SFŽP. 

Návrh usnesení: 4.4.1. RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu č. 08017921 o poskytnutí podpory 
ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a 
Městem Čelákovice na akci „Intenzifikace ČOV Čelákovice“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.4.2. RM doporučuje ZM akceptovat Rozhodnutí o poskytnutí dotace ev. číslo 
EDS/SMVS/115D112000067 na akci „Intenzifikace ČOV Čelákovice“ v maximální výši 27 188 705,00 
Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.4.3. RM doporučuje ZM akceptovat podmínky poskytnutí dotace, které jsou 
přílohou Rozhodnutí o poskytnutí dotace ev. číslo EDS/SMVS/115D112000067 na akci „Intenzifikace 
ČOV Čelákovice“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.4.4. RM doporučuje ZM akceptovat technickou a finanční přílohu k Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace ev. číslo EDS/SMVS/115D112000067 na akci „Intenzifikace ČOV Čelákovice“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.5. Dodávka multifunkčního zařízení pro MěÚ
V rámci zlepšování výstupů a zefektivnění činnosti MěÚ byl zadán nákup nového multifunkčního 
zařízení pro 1. patro MěÚ.

Návrh usnesení: 4.5.1. RM na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje jako pro 
město nejvýhodnější nabídku společnosti Kancelářská technika TOP servis s.r.o., Praha 9 na 
realizaci veřejné zakázky „Dodávka multifunkčního zařízení pro MěÚ Čelákovice“ za nabídkovou 
cenu 42.454,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.5.2. RM schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a 
společností Kancelářská technika TOP servis s.r.o., Praha 9 jako prodávajícím v rámci realizace 
veřejné zakázky „Dodávka multifunkčního zařízení pro MěÚ Čelákovice“
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.6. Cenová poptávka – Kamery MP
Na základě požadavku velitele MP na přemístění jednoho kamerového bodu z ul. V Prokopě na 
budovu ZŠ Kostelní, který by snímal prostor v parku a instalaci nového kamerového bodu do ul. 
Kostelní, byly ORM osloveny 3 firmy se žádostí o zpracování cenové nabídky.

Návrh usnesení: RM schvaluje, jako pro město nejvýhodnější nabídku společnosti TELMO s.r.o., 
Praha 1 na dodávku a montáž 1 nového kamerového bodu a přemístění 1 stávajícího kamerového 
bodu pro potřeby Městské policie Čelákovice v ceně 128.051,- Kč bez DPH tj. 153.661,- Kč vč. DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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4.7. Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Socha sv. Jana 
Nepomuckého - Čelákovice“
Vzhledem ke stavu sochy sv. Jana Nepomuckého, kdy je nutné provést její restaurování a dále 
možnosti získat pro její opravu dotační finanční prostředky z krajského rozpočtu, bylo vypsáno 
výběrové řízení na provedení restaurování této sochy. Výzva k podání nabídky byla přímo zaslána 
uchazečům a zároveň zveřejněna na webových stránkách města.

Návrh usnesení: 4.7.1. RM na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje jako pro 
město nejvýhodnější nabídku pana Josefa Vitvara, Praha 4 na realizaci veřejné zakázky„Socha sv. 
Jana Nepomuckého- Čelákovice“ v celkové ceně 135.000,- Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.7.2. RM schvaluje Smlouvu o provedení restaurátorských prací mezi Městem 
Čelákovice jako objednatelem a Josefem Vitvarem, Praha 4 jako zhotovitelem na realizaci veřejné 
zakázky „Socha sv. Jana Nepomuckého- Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.8. Smlouva Rak – Hřiště Sedlčánky
Čelákovice připravují stavbu Dětského hřiště v Sedlčánkách.
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.

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice, jako objednavatelem a 
firmou Ing. Tomáš Rak Hradec Králové, jako zhotovitelem, na projektovou dokumentaci akce ,,Dětské 
hřiště v Sedlčánkách“ za cenu 16.075,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.9. Úklid kanceláří MěÚ Čelákovice
Předkládáme RM k projednání objednávky na úklid kanceláří MěÚ Čelákovice. Z důvodu 
nejvýhodnější cenové nabídky navrhujeme firmu Yabok s.r.o., Praha 8.              

Návrh usnesení: RM souhlasí s objednáním úklidu kanceláří MěÚ Čelákovice t.j. mytí oken  vč. rámů, 
praní záclon a koberců u firmy Yabok s.r.o., 186 00 Praha 8, která předložila nejvýhodnější cenovou 
nabídku.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.10. Rekonstrukce ulice Kostelní
Starosta informoval RM o dopisu JUDr. P. V. ve věci žádosti o náhradu vzniklé škody při rekonstrukci 
v Kostelní ulici.

4.11. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 8/05 na veřejnou zakázku „PD vodovodní přivaděč a 
kanalizační stoka Záluží“
K uzavřené Smlouvě o dílo č. 8/05 veřejné zakázky „ PD vodovodní přivaděč a kanalizační stoka 
Záluží“ předkládá zhotovitel f.MOOPEX projekt s.r.o. Praha 10 ke schválení Dodatek č.1 o ukončení 
Smlouvy o dílo č. 8/05

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený Dodatek č. 1 uzavřené Smlouvy o dílo č. 8/05 mezi 
objednavatelem Městem Čelákovice a zhotovitelem f. MOOPEX projekt s.r.o. Praha 10 na akce „PD 
vodovodní přivaděč a kanalizační stoka Záluží“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Ing. Choura)
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4.12. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 10/05 na veřejnou zakázku „PD dešťová kanalizace ul. K 
Borku“
K uzavřené Smlouvě o dílo č. 10/05 veřejné zakázky „ PD dešťová kanalizace 
ul. K Borku“ předkládá zhotovitel f. MOOPEX projekt s.r.o. Praha 10 ke schválení Dodatek č. 2 o 
ukončení Smlouvy o dílo č. 10/05

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený Dodatek č. 2 uzavřené Smlouvy o dílo č. 10/05 mezi 
objednavatelem Městem Čelákovice a zhotovitelem f. MOOPEX projekt s.r.o. Praha 10 na akce „PD 
dešťová kanalizace ul. K Borku“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Ing. Choura)

4.13. Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. S11-053-0006 na zhotovení akce „Výstavba 
místní komunikace v průmyslové zóně “    
V návaznosti na provedené výběrové řízení na stavební práce vzniklé na akci „Výstavba místní 
komunikace v průmyslové zóně Čelákovice“a usnesení RM č. 08M/2011/4.2.1.ze dne 26. dubna 2011  
byla firma Swietelsky stavební spol. s r.o., Praha 8 vyzvána k předložení dodatku smlouvy o dílo č. 
S11-053-0006. RM je tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. S11-053-0006 předkládán ke schválení.

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. S11-053-0006 na zhotovení  
stavebních prací vzniklých při realizaci stavby „ Výstavba místní komunikace v průmyslové zóně 
Čelákovice“ mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a společností Swietelsky stavební spol. 
s r.o., Praha 8 jako zhotovitelem.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.14. Schválení Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. S11-053-0006 na zhotovení akce „Výstavba 
místní komunikace v průmyslové zóně “    
V návaznosti na provedené výběrové řízení na označení stavby po dokončení, v souladu s dotačními 
podmínkami – pamětní deska na akci „Výstavba místní komunikace v průmyslové zóně Čelákovice“a 
usnesení RM č. 08M/2011/4.2. 2. ze dne 26. dubna 2011  byla firma Swietelsky stavební spol. s r.o., 
Praha 8 vyzvána k předložení dodatku smlouvy o dílo č. S11-053-0006. RM je tento Dodatek č. 3 
Smlouvy o dílo č. S11-053-0006 předkládán ke schválení.

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. S11-053-0006 na zhotovení označení 
stavby po dokončení – pamětní deska, akce „ Výstavba místní komunikace v průmyslové zóně 
Čelákovice“ mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a společností Swietelsky stavební spol. 
s r.o., Praha 8 jako zhotovitelem.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.15. Zápis č. 6 z jednání komise pro rozvoj města a zavedení MA21
Byl předložen zápis č. 6 z jednání komise pro rozvoj města a zavedení MA21

Návrh usnesení: 4.15.0. RM bere na vědomí zápis č. 6 z jednání komise pro rozvoj města a zavedení 
MA21
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.15.1. RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21  vyjádření 
k územnímu řízení „Bytový dům Spojovací, Čelákovice“ odkládá. RM požaduje předložení projektu 
respektujícího vlastnické hranice pozemku. Do doby vyřešení vlastnických vztahů RM považuje další 
jednání za bezpředmětné.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 4.15.2. RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 doporučuje 
pro řešení dopravního režimu lokality „pod nádražím“ variantu zóny s omezenou rychlostí - 30 km/h. 
Dále doporučuje zachovat jednosměrný provoz bez předností v jízdě, a to i u ulic Julia Zeyera a 
Palackého. Současně doporučuje označit jednosměrné ulice jako ulice s dvousměrným cyklistickým 
provozem. Na začátku ulic by měly být osazeny zpomalovací prahy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Ing. Ryneš)

Návrh usnesení: 4.15.3.1.  RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 souhlasí 
s předloženou dokumentací k územnímu řízení „712 - OC JTH Čelákovice“ za podmínek uvedených 
ve vyjádření města č. 08/2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.15.3.2.  RM schvaluje vyjádření města č. 08/2011 k dokumentaci k územnímu 
řízení na stavbu „712 - OC JTH Čelákovice“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.15.4. RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 vyjádření
k projektu „Bytový soubor Čelákovice – změna stavby před dokončením“ odkládá a požaduje před 
novým předložením k posouzení vyřešit majetkoprávní vtahy. Pro další posouzení vzhledem k tomu, 
že změn je celkem 71, je třeba v případech změn týkajících se fasády, vzhledu budovy, 
majetkoprávních vztahů s městem tyto změny v PD vyznačit tak, aby bylo možno porovnat změny v 
dokumentaci s odsouhlasenou dokumentací pro stavební povolení. Dále RM požaduje doložit 
změnovou tabulku velikostí bytů k dopravě v klidu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.16. Rekonstrukce ulice Kostelní - Rozšíření zakázky o provedení víceprací Dodatek SOD č. 3 
RM na svém jednání v dubnu letošního roku schválila ocenění a provedení rozšíření stavby 
„Rekonstrukce ulice Kostelní“ o provedení rekonstrukce křižovatky ulice Kostelní a ulice Husova 
v celkové ceně 258.488,83 Kč bez DPH. 
S tímto bodem souvisí tak vícepráce, které jsou nyní předloženy ke schválení – a to provedení izolace 
proti zemní vlhkosti - nopová folie u domů v prostoru křižovatky v celkové ceně 1.387,20 Kč bez DPH 
a dále protažení chodníku do ulice Husova v ceně 8.373,05 Kč bez DPH jako příprava pro provedení 
značeného přechodu pro chodce. 

Návrh usnesení: 4.16.1. RM schvaluje ocenění víceprací při stavbě „Rekonstrukce ulice Kostelní v 
Čelákovicích“ a provedení těchto prací v rámci uvedené stavby dle soupisu prací předloženého  
firmou FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Brno v celkové ceně 65.456,30 Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.16.2. RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 63/2010 mezi Městem 
Čelákovice jako objednatelem a firmou FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Brno, jako 
zhotovitelem na provedení stavby „Rekonstrukce ulice Kostelní v Čelákovicích“. Nová cena díla dle 
Dodatku č. 3 k SOD č. 63/2010 činí 5.027.408,62 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.17. Zóna Kostelní – Rybářská – pokračování rekonstrukce městského centra  
V květnu letošního roku byla dokončena rekonstrukce části ulice Kostelní, která navazovala na již 
dokončené rekonstrukce dešťové kanalizace a plynovodu. V minulých letech byly provedeny 
rekonstrukce ulic Sedláčkova I. etapa, Masarykova, U Kovárny, část ulice Rybářská a část ul. Na 
Stráni. V letošním roce plánujeme zahájení rekonstrukce náměstí 5. května a do konce letošního roku  
by měla být dokončena zástavba v proluce náměstí vč. úpravy parteru polyfunkčního domu.
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Návrh usnesení: RM souhlasí se zahájením přípravných projekčních prací rekonstrukce zóny  
„Kostelní – Rybářská“ v rozsahu: úprava ul. Kostelní od křižovatky s ul. Husovou, úprava ul. Na 
Hrádku a ul. Rybářská po dokončený úsek na křižovatce s ul. Na Stráni vč. části ul. Ve Vrbí po vjezd 
do sportovního areálu,  doplnění městského parku o napojení a okolní ulice (mlatové cestičky) 
a úprava břehu Čelákovického potoka v prostoru parku u knihovny. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.18. „Lávka pro pěší a cyklisty na železničním mostě přes Labe, Čelákovice“ Dodatek č. 5 ke 
Smlouvě o dílo č. 09 002 209
Stavba lávky na železničním mostě přes Labe bezprostředně souvisí se 
stavbou "Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany". 
Byly zpracovány požadované varianty řešení předmostí nového železničního mostu a také je 
projednávána možnost změny koncepce řešení zajištění průplavné výšky na Labi – realizace 
zvedacího mostu bez nutnosti zvyšovat niveletu trati.

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 09 002 209 na 
zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí „Lávka pro pěší a cyklisty na železničním mostě 
přes Labe v Čelákovicích“ mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou SUDOP PRAHA a.s., 
Praha 3 jako zhotovitelem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.19. Táborová základna Miličín
Město vlastní nemovitosti, které tvoří táborovou základnu v Miličíně včetně zdrojů vody. KHS má 
povinnost tyto zdroje kontrolovat, což v průběhu táborové sezóny činí, a protože z dokladů, které 
zástupcům KHS byly předloženy, podle jejich názoru nevyplynulo jednoznačně, zda je MDDM 
skutečně provozovatelem daného zařízení, musíme před letošní sezónou tuto skutečnost doložit 
připraveným dopisem. 

Návrh usnesení: RM schvaluje znění dopisu ve věci potvrzení pro krajskou hygienickou stanici, že 
nositelem práv a povinností provozovatele a zdroje vody (studna, vrt) v Táborové základně Miličín je 
Městský dům dětí a mládeže, Čelákovice.

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

4.20. Nesouhlas se stávajícím dopravním značením v ul. Kostelní
V souvislosti s již dokončenou rekonstrukcí ulice Kostelní byla také provedena úprava dopravního 
značení komunikace. Byl zvolen jednosměrný provoz ve směru severojižním, tedy k ulici Sedláčkova. 
Záhy po uvedení ulice do provozu, začala při západní straně vozovky parkovat vozidla. Komunikace 
však není široká tak, aby při podélném parkování vozidel při straně komunikace bylo možné 
bezproblémové vyhýbání protijedoucích vozidel - řidiči zaparkovaných vozidel nedodržují minimální 
průjezdní šířku  3m pro každý jízdní pruh (pro obousměrný průjezd vozidel tedy 2 x 3m).

Návrh usnesení: 4.20.1. RM projednala Petici občanů „Nesouhlas se stávajícím dopravním značením 
v ulici Kostelní.“
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.20.2. RM ukládá bezpečnostní komisi města posoudit projekt dopravního značení 
v části města zahrnující ulici Kostelní s ohledem na požadavky občanů, které obsahuje Petice občanů 
„Nesouhlas s dopravním značením v ulici Kostelní“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 

5.1. Zdravotnictví v Čelákovicích
Místostarosta II. informoval RM o problematice v oblasti zdravotnictví v Čelákovicích.
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6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
6.1. Kovohutě – přijetí daru
Společnost Kovohutě Holding Čelákovice vydala ke 150. výročí svého založení publikaci, kterou 
nabízí Městu Čelákovice jako dar.  Darovací smlouva na 350 kusu výtisků je přiložena. 

Návrh usnesení: RM schvaluje Darovací Smlouvy mezi Městem Čelákovice a společností Kovohutě 
Holding, a.s. Čelákovice na přenechání 350 kusů publikace vydané ke 150. výročí založení 
společnosti.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (3 nepřítomen Ing. Sekyra, Mgr. Skalický, p. Janák)

6.2. Městské muzeum
Vyjádření paní R. F. ke kontrolní zprávě společnosti BENE FACTUM a výzva zaměstnanců Městského 
muzea panu E. k odstoupení z funkce ředitele Městského muzea v Čelákovicích.

Návrh usnesení: 6.2.1. RM bere na vědomí vyjádření paní R. F. ke kontrolní zprávě společnosti 
BENE FACTUM, a.s.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 6.2.2. RM bere na vědomí výzvu zaměstnanců Městského muzea panu 
Mgr. D. E. k odstoupení z funkce ředitele Městského muzea v Čelákovicích.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Ing. Choura)

Návrh usnesení: 6.2.3. RM ukládá řediteli městského muzea podat do 16. 6. 2011 zprávu o tom, 
jakým způsobem mu bylo uloženo realizovat doporučení vyplývající z auditu Ing. P. v Městském 
muzeu za rok 2008 předaný městu 28. 4. 2009 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

K tomuto bodu se dostavil v 15.00 Mgr. Eisner, p. R., p. M., p. D., p. S.

6.3. Zápis do kroniky města 2010
Ve smyslu zákona 132/2006 Sb., o kronikách obcí předkládáme Radě města ke schválení zápis do 
kroniky města za rok 2010. Připomínky z 1. čtení byly zapracovány do textu Zápis zpracoval kronikář 
města PhDr. M. N. Ruční přepis do kroniky provede PhDr. M. S.

Návrh usnesení: RM schvaluje zápis do kroniky města za rok 2010 bez výhrad.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.4. Podpora Festivalu kašparů
Pořadatelé 2. ročníku Festivalu Kašparů 2011 žádají Radu města o finanční příspěvek na náklady 
spojené s pořádáním akce (nájemné, propagace akce, cestovné pro vystupující).  Jednodenní 
divadelní festival je určen dětem i dospělým. Představí se amatérské divadelní soubory s různými 
žánry, loutková i hudební představení, autorská čtení. Program doplňují atrakce pro děti, orientální 
čajovna, stánky s občerstvením.  
    
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční podporu 2. ročníku Festivalu Kašparů 2011 z rozpočtu města 
ve výši 3.000,- Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.5. 3. čelákovická muzejní noc 2011
18. června 2011 pořádá Městské muzeum 3. čelákovickou muzejní noc, organizačně propojenou se 
Svatojánskou poutí ZUŠ Jana Zacha. Na akci se dále podílí  MDDM, Městská knihovna a Spolek 
přátel Jana Zacha. Kulturní program bude probíhat v odpoledních až večerních hodinách (14.00 –
24.00 hodin) v prostorách Tvrze i mimo Tvrz. Ředitel Městského muzea žádá o souhlas s využitím 
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veřejného prostranství – parku Na Hrádku a spolupráci Městské policie, Sboru dobrovolných hasičů a 
Technických služeb. 

Návrh usnesení: RM souhlasí s konáním 3. čelákovické muzejní noci na pozemku p.č. 146 – park Na 
Hrádku a žádá o součinnost Městskou policii, Technické služby města a Sbor dobrovolných hasičů 
Čelákovice.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.6.  Žádost o příspěvek – Dětský den
Myslivecké sdružení Čelákovice žádá Radu města o finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na 
uspořádání Dětského dne. Akce se koná v pondělí dne 13. 6. 2011 od 9.00 hodin v areálu „Cucovna“. 
Na akci jsou pozváni žáci1.stupně ZŠ J.A.Komenského 414 Čelákovice.
Program: seznámení s polabskou přírodou, střelba ze vzduchovky, ukázky kynologie a občerstvením 
u ohně. 

Návrh usnesení: RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč Mysliveckému sdružení 
Čelákovice na přípravu Dětského dne pro žáky základní školy. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.7. Mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení
Odměny ředitelů škol budou vyplaceny při daném způsobu financování škol a školských zařízení 
z finančních prostředků státu přidělených prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje. 

   
Návrh usnesení: 6.7.1. RM schvaluje mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení dle 
podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 6.7.2. RM schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce městské knihovny dle 
podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 6.7.3. RM ukládá řediteli kulturního domu vypracovat střednědobou koncepci 
fungování KD a předložit ji RM nejpozději do 31. 7. 2011.
Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0. (Ing. Ryneš)

Návrh usnesení: 6.7.4. RM schvaluje mimořádnou odměnu řediteli městského muzea dle 
podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.(Iglo, Janák)

6.8. Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky E 1/2007 města Čelákovic o ochraně 
veřejného pořádku a čistotě města – hudební produkce po 22.00 hodině 
Pořadatel hudebního festivalu Statek Fest 2011, Irish Music Pub Čelákovice žádá o udělení výjimky 
na dobu trvání kulturní akce s hudební produkcí na volném prostranství (po 22.00 hodině) ve dnech:
sobota 25. červen 19.00 – 02.00 hodin
sobota 10. září 14.00 – 02.00 hodin  

Návrh usnesení: RM souhlasí s konáním kulturních akcí s hudební produkcí na volném prostranství 
„Statek Fest 2011“, pořádaných firmou Irish Music Pub Čelákovice, ve dnech 25. 6. a 10. 9. 2011  
s dobou trvání do 02.00 hodin. 
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Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2.(Bc. Pátek, Ing. Sekyra) 

Z důvodu možného střetu zájmu nehlasoval p. Janák

6.9. Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Čelákovice, 
Rumunská 1477
Rada města vyhlásila dne 2. 3. 2011 již 4. kolo konkurzu na obsazení funkce ředitelky Mateřské školy 
Čelákovice, Rumunská 1477. 

Návrh usnesení: 6.9.1. RM bere na vědomí zápis o průběhu konkurzu na funkci ředitele/ředitelky 
Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 6.9.2. RM jmenuje na základě konkurzního řízení paní Dagmar Horáčkovou, do 
funkce ředitelky Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, s datem  nástupu do funkce 1. 9. 2011. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA 
7.1. Dopravní řešení ulice Prokopa Holého
K požadavku na snížení rychlosti v ulici P. Holého se vyjádřil Dopravní inspektorát Praha-východ, jeho 
zamítavé stanovisko je v příloze tohoto materiálu.  

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zamítavé vyjádření Policie ČR k požadavku města na omezení 
rychlosti v ulici Prokopa Holého na 30 km/hod. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

7.2. Vítací billboardy na vstupech do města
Předkládáme RM k projednání zrušení usnesení RM Čelákovice č. 07/2011/7.2. ze dne 7. 4. 2011 –  
umístění 3 reklamních tabulí „Méně je někdy více“ u vjezdu do města na silnici II/245 - Mochovská a 
III/2454 Rooseveltova. Návrh nedoporučila Policie ČR KŘ policie Středočeského kraje,ÚO Praha-
venkov-východ, Dopravní inspektorát Brandýs n/Lab. z důvodu bezpečnosti silničního provozu.

Návrh usnesení: RM Čelákovic r u š í usnesení RM Čelákovic č. 07/2011/7.2. ze dne 7. 4. 2011 na 
umístění 3 reklamních tabulí „Méně je někdy více“ u vjezdu do města na silnici II/245 - Mochovská a 
III/2454 Rooseveltova. Návrh nedoporučila Policie ČR KŘ policie Středočeského kraje,ÚO Praha-
venkov-východ, Dopravní inspektorát Brandýs n/Lab. z důvodu bezpečnosti silničního provozu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1. Zápis bytové komise
Byl předložen zápis bytové komise

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis bytové komise ze dne 3. 5. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.2.1.  Přidělení bytu
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 58,48m², 1. patro, byt č. 4 v č. p. 1178, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu J. Z., trvale bytem ul. Stankovského č. p. 
1635, Čelákovice. V seznamu uchazečů o nájem obecního bytu je na 2 místě. J. Z. je svobodná, žije 
se sestrou u své matky. Žádost o nájem obecního bytu má podanou od 8. 3. 2005.
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Návrh usnesení: RM přiděluje byt č. 4 o velikosti 1+1, ul. Prokopa Holého, Čelákovice J. Z. dle 
seznamu.
Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0.(Iglo)

8.2.2. Přidělení bytu
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 59,2m², 1. patro, byt č. 4 v č. p. 1175, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu L. K., trvale bytem Jaselská č. p. 21/604, 
Čelákovice, která je na 4 místě v seznamu uchazečů o nájem obecního bytu. J. Z. je svobodná, ve 
společné domácnosti žije se svými rodiči.  Žádost o nájem obecního bytu má podanou od 3. 10. 2005.

Návrh usnesení: RM přiděluje byt č. 4 o velikosti 1+1, ul. Prokopa Holého, Čelákovice L. K. dle 
seznamu.
Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0. (Iglo)

8.2.3. Přidělení bytu
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 41,79m², 2. patro, byt č. 5 v č. p. 1172, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu Š. K., trvale bytem v Prokopě 1349/89, 
Čelákovice. Žije u své matky a v seznamu uchazečů o nájem obecního bytu je na 6 místě. Žádost o 
byt má podanou od 1. 3. 2006. 

Návrh usnesení: RM přiděluje byt č. 5 o velikosti 1+1, ul. Prokopa Holého, Čelákovice Š. K. dle 
seznamu.
Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0.(Iglo)

8.2.4. Přidělení bytu
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 48,44m², 2. patro, byt č. 5 v č. p. 1174, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu K. Ch., trvale bytem J. Zacha 811/20, 
Čelákovice. K. Ch. je svobodná, žije se svými rodiči a v seznamu uchazečů o nájem obecního bytu je 
na 8 místě. Žádost o nájem obecního bytu má podanou od 3. 4. 2006.

Návrh na usnesení: RM přiděluje byt č. 5 o velikosti 1+1, ul. Prokopa Holého, Čelákovice K. Ch. dle 
seznamu.
Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0.(Iglo)

8.2.5. Přidělení bytu v DPS

Tento bod bude projednán na příští RM

8.2.6. Výměna bytu
Pan A. H., trvale bytem Lesní 621/a, Milovice, byt č. 14 a Pan J. Š., trvale bytem Armádní 501, 
Milovice, byt č. 27. Členové bytové komise souhlasí s výměnou bytů

Návrh na usnesení: RM souhlasí s výměnou bytů mezi panem A. H., bytem v č. p. 621/A, Lesní, 
Milovice a panem J. Š., bytem v č. p. 501, Armádní, Milovice
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.2.7. Korespondence pana M. J.

Tento bod bude projednán na příští RM

8.2.8. Korespondence paní M. K.

Tento bod bude projednán na příští RM
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8.2.9. Korespondence manželů H.

Tento bod bude projednán na příští RM

8.2.10. Prodloužení Nájemní smlouvy
Radě města se předkládá žádost P. a N. P., trvale bytem Prokopa Holého 1274/24, byt č. 5, 
Čelákovice. Manželům vznikl dluh na nájemném kvůli momentální finanční tísni, do které se dostali 
nedopatřením, a celý dluh byl již řádně uhrazen v plné výši. Vzhledem k tomu, že s těmito nájemníky 
nebyly nikdy problémy, doporučují členové bytové komise prodloužit Nájemní smlouvu a sepsat ji na 
dobu 3 měsíců. 

Návrh na usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt č. 5, ul. Prokopa Holého č. 
p. 1274/24, Čelákovice na dobu určitou smlouvy do 31. 9. 2011 v souvislosti s pozdním hrazením 
nájmu manželům P. a N. P., B. Smetany č. p. 1692, Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.2.11. Obnovení Nájemní smlouvy
Radě města se předkládá žádost P.a G., trvale bytem Armádní 501, byt č. 8, Milovice, který žádá o 
Obnovení Nájemní smlouvy. Ve své žádosti uvádí, že přišel o zaměstnání a tím mu vznikl dluh na 
nájemním. Spojil se s firmou Q-Byt a má zpracován splátkový kalendář. Dluh k 29. 4. 2011 činil 
28 863Kč. Členové bytové komise po projednání doporučují vyhovět žádosti s ohledem na to, že má 
snahu co nejdříve dluh uhradit a proto doporučují, sepsání Nájemní smlouvy na dobu 3 měsíců. 

Návrh na usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt č. 8, ul. Armádní č.p. 501, 
Milovice na dobu určitou smlouvy do 31.9.2011 v souvislosti s pozdním hrazením nájmu P. G., 
Armádní 501, Milovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.3. Požadavky nájemců domu čp. 1645, 1646 v Komenského ulici v Čelákovicích
Požadavky nájemců domu čp. 1645, 1646 v Komenského ulici v Čelákovicích
Nájemníci předložili písemný požadavek na provedení konkrétních zásahů v domě.

Návrh na usnesení: 8.3.1. RM bere na vědomí požadavky nájemníků domu čp. 1645 a čp. 1646 
v Komenského ulici v Čelákovicích.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh na usnesení: 8.3.2. RM ukládá řediteli Q bytu informovat nájemníky domu čp. 1645 
a čp. 1646 o způsobu řešení jejich požadavků a postupovat podle „shrnutí návrhu k jednotlivým 
bodům“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
9.1. Zápis č. 4 z jednání Bezpečnostní komise
Byl předložen zápis č. 4 z jednání Bezpečnostní komise ze dne 24. 5. 2011

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 4 z jednání Bezpečnostní komise ze dne 24. 5. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
10.1. Záměr změny zimního posypu
RM projednala možnosti změny zimního posypu.

K tomuto bodu se dostavil v 16.00 ředitel Technických služeb a vedoucí Životního prostředí.
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10.2. Meteorologická stanice
Rada města výše uvedeným usnesením uložila vedoucí odboru vypsat výběrové řízení na dodávku 
meteorologické stanice Davis Vantage Pro 2Plus- bezdrátová verse s aspiračním radiačním štítem 
(6153), weater link USB a Meteoserveru Plug.Vzhledem k předpokládané ceně předmětného měřícího 
zařízení pohybující se v rozsahu od 25 do 50 tis. Kč s DPH podle vybavení a jeho dostupnosti 
v internetových obchodech (k dodání do 10 ti dnů) vedení města souhlasilo se zasláním cenové 
poptávky do několika internetových obchodů.

Návrh usnesení: RM schvaluje nabídku firmy Amenit s.r.o., Žerotínova 11, Nový Jičín na dodávku 
meteorologické stanice Davis Vantage Pro 2 Plus a to  bezdrátovou versi s aspiračním radiačním 
štítem (6153) + program Stribog, dataloger, převodník na USB a router,to vše za cenu  25.660,-Kč bez 
DPH, 30792 Kč s DPH jako pro město nejvýhodnější a ukládá OŽP tuto stanici objednat za 
předpokladu, že součástí dodávky je softwarové vybavení stanice s platnou licencí.
Hlasování: pro 4, proti 1, zdržel se 2. (proti Bc. Pátek),(Ing. Choura, Mgr. Skalický)

10.3. Komise pro životní prostředí
Byla předložena rezignace na členství v komisi pro životní prostředí.

Návrh usnesení: RM bere na vědomí rezignaci Jana Topinky na členství v komisi pro životní 
prostředí.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10.4. Poskytnutí podpory z Operačního programu ŽP – Dovybavení sběrného a separačního 
dvora města Čelákovice – zpracování žádosti.
Byla předložena Mandátní smlouva

Návrh usnesení: 10.4.1. RM revokuje usnesení RM č. 2/2010/10.6 ze dne 11. 2. 2010.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 10.4.2. RM souhlasí s tím, aby Technické služby Čelákovice, jako objednatel 
uzavřely Mandátní smlouvu na zpracování žádosti o finanční podporu z OPŽP na realizaci podpory –
Dostavba sběrného dvora města Čelákovice -nákup nosiče kontejnerů vč. příslušenství s fi. Ratifico 
s r.o.Praha 8 –Libeň.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2. (Bc. Pátek, Mgr. Skalický)

10.5. Zrušení výběrového řízení
Návrh usnesení: RM Čelákovice ruší výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Údržba živých plotů na území města Čelákovice“ 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10.6. Zápis č. 7 z jednání komise pro životní prostředí
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 7 z jednání komise pro životní prostředí ze dne 18. 5. 
2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ 
11.1. Zápis komise PSO
Byl předložen zápis č. 1 z jednání komise Poradní sbor občanů

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 1 z jednání komise Poradní sbor občanů ze dne 11. 4. 
2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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11.2. Zápis komise e-radnice
Byl předložen zápis č. 3 z jednání komise e-radnice

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 3 z jednání komise e-radnice ze dne 2. 5. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11.3. Zápis komise proti PPE Mochov
Byl předložen zápis č. 3 z jednání komise proti PPE Mochov

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 3 z jednání komise proti PPE Mochov ze dne 18. 4. 
2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11.4. Zápis č. 6 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic
Byl předložen zápis č. 6 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 6 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města 
Čelákovic ze dne 19. 4. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11.5. Jednací řád RM
Je předložen ke schválení upravený Jednací řád Rady města Čelákovice. 

Návrh usnesení: RM schvaluje Jednací řád Rady města Čelákovic č. I/4/2011.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Iglo)

11.6. Zápis č. 6 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic
Byl předložen zápis č. 6 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic

Návrh usnesení: 11.6.1. RM schvaluje Zásady pro vydávání Zpravodaje Města Čelákovice I/5/2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 11.6.2. RM stanovuje od 1. 7. 2011 cenu plošné inzerce ve Zpravodaji města 
Čelákovic, na 25 Kč za 1 cm

2 
bez DPH. Cena zvýhodněné opakované inzerce zůstává zachována po 

dobu platnosti objednávky zadané před 1. 7. 2011, nejdéle však do 1. 7. 2012.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11.7. Řídící skupina ŘS SP
Radě města jsou předkládány rezignace členek ŘS SP, a jmenování nového člena ŘS SP

Návrh usnesení: 11.7.1. RM bere na vědomí rezignaci zastupitelky města Čelákovic Evy Bukačové 
na členství v Řídící skupině Strategického plánu rozvoje „Čelákovice 2030“
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 11.7.2. RM bere na vědomí rezignaci ředitelky ZŠ J. A. Komenského PaedDr. Aleny 
Pechalové na členství v Řídící skupině Strategického plánu rozvoje „Čelákovice 2030“
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 11.7.3. RM jmenuje Matěje Cyrína (zástupce o.s. Czela.net) do řídící skupiny SP 
"Čelákovice 2030"
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 11.7.4. RM jmenuje Bc. Lenku Grygarovou do řídící skupiny SP "Čelákovice 2030"
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11.8. Jmenování vedoucího Odboru hospodářského  
V měsíci květnu proběhlo výběrové řízení na vedoucího Odboru hospodářského, do kterého se 
přihlásilo 5 uchazečů, z nichž se do užšího výběru dostali Ing. L. a Ing. Týč. V průběhu druhého kola 
VŘ se komise jednoznačně vyslovila pro výběr Ing. Jindřicha Týče na pozici vedoucího OH.

Návrh usnesení: RM souhlasí s jmenováním Ing. Jindřicha Týče do funkce vedoucího Odboru 
hospodářského Městského úřadu v Čelákovicích s účinností od 1. června 2011, tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11.9. Stojan na kola u zastávky Jiřina

RM je předložena nabídka třímodulového přenosného přístřešku V3/00 bez bočnic a svislého 
zasklení. Součástí přístřešku je betonový panel tl. 12 cm, barva přístřešku šedá.

Návrh usnesení: RM souhlasí s rozšířením stojanů na kola u zastávky Jiřina a pověřuje ředitele TS 
k zajištění realizace.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Jednání Rady města bylo ukončeno v 19.30 hodin.
Zapsala Romana Liscová 7. 6. 2011

Miroslav Leypold Iglo
ověřovatel zápisu

Bc. Josef Pátek
starosta




