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

                          7. dubna 2011
                                07/2011
Den a místo konání:      7. dubna 2011 v zasedací místnosti MěÚ - radnice I. 
Zahájení schůze: 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ - radnice I.
Ukončení schůze:      17.15 hodin
Schůzi řídil:      Bc. Josef Pátek – starosta města
Ověřovatel usnesení:      Ing. Miloš Sekyra
Ověřovatel zápisu: Ing. Luboš Choura

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: 2.8., 2.9., 3.3., 5.2., 7.2.,8.2., 8.3., 9.3., 
11.4., 11.5., 11.6.
* Program byl po doplnění uvedených bodů schválen – podrobněji viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1nepřítomen)

1.2. Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Luboše 
Choury ověřovatelem zápisu
* Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. (1nepřítomen p. Iglo)

* Jmenování Ing. Luboše Choury ověřovatelem zápisu – viz usnesení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. (1nepřítomen p. Iglo)

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. 03/2011 ze dne 3. 2. 2011, č. 05/2011 ze dne 2. 3. 2011, 
č.06/2011 ze dne 24. 3. 2011
* RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení – podrobněji viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1nepřítomen p. Iglo)



1.4 Schválení zápisu z minulé schůze rady 
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č.05/2011 ze dne
2. 3. 2011, č. 06/2011 ze dne 24. 3. 2011, č. 06M/2011 ze dne 4. 4. 2011
* RM schvaluje zápis – podrobněji viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1nepřítomen p. Iglo)

  

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
2.1. Prodej - pronájem pozemků pro chov koní
S žádostí o prodej – pronájem pozemků  p.p.č. 1671/1 - trvalý travní porost, 
p.p.č. 1672/2 - trvalý travní porost, p.p.č. 1673/1 – ostatní plocha / zeleň a p.p.č. 
1681/12 - ostatní plocha / zeleň, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a pozemků 
p.p.č. 47/1 - orná a p.p.č. 47/2 – orná, v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci 
Čelákovice se obrátili na Město Čelákovice manželé Z.
Vlastní dva koně (v současné době jsou ustájeni v Buštěhradě u rodičů) se 
kterými jezdí převážně kočárem a navštěvují akce zaměřené na děti. Rádi by 
přestěhovali koně sem a proto hledají vhodné pozemky.
* RM požaduje stanovisko od osadního výboru Záluží, ve věci pronájmu 
pozemku pro chov koní p.č. 47/1 – orná, p.č. 47/2 – orná, v k.ú. Záluží u 
Čelákovic, obec Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1nepřítomen p. Iglo)

2.2. Prodej pozemku V Nedaninách
S žádostí o odprodej části  p.p.č. 1671/14 - trvalý travní porost, celková výměra 
pozemku 522 m2, v k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice, se obrátil na Město 
Čelákovice pan J. K.
Je vlastníkem p.p.č. 1675 a rozšířením svého pozemku chce získat parcelu na 
stavbu nového domku. Z pozemku města požaduje oddělit cca 250 m2. 
* RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1671/14 – trvalý travní porost, 
o výměře cca 250 m2, pro k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice, za cenu minimálně
2.500,- Kč
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1nepřítomen p. Iglo)

Ve 13.20 se dostavil pan Iglo



2.3. Prodej pozemků
S žádostí o odprodej pozemků  st.p.č. 987/90 – zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 70 m2  ( pozemek pod budovou regulační stanice plynu ) a p.p.č. 987/93 
– ostatní plocha / manipulační plocha, o výměře 181 m2 ( pozemek zastavěný 
oplocením, slouží jako ochranné pásmo k STL RS ), vše v k.ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice, se obrátila na Město Čelákovice firma RWE GasNet, s.r.o., 
která je vlastníkem stavby regulační stanice. Na přístupovou komunikaci v p.p.č. 
987/95 – ostatní plocha / manipulační plocha – navrhuje uzavřít věcné břemeno 
v právu chůze a jízdy.
* RM schvaluje záměr pronájmu pozemků st.p.č. 987/90 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 70 m2 a p.p.č. 987/93 – ostatní plocha / manipulační plocha, 
o výměře 181 m2 a přístupové komunikace na p.p.č. 987/95 – ostatní plocha / 
manipulační plocha, vše v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice za cenu 3.000,- Kč 
za rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.4. Smlouva o dodávce tepla pro objekt radnice č.p. 1 
Q-Byt Čelákovice jako provozovatel kotelny v objektu radnice nám. 5. května 
č.p. 1, předkládá novou smlouvu na zásobování teplem pro tento objekt. Nová 
smlouva má platnost tři roky.
* RM schvaluje Smlouvu o dodávce a odběru tepla č. 115 pro objekt Městského 
úřadu v Čelákovicích, nám. 5. května č.p. 1, mezi Městem Čelákovice jako 
odběratelem a Q-Byt Čelákovice,  spol. s r.o., jako dodavatelem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.5. Smlouva o dodávce tepla pro objekt hasičské zbrojnice P. Holého č.p. 
1664
Q-Byt Čelákovice jako provozovatel kotelny v objektu hasičské zbrojnice P. 
Holého č.p. 1664, předkládá novou smlouvu na zásobování teplem pro tento 
objekt. Nová smlouva má platnost tři roky.
* RM schvaluje Smlouvu o dodávce a odběru tepla č. 14 pro objekt hasičské 
zbrojnice P. Holého č.p. 1664, mezi Městem Čelákovice jako odběratelem a 
Q-Byt Čelákovice,  spol. s r.o., jako dodavatelem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



2.6. Dohoda o umožnění provedení stavby – vodovodní, kanalizační 
přípojky
S žádostí o možnost napojení na hlavní řad vody, splaškové a dešťové 
kanalizace v ul. Průmyslová – na pozemku p.č. 3571/3 - orná, v k.ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, před vybudováním nové komunikace, se obrátila na Město 
Čelákovice firma JTH.
* RM schvaluje znění „Dohody o umožnění provedení stavby vodovodní, 
kanalizační přípojky, v pozemku p.č. 3571/3, v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 
pro stavebníka J. T. – Teplice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.7. Pozemky ve vlastnictví státu
Na základě předaných podkladů panem Ing. Š. -  seznamů pozemků v k. ú. 
Čelákovice, k. ú. Sedlčánky a k. ú. Záluží u Čelákovic, byly barevně do snímků 
map KN označeny pozemky.

Starosta informoval RM o pozemcích ve vlastnictví státu.

2.8. Oplocení TJ Spartak
Dopisem ze dne 4. 4. 2011 požádal TJ Spartak o poskytnutí (odprodej) 20 ks 
použitých betonových dlaždic a vyřazené sloupků k veřejnému osvětlení k 
vybudování druhého kurtu sportoviště oddílu nohejbalu, které si oddíl nohejbalu 
buduje svépomocí.
Dle sdělení TS Čelákovice lze tento materiál poskytnout
TS mohou pro potřeby TJ Spartak uvolnit „černé“ sloupy veřejného osvětlení, 
pro které nemají další využití a 20 ks použité dlažby.
* RM souhlasí s tím, aby TS Čelákovice poskytly TJ Spartak Ćelákovice 
vyřazené sloupy veřejného osvětlení k oplocení sportoviště a 20 betonových 
dlaždic za cenu 500,- Kč. Pro vyřazené sloupy veřejného osvětlení není 
v majetku TS další využití.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Vykalkulováno z ceny šrotu.
Z důvodu možného střetu zájmu, nehlasoval Ing. Choura, Ing. Ryneš.



2.9. Smlouva o  budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – plynovod na 
pozemku p.č. 3571/3 v k.ú. Čelákovice – Dodatek č.1
Jde o stavbu plynárenského zařízení - plynovodu včetně jeho součástí, 
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů (dále jen „plynárenské zařízení“), 
která bude umístěna na pozemku p.č. 3571/3 v k.ú. Čelákovice. Trasa 
plynárenského zařízení včetně ochranného pásma je vyznačena v kopii 
katastrální mapy. Stavba bude sloužit pro napojení posledního  pozemku na jižní 
straně ulice Průmyslová (p.č. 3571/20 – vlastníkem jsou manželé D.).
Ve vlastním znění smlouvy je poplatek za věcné břemeno stanoven ve výši 
10 000,- Kč, po dohodě s manželi D. byl tento poplatek dodatkem č. 1 zrušen a 
VB je zdarma. 
Pro plynárenskou organizaci je nepřijatelné, aby za věcné břemeno nebyla 
stanovena cena, proto nový Dodatek č. 1 stanovuje poplatek za zřízení věcného 
břemene ve výši 50,- Kč. 
2.9.1.* RM revokuje své usnesení č. 04/2011/2.3. ze dne 21.2. 2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.9.2. * RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení - plynovod včetně jeho 
součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na pozemku p.č. 3571/3 v 
k.ú. Čelákovice mezi RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem jako budoucím 
oprávněným a Městem Čelákovice jak budoucím povinným a V. D. a M. D., 
Čelákovice jako investorem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
3.1. Nový ceník likvidace odpadů zajišťovaných Technickými službami 
Čelákovice pro občany města a podnikatelské subjekty
Předkládaný nový ceník likvidace odpadů respektuje doporučení RM ze dne 
2. 3. 2011 a umožňuje účtovat občanům stavební odpad kategorie 17XXXX, tak 
jako podnikatelům. A to z důvodu, že většina stavebních prací je prováděna 
dodavatelsky a podnikatelé takto vyprodukovaný odpad uplatňují na SD jako 
občansky - tedy zdarma. Zpoplatněním odpadu uvedené kategorie se tato 
možnost vylučuje. Odpady jako dřevo, sklo a plasty, které nejsou původem ze 
stavební činnosti, může občan uložit na SD zdarma jako komunální odpad 
kategorie 20 xx xx.
* RM schvaluje s účinností od 1.5. 2011 nový Ceník pro rok 2011 likvidace 
odpadů podle katalogu odpadů vyhl. Č. 383/2001 Sb., kterými jsou Technické 
služby Čelákovice p.o., oprávněny nakládat a zajišťovat jejich likvidaci na 
sběrném dvoře.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



3.2. Úprava rozpočtu č. 2
Předložené úpravy zohledňují skutečnosti, které nastaly a plánují se v příjmové i 
výdajové části rozpočtu. 
* RM Čelákovic doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu č. 2 rozpočtu 
města 2011.
Hlasování: pro 60, proti 0, zdržel se 1. (Janák)

3.3. Žádost o nadační příspěvek – Dětské hřiště v Sedlčánkách 
Město Čelákovice v souvislosti s přípravou stavby Dětské hřiště v Sedlčánkách 
požádalo o nadační příspěvek Nadaci 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.
Víceúčelové hřiště o výměře 16*22 m je plocha doplněná dvěma zavěšenými 
basketbalovými koši, dvěma brankami o rozměru 2*3m a přípravou na osazení 
volejbalových sloupků. Povrch hřiště bude z materiálu měkkého, sportovního a 
pružného, aby tlumil nárazy. Součástí bude oplocení areálu.  
3.3.1.* RM bere na vědomí neschválení žádosti města o nadační příspěvek 
z Nadace ČEZ na zřízení dětského hřiště v Sedlčánkách.

3.3.2.*RM pověřuje místostarostu Ing. Sekyru aby zajistil pokračování 
přípravných prací spojených s realizací dětského hřiště. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1. Zápis z jednání stavební komise
4.1.1. * RM po projednání ve stavební komisi nemá námitek k dokumentaci 
k ohlášení stavby „Rekonstrukce haly č. 9 ve výrobním areálu FV- Plast 
v Čelákovicích“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.1.2. * RM po projednání ve stavební komisi souhlasí s provedením  novostavby 
rodinného domu vč. garážového stání v ul. Na Požárech na p.p.č. 2631 v k.ú. 
Čelákovice dle dokumentace z ledna 2011. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



4.1.3. * RM po projednání ve stavební komisi nemá námitek k záměru na 
vybudování garáže v rámci přestavby  rodinného domu v ul. Rybářská č.p. 168 
v Čelákovicích. RM souhlasí s realizací vjezdu k nové garáži na náklady 
stavebníka (podmínky stanoví OH MěÚ čelákovice). Městem je výstavba vjezdů 
k nemovitostem prováděna pouze jako součást celkové rekonstrukce ulice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.1.4. * RM na doporučení stavební komise a vzhledem k poloze RD v centru 
města požaduje v dalším stupni projektové dokumentace citlivějším způsobem 
přepracovat řešení průčelí domu. Upravenou dokumentace požadujeme 
předložit k vyjádření.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.2. Zápis z jednání komise pro rozvoj města
Komise pro rozvoj města projednávala na svém jednání dne 11. 1. 2011 tyto 
body:
Profil města Čelákovice
Návrh komunikace pro 3 RD u mlýnského náhonu. 

Návrh přístupové komunikace k areálu vodních sportů v Nedaninách. 
Řešení polyfunkčního domu v ulici Rybářské na st.p.č. 79 v k.ú. Čelákovice–
investor p.Zdeněk Klučina. 
Garážové stání u domu na pozemku p.č. 1666/7 v k. ú. Čelákovice v lokalitě 
Nedaniny(změna projektu – garáž na parkovací stání). Komise nemá námitek.
Obytný soubor V Prokopě.
4.2.1. * RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 souhlasí 
s navrženým řešením polyfunkčního domu v ulici Rybářské na st.p.č. 79 v k.ú. 
Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.2.2. * RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 souhlasí 
se změnou projektu RD (změna projektu – garáž na parkovací stání)na pozemku 
p.p.č. 1666/7 v k.ú. Čelákovice (v lokalitě Nedaniny). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.3. Rekonstrukce ulice Kostelní
Na základě prohlídky staveniště bylo vedením města rozhodnuto požádat 
zhotovitele rekonstrukce ulice Kostelní o rozšíření stavby o křižovatku ulic 
Kostelní a Husova, která je po rekonstrukci dešťové kanalizace provedené 



v loňském roce ve velmi špatném technickém stavu. Rozsah rozšířeného úseku 
stavby je patrný z přiložené situace a byl oceněn zhotovitelem rekonstrukce 
firmou FIRESTA. Podkladem pro kalkulaci nabídkové ceny je výkaz výměr 
zpracovaný autorem projektu ing. Ladislavem Poláčkem, výše nabídkových cen 
a rozsahy prací byly upraveny po projednání s TDI Ing. Fialou. 
* RM schvaluje ocenění rozšíření stavby „Rekonstrukce ulice Kostelní“ 
o provedení rekonstrukce křižovatky ulice Kostelní a ulice Husova a provedení 
těchto prací v rámci uvedené stavby dle soupisu prací předloženého firmou 
FIRESTA a.s., Brno  v celkové ceně  258. 488,83 Kč bez DPH.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.4. SOD „Koordinátor BOZP pro ČOV“
Dle výzvy zájemcům o veřejnou zakázku bylo 1. 3. 2011 provedeno otevírání 
obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Koordinátor BOZP pro ČOV 
Čelákovice.“ Ze 3 nabídek jako nejvýhodnější dle hodnotícího kritéria – cena, 
byla vyhodnocena nabídka  firmy DITE s.r.o., Nymburk.
V důsledku nemoci pí. Š., byla do RM předložena předposlední verze smlouvy, 
která se liší od smlouvy předložené do RM v odst. 5 a 6. Proto na tomto jednání 
předkládáme ke schválení definitivní znění smlouvy, výhodnější pro město a již 
odsouhlasené protistranou. 
4.4.1.* RM revokuje své usnesení č. 4.2.2. z jednání RM č. 6/2011 ze dne 24.3. 
2011. 

4.4.2. * RM schvaluje předloženou Smlouvu o dílo č. 03/2011 mezi Městem 
Čelákovice jako investorem a firmou DITE s.r.o., Nymburk jako koordinátorem 
na akci „ Koordinátor BOZP pro ČOV Čelákovice“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
5.1. Proplacení pohřbu z rozpočtu obce
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajistil vypravení pohřbu zemřelého pana 
V. D., nar. 2. 9. 1947, zemřelého na území obce Čelákovice dne 21. 2. 2011, bez 
příbuzných.
Na základě zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, § 5, odst. 1, žádáme o 
proplacení pohřbu bez obřadu v částce 5.853,- Kč. 
Poté požádáme soud o pohledávku v dědickém řízení. Pokud se neuspěje 
v tomto řízení, nebo se uspěje jen částečně, bude požádáno o proplacení nákladů 
za pohřeb Ministerstvo pro místní rozvoj.
* RM schvaluje proplacení částky  5.853,- Kč – náklady na pohřeb p. V. D.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



5.2. Zápis č. 3 z jednání sociální komise ze dne 22. 3. 2011
*RM bere na vědomí zápis č. 3 z jednání sociální komise ze dne 22. 3. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT  
6.1. Jmenování členů konkurzní komise pro posuzování uchazečů o 
jmenování do funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Čelákovice, 
Rumunská 1477
*RM jmenuje předsedu a další členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů 
o jmenování do funkce ředitele/ředitelky  Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 
1477 v tomto složení:  
předseda:  Ing. Jaroslav Ryneš 
členové:    Eva Bukačová, Mgr. Miloslav Roubal, Jaroslava Dušková, Milena  
Hnízdová, Mgr. Ladislava Halvová.
Výkon funkce tajemníka komise zajistí Marie Vávrová.                                                
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Ing. Ryneš)

K tomuto bodu se ve 14.45 dostavila p. Vávrová

6.2. PEXESO s motivy historických Čelákovic
Odbor ŠIK připravuje vydání PEXESA s motivy historických Čelákovic, které 
poslouží k propagačním účelům města, případně jako cena či upomínka při 
soutěžích a dalších akcích, ke kterým je město přizváno.  
6.2.1. * RM bere na vědomí informaci o přípravě prezentační tiskoviny Pexeso 
s motivy historických Čelákovic a souhlasí s jejím vydáním v nákladu 8 000 
kusů.  

6.2.2. * RM schvaluje zadání výroby Pexesa s motivy historických Čelákovic 
firmě Iva Vodáková, Čelákovice, která předložila nejvýhodnější nabídku za cenu 
42.622,- Kč včetně DPH za 8000 ks.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.3. Podpora jarního trhu a dalších akcí v prostorách statku v Rybářské
Výtvarná dílna Labyrint, s.r.o Čelákovice pořádá zajímavé kulturní akce, 
propojené s ukázkami tradičních řemesel, výtvarnou dílnou, prodejem výrobků i 



hudebním programem. Pořadatelé spolupracují s městem, se subjekty města,
především školami a místními spolky. Tradiční je zahájení adventu, pro letošní 
rok jsou připraveny další dvě společné akce, a to Pouťové oslavy, pořádané 
Spolkem přátel čelákovického muzea a 100 let Radnice, v režii města.   
* RM schvaluje finanční příspěvek Výtvarné dílně Labyrint, s. r. o, Čelákovice, 
na podporu tradiční akce Čelákovické Pojaření v roce 2011 ve výši 5. 000,- Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.4. Pamětní deska Eduarda Petišky
PhDr. M. P. předkládá Městu Čelákovice podnět k projednání umístění pamětní 
desky spisovatele a básníka Eduarda Petišky na budovu (případně do budovy) 
ZŠ Kostelní 457. 
* RM souhlasí s umístěním pamětní desky na budovu původní Základní školy 
Čelákovice, Kostelní 457 a pověřuje pana místostarostu II. Ing. Ryneše dalším 
jednáním s PhDr. M. P. a Společností Eduarda Petišky.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.5. Žádost  SDH Čelákovice o příspěvek na úhradu pronájmu Kulturního 
domu
V rámci dotačního programu 2011 podpořilo Město Čelákovice Sbor 
dobrovolných hasičů částkou 25 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity
především na práci s mládeží (soutěže a příprava letního tábora). 
SDH v Čelákovicích oslaví v tomto roce 130. výročí svého založení. Slavnostní 
shromáždění se koná v Kulturním domě dne 25. června. Pronájem sálu 
Kulturního domu, přilehlých prostor a sociálního zařízení v čase od 8.00 do 
14.00 hodin bude účtován cca 6.000,- Kč + DPH.
* RM schvaluje příspěvek Sboru dobrovolných hasičů v Čelákovicích ve výši 
5.400,- Kč na úhradu pronájmu Kulturního domu v Čelákovicích za účelem 
pořádání oslav 130. výročí založení Sboru. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.6. Žádost o podporu studentského filmu Barrandov Kill
Tvůrci studentského filmu s pracovním názvem Barrandov Kill, autor a režisér 
M. M., producent T. S., kameraman J. S. a střihač F. S. žádají město Čelákovice 



o finanční podporu projektu. Film byl natáčen počátkem dubna t.r. na území 
Čelákovic ( průjezd městem), v interiéru Volmanovy vily. 
* RM schvaluje finanční podporu studentského filmu M.a M. s pracovním 
názvem Barrandov Kill (natáčeného v Čelákovicích), ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.(Bc. Pátek, p.Iglo)

6.7. Inzerce v Turistickém informačním magazínu (TIM)
Šéfredaktor Turistického informačního magazínu Ing. R. Z. nabízí inzerci 
v příštím vydání periodika tj. období květen – červen 2011. Jedná se o 
prezentaci jednotlivých měst pod hlavičkou ZPP o.p.s. s uvedením novinek na 
sezónu a kulturních akcí v letošním roce.  
TIM vychází jako dvojměsíčník v nákladu 15 000 kusů. Je distribuován do 
vybraných měst a Informačních center po celé ČR, zdarma.  Výprava je 
reprezentativní (tisk barevný, papír křída), 43 stran, text česky s anglickým 
vstupem (9 stran). Viz ukázka posledního dvojčísla.   
Prezentace je nabízena za 6 000 Kč v rozsahu 1/3 strany A4. V případě 
schválení inzerce připraví odbor ŠIK Pozvánku do Čelákovic- foto  Tvrze + 
kalendář „ Kulturní léto „.
* RM schvaluje prezentaci města Čelákovic v Turistickém informačním 
magazínu 5-6 /2011 v rozsahu 1/3 strany A4 v ceně 6. 000,- Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 3, proti 1, zdržel se 3.

NÁVRH NEBYL PŘIJAT

6.8.1. Zápis č. 3 z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch
* RM bere na vědomí zápis č. 3 z jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní
ruch dne 21. 3. 2011 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.8.2. Partnerská spolupráce se Zlatým pruhem Polabí o.p.s. 
Spolupráce se Zlatým pruhem Polabí o.p.s., sídlo Zámek Loučeň (ZPP) byla 
stvrzena Partnerskou smlouvou o spolupráci v rámci cestovního ruchu 
v turistické oblasti Střední Čechy – severovýchod/ Polabí dne 28. 2. 2007. 



Původní dokument byl dohodou o koordinaci aktivit v oblasti cestovního ruchu, 
společné prezentaci na výstavách a veletrzích, kde je propagována oblast Polabí, 
spolupráci při vytváření koncepcí, plánování, výstavbě a údržbě cyklotras, 
především tvorbě propagačních a informačních materiálů o turistických 
možnostech jednotlivých obcí a měst na území Polabí. 

Místostarosta II. informoval RM o spolupráci se Zlatým pruhem Polabí o.p.s.

6.9. Zápis č. 5 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic
* RM bere na vědomí zápis č. 3 z jednání Redakční rady ZMČ dne 15. 3. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA 
7.1. Plánované rekonstrukce o opravy krajských silnic v okolí Čelákovic
Místostarosta I. Informoval RM o plánovaných rekonstrukcích a opravách silnic 
v Čelákovicích.

7.2. Reklamní tabule „Méně je někdy více“ 
Předkládáme RM k projednání instalaci 3 ks reklamních tabulí na silnici II/245 –
Toušeňská, Mochovská a III/2454 Rooseveltova.
K umístění reklamních tabulí je třeba následující:
Protože  poutače  mají být umístěny na krajské komunikace č. II/245 (Toušeňská 
a Mochovská) a III/2454(Rooseveltova), je třeba návrh nejprve předložit 
k posouzení a vyjádření Policii ČR KŘ Policie Střed.kraje DI a KSÚS 
Mnichovo Hradiště. 
V případě kladného stanoviska obou orgánů následně požádat o souhlas 
vlastníky pozemních komunikací, což je v případě II/245(Toušeňská) soukromá 
osoba, II/245  Mochovská je Město Čelákovice a v případě 
III/2454(Rooseveltova) Středočeský kraj.

* RM souhlasí s umístěním 3 ks reklamních tabulí „Méně je někdy více“ 
u vjezdu do města na silnici II/245 –Mochovská a III/2454 Rooseveltova.

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

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1. Zápis ze zasedání bytové komise č. 3 ze dne 8. 3. 2011
* RM bere na vědomí zápis bytové komise č. 3 ze dne 8. 3. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



8.2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Nájemce F. Z., bytem Prokopa Holého č.p. 1440 Čelákovice, žádá o prodloužení 
nájemní smlouvy a prominutí 50 % poplatku z prodlení. Nájemní smlouva 
skončila 30. 4. 2010 z důvodů neplacení nájemného a nebyla prodloužena.
Dlužná částka ve výši 50. 000,-Kč byla uhrazena 28. 2. 2011. Poplatek z 
prodlení činí 20. 480,- Kč.
Členové bytové komise doporučují prodloužení nájemní smlouvy a prominutí 
50 % poplatku z prodlení.
* RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt č. 4., ul. Prokopa Holého 
č.p. 1440 na dobu určitou smlouvy do 31.8.2011 a prominutí 50% poplatku 
z prodlení v souvislosti s pozdním hrazením nájmu F. Z., bytem Prokopa Holého 
1440, Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2. (Bc. Pátek, p. Janák)

8.3. Žádost o prominutí poplatků z prodlení
Nájemce P. a Z. G., bytem Armádní  č.p. 502 Milovice, žádají 
o prominutí poplatků z prodlení ve výši 12.860,24 Kč a 14.414,29 Kč, které 
vznikli v důsledku tíživé finanční situace neplacením předepsaných záloh 
za služby a nájem bytu č. 24.
Členové bytové komise nedoporučují prominutí poplatků z prodlení, neboť 
rodina nadále dluží částku 14.700,- Kč.
* RM neschvaluje prominutí poplatků z prodlení v souvislosti s pozdním 
hrazením nájmu P. a Z. G., bytem Armádní čp. 502, Milovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
9.1. Nákup nového hydraulického zařízení pro SDH Čelákovice.
Předkládáme RM k projednání nabídku na vyprošťovací zařízení Lukas pro 
SDH Čelákovice.
Nabídku podaly firmy:
NORDSTAHL s.r.o 364.099,20 Kč vč. DPH dod. lhůta ihned
Petr Kozel 520.142,40 Kč vč. DPHdod.lhůta 4 týdny od objedn. 
HYDRONORM s.r.o. 416.144,40 Kč vč. DPHdod. lhůta 3 týdny od objedn.



* RM souhlasí s objednávkou vyprošťovacího zařízení Lukas pro SDH 
Čelákovice u firmy NORDSTAHL s.r.o. za cenu 364.099,20 Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

9.2. Zápis ze zasedání bezpečnostní komise č. 2 ze dne 24. 3. 2011
* RM bere na vědomí zápis č. 2 z jednání bezpečnostní komise ze dne 24. 3. 
2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
10.1. VaK Mladá Boleslav – informace o kvalitě pitné vody a hospodaření 
za rok 2010
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., jakožto provozovatel vodovodu 

v našem městě na základě zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. 
zasílá informace o kvalitě pitné vody za rok 2010. Jakost vody je stanovena na 
základě odběrů a rozvodů z rozvodů vody na stálých a proměnných odběrových 
místech. Dále předkládá VaK stručný přehled hospodaření za rok 2010 včetně 
kalkulací vodného a stočného.
10.1.1.* RM bere na vědomí informaci provozovatele vodovodu města VaK 

Mladá Boleslav a.s., o jakosti pitné vody za rok 2010.

10.1.2. *RM bere na vědomí informaci provozovatele vodovodu a kanalizace 
města VaK Mladá Boleslav a.s., o výsledcích hospodaření  za leden až prosinec 
2010 na provozované lokalitě Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10.2. Zápis č. 4 z jednání komise pro životní prostředí ze dne 17. 2. 2011
* RM bere na vědomí zápis č. 4 z jednání komise pro životní prostředí ze dne 
17. 2. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



10.3. Zápis č. 5 z jednání komise pro životní prostředí ze dne 21. 3. 2011
Vracíme komisi životního prostředí k přepracování.

11. RŮZNÉ 
11.1. Odprodej opotřebené půdní dlažby.
Předkládáme RM k projednání odprodej 3.100 ks opotřebené půdní dlažby o 
rozměrech 17,5x17,5x3,5 cm, která byla demontována z podkroví městské 
radnice. Protože o tento sortiment není zájem, navrhujeme jej k odprodeji 
jedinému zájemci, panu M. B., za cenu 2,- Kč/kus.
* RM souhlasí s odprodejem 3.100 ks demontované půdní dlažby panu M. B., za 
cenu 2,- Kč/kus. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11.2. Komise pro životní prostředí – jmenování nového člena
11.2.1. * RM odvolává na návrh předsedy komise pro životní prostředí
p. MUDr. Lukáše Hrzána z komise pro životní prostředí.

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

11.2.2. * RM jmenuje novým členem Komise pro životní prostředí p. Ing. Zdeňka 
Červinku.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11.3. Nominace člena majetkové komise Svazu měst a obcí.
* RM nominuje za Město Čelákovice člena majetkové komise Svazu měst a obcí 
ČR Ing. Václava Špačka
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11.4. Jmenování členů Řídící skupiny Strategického plánu
Příprava Strategického plánu rozvoje města Čelákovice do r. 2025 si vyžádá 
shromáždění značného množství informací, které bude třeba vyhodnotit. Názory 
občanů získané dotazníkovým šetřením budou projednány na veřejných 
setkáních a následně posouzeny v pracovních skupinách složených z odborníků 
na danou oblast. Výstupy z pracovních skupin bude přejímat tzv. Strategický 
tým složený z členů komise pro rozvoj města, zastupitelů, pracovníků městského 
úřadu, občanských sdružení, podnikatelů a dalších občanů města Čelákovice.  



* RM jmenuje členy Řídící skupiny Strategického plánu rozvoje města 
Čelákovice do r. 2030. Jména dle přiloženého návrhu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11.5. Dopis komisařům EU
V rámci aktivit proti záměru výstavby PPE Mochov, které navrhuje a koordinuje 
Komise proti PPE Mochov, vytvořili její členové dopis komisařům EU, kteří 
mají životní prostředí a energetické otázky na starost.
Cílem dopisu je informovat komisaře o nesouhlasu sdružených obcí s výstavbou 
elektrárny a důvodech jejich postoje a také zjistit stanovisko EU k tomuto 
záměru. 
* RM schvaluje znění dopisu komisařům EU.

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

11.6. Protikorupční audit
Koaliční smlouvou jsme se zavázali vypracovat metodiky, které budou účelně 
bránit korupci. Již jsme realizovali několik kroků:
etický kodex, 
zveřejnění zápisů z městské rady, 
zveřejnění jmenovitého hlasování v městské radě,                                          
zveřejnění zápisů z jednání výborů a komisí,                                               
schválení statutu redakční rady atd. 
* RM schvaluje záměr na zpracování Protikorupčního auditu.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Ing. Ryneš)

Zapsala Romana Liscová 7. 4. 2011

Ing. Luboš Choura
ověřovatel zápisu

Bc. Josef Pátek
starosta




