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

20. dubna 2011
08/2011

Den a místo konání:      20. dubna 2011 v Městském muzeu
Zahájení schůze: 13.15 hodin v Městském muzeu
Ukončení schůze:      16.45 hodin
Schůzi řídil:      Bc. Josef Pátek – starosta města
Ověřovatel usnesení:      Ing. Jaroslav Ryneš
Ověřovatel zápisu: Tomáš Janák

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: 4.7., 4.8., 10.2., 10.3., 11.5.
* Program byl po doplnění uvedených bodů schválen – podrobněji viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

1.2. Jmenování Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení a Tomáše 
Janáka ověřovatelem zápisu
* Jmenování Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.

* Jmenování Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu – viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady 
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č.07/2011 ze dne
7. 4. 2011
* RM schvaluje zápis – podrobněji viz usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.   



2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
2.1. Vyjádření k trase STL plynovodu a přípojek Čelákovice – Kozovazská 
ul. při rekonstrukci
S žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu STL plynovodu a 
přípojek Čelákovice – Kozovazská ul. (rekonstrukce) se obrátila na město 
Čelákovice firma INGAS Praha spol. s r.o.
Akce je presentována jako rekonstrukce stávajícího vedení, po upřesnění dotazu 
na firmu INGAS se jedná o položení nového vedení v těsné blízkosti vedení 
původního. Po přepojení bude původní vedení zaplynováno, utěsněno a 
ponecháno v pozemcích jako mrtvé potrubí – dle sdělení je poloha mrtvého 
vedení archivována v podkladech RWE a lze je kdykoliv vyznačit do terénu.
* RM neschvaluje plánovanou trasu v projektové dokumentaci firmy INGAS 
spol. s r.o.  pro akci „Rekonstrukce STL plynovodu a přípojek Čelákovice –
Kozovazská ul.“ v pozemku města Čelákovic - p.č. 3430/133 – orná půda, v k.ú. 
Čelákovice, obec Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.2. Pronájem pozemku pod chatou - Sedlčánky
Z důvodů dědictví chaty č. 057 po V. K. se obrátili nabyvatelé syn J. K. a dcera 
J. N. na Město Čelákovice a žádají o sepsání nájemní smlouvy na pozemek pod 
chatou č. ev. 057. Jedná se o chatu v Sedlčánkách, umístěnou na pozemku ve 
vlastnictví Města Čelákovice – st. p. č. 266 – zastavěná plocha, o výměře 62m², 
v k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice.
Záměr na schválení uzavření nájemní smlouvy, která je předmětem této 
smlouvy, byl zveřejněn na úřední desce v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 
zákona 128/2000Sb., o obcích, ode dne 08. 03 2011 – 24. 03. 2011. RM 
schválila záměr pronájmu st. p. č. 266 výpisem z usnesení č. 04 / 2011 / 8. 6. 
ze dne 21. února 2011.
* RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem pozemku st. p. č. 266 – zastavěná 
plocha, o výměře 62m², k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, mezi městem 
Čelákovice jako pronajímatelem a vlastníky chaty č. ev. 057 J. K. Praha 8, a J.
N., Praha 5, jako nájemci za cenu 620,-Kč ročně.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
Bez podkladů



4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1. Cenové nabídky – úprava břehu Labe – cyklostezka

Na základě požadavku ze strany Povodí Labe , které byly zapsány do protokolu 
sepsaného v rámci Kolaudačního řízení na akci Cyklostezka podél Labe 
v Čelákovicích, byly osloveny 4 firmy k předložení cenových nabídek na úpravu 
břehové hrany cyklostezky (METROSTAV, LŠL stavby, SILNICE Čáslav -
Holding, STRABAG)

Všechny oslovené firmy svou nabídku předložily a zároveň bylo provedeno 
srovnání těchto nabídek viz. srovnávací tabulka. Z uvedené tabulky je patrné, že 
nabídka společnosti Metrostav neobsahuje některé položky, ale tyto budou 
z naší strany požadovány. Z provedeného srovnání je však patrné, že přes 
některé neoceněné položky je nabídka společnosti Metrostav dražší než nabídka 
společnosti Silnice Čáslav – Holding, a.s., která všechny požadované položky 
obsahuje.

Tento bod bude projednán na příští RM

4.2. Optimalizace trati – vyjádření města
Tento bod bude projednán na příští RM

4.3. Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Organizátor výběrových řízení pro město Čelákovice“
V souvislosti s plánovanou přípravou veřejných zakázek zejména nadlimitních 
na služby a podlimitních na stavební práce, u kterých je možné předpokládat 
vznik problémů ( tj. odvolání, ÚOHS atd.- např. svoz a likvidace komunálního 
odpadu ) byla zpracována výzva k podání nabídky na zajištění těchto služeb. 
Jedná se o celkovou administraci veřejných zakázek včetně odborných a 
právních konzultací. Společnost, která by tyto služby zajišťovala zároveň nese 
veškerou odpovědnost za správný chod veř. zakázky vč. případných 
sankcí.Výzva byla sepsána tak, že se jedná o do budoucna předkládané veřejné 
zakázky a nabízené služby mohou, anebo nemusí být ze strany města využity.
* RM na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje jako pro 
město nejvýhodnější nabídku společnosti DV Consult s.r.o., Praha 9, na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Organizátor výběrových řízení pro 
město Čelákovice“ v maximální ceně 1.610. 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2. (Ing. Ryneš, Janák)



4.4. Výsledky cenové poptávky na zpracování PD na rekonstrukci BD P. 
Holého 1203
Na základě usn. RM č. 04/2011/8.2. ze dne 21. 2. 2011 bylo ORM ve spolupráci 
s Q-BYTem uloženo zahájit přípravu na provedení rekonstrukce BD čp. 1203 ul. 
P. Holého, Čelákovice. V této souvislosti ORM oslovilo 4 projektanty se žádostí 
o předložení cenové nabídky na zhotovení PD v rozsahu, který stanovil Q-BYT 
jako správce BD (nové rozvody, půdní vestavba, oprava hydroizolace, zateplení 
domu, výměna oken, obnova kotelny, obnova střechy atd.)Projektová 
dokumentace musí být nejprve zpracována pro vydání stavebního povolení a 
následně zpracována v podrobnosti pro vlastní realizaci stavby. Součástí cenové 
nabídky bylo i zajištění inženýrské činnosti vedoucí k vydání SP.
* RM schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku společnosti V & M spol. 
s r.o., Liberec, na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
a dokumentace pro realizaci stavby „ Rekonstrukce BD 1203, ul. P. Holého, 
Čelákovice“ v ceně 214.710,- Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.5. Umístění trafostanice – Beránek
Město Čelákovice v dubnu loňského roku projednalo projektovou dokumentaci 
stavby nové transformační stanice (TS) vč. příslušné kabeláže pro potřeby 
objektu nového bytového domu „Beránek". TS byla umístěna vedle objektu 
garáží (ve vzdálenosti cca 1,5m) v ul. Na Švihově, stavbou TS a kabeláže byly 
dotčeny tyto pozemky: 996/15, 1320/6, 3178/3, st. 1320/4, st. 1320/5, (PK1202), 
(PK1321), (PK3178), (PK3188 díl 1) v k.ú. Čelákovice. Na základě vyjádření 
jednotlivých odborů MěÚ Čelákovice, TS Čelákovice a Q- Bytu Čelákovice 
bylo Radou města schváleno vyjádření k umístění nové TS a podmínkám 
realizace. Dále byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni na 
uvedené stavby mezi ČEZ distribuce a městem Čelákovice.
Nyní byla městu doručena žádost o souhlas s posunutím nové trafostanice o 
1,5m  od stávajícího objektu garáží směrem k chodníku, tzn. nové umístění bude 
v celkové vzdálenosti 3m od hrany objektu – viz. přiložený řez A – A .́ 
Důvodem posunutí je upřesněná poloha vodovodního řadu, která realizaci dle 
původního návrhu vylučuje.
*RM souhlasí s posunutím polohy trafostanice do vzdálenosti 3m od stávajícího 
objektu garáží. Jde o trafostanici budovanou v rámci stavby „Čelákovice - kVN, 
kTS, kNN,   Sokolovská č.p. 1469/10  (Beránek)". Podmínky vyjádření města č. 
11/2010 ze dne 1. 4. 2010 zůstávají i nadále v platnosti.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen p.Iglo)



4.6. Zápis č. 3 z jednání stavební komise
* RM bere na vědomí zápis č. 3 z jednání stavební komise ze dne 28. 3. 2011
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Ing. Choura)

4.6.1. *RM po projednání ve stavební komisi nemá námitek k přestavbě podkroví 
a  střechy plánované  v rámci úprav RD č.p. 777 v ulici Rooseveltova.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Ing. Choura)

4.6.2. *RM po projednání ve stavební komisi nemá námitek k záměru přístavby 
zimní zahrady u řadového domu č.p. 1317 V Prokopě.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Ing. Choura)

4.6.3. *RM po projednání ve stavební komisi bere na vědomí záměr SVÚM, a.s. 
na „Nový areál státního výzkumného ústavu materiálů, a.s.“ – u bývalé vrátnice 
TOS. Stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení bude vydáno (v souladu 
s vyjádřením města č. 02/2011 ze dne 24. 1. 2011) po uzavření smlouvy o 
spolufinancování opravy příjezdové komunikace Tovární a spolufinancování 
odvodnění celého území průmyslového areálu TOS formou dešťové kanalizace (v 
případě její realizace). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen p. Janák)

4.6.4. *RM po projednání ve stavební komisi nemá námitek k dělení pozemku 
p.p.č. 886/33 v chatové oblasti  v k.ú. Sedlčánky .
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen p. Janák)

4.7. Zápis z jednání komise pro rozvoj města a MA214 ze dne 5. 4. 2011
Komise pro rozvoj města projednávala na svém jednání dne 11. 1. 2011 tyto 
body:
4.1.  Bytový soubor Čelákovice – změna stavby před dokončením (navýšení 

sekce D-proluka náměstí, 

4.2. Záměr výstavby prodejního areálu „KIK“ v ul. Průmyslová- předběžná 

informace, 

4.3. Přístavba RD – rozšíření řadového rodinného domu v ul. Jaselská v lokalitě 

PPCII,  

4.4. Návrh koncepce osvětlení města, 



4.5. Budoucí cyklostezka (chodník) spojující ul. Rooseveltovu s Císařskou 

Kuchyní 

4.6. Návrh harmonogramu zavádění Místní agendy 21 , 

4.7. Profil města Čelákovice 

4.8. Různé

4.9. Návrh zásad územního rozvoje Středočeského kraje, 

4.10. EIA optimalizace železniční trati Praha Vysočany-Lysá nad Labem 

4.11. Autobusová zastávka Jiřinská

4.7.1. * RM po projednání ve stavební komisi a v komisi pro rozvoj města a 
zavedení MA21 projekt „Bytový soubor Čelákovice – změna stavby před 
dokončením“ odkládá a pro další posouzení požaduje předložení PD se 
zákresem navrhovaných změn před dokončením stavby. Navrhované změny musí 
respektovat vlastnické vztahy (požadujeme ve výkresech jasně vyznačit 
vlastnické hranice). Dále do PD požadujeme doplnit pohled zobrazující 
plánovanou zástavbu proluky včetně prodejny Albert a také vyřešení kolizních 
bodů z hlediska stavby a užívání stavby a veřejných prostor. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.7.2. *RM po projednání ve stavební komisi a v komisi pro rozvoj města a 
zavedení MA21  nemá námitek k přístavbě RD umístěného na p.p.č. 2144/17 a 
2145/20 v k.ú. Čelákovice – rozšíření ŘRD v ul. Jaselská v lokalitě PPCII. s 
podmínkou vyřešení parkovacího místa k nové bytové jednotce. Rozšíření 
řadového domu splňuje zastavěnost pozemku předepsanou v územním plánu.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.7.3 . *RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 požaduje 
předložit od Technických služeb plánovaná místa výměny veřejného osvětlení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.7.4. *RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 pověřuje 
VORM zadáním zpracování projektové dokumentace stezky pro pěší a cyklisty 
spojující ul. Rooseveltovu s Císařskou Kuchyní.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



4.7.5. *RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 schvaluje 
vyjádření města č. 05/2011 k EIA optimalizace železniční trati Lysá nad Labem -
Praha Vysočany. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
4.7.6. *RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 nemá 
námitek k navrženému umístění nové autobusové zastávky Jiřinská z důvodu 
zvýšeného počtu žáků ZŠ Kamenka dojíždějících autobusovými spoji z nové 
zástavby na východní straně města.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.8. Výsledky cenové poptávky na zajištění výuky anglického jazyka pro 
úředníky MěÚ Čelákovice
Na základě stále zvyšujících se požadavků na jazykové vybavení úředníků byla 
započata příprava realizace kurzu anglického jazyka na MěÚ Čelákovice. V této 
souvislosti OSTA – personalistka oslovila 5 vzdělávacích subjektů se žádostí o 
předložení cenové nabídky na zajištění výuky anglického jazyka pro úředníky 
MěÚ Čelákovice. Cenové nabídky jsme požadovali zaslat na adresu Města  -
nejdéle do 15. 4. 2011.
*RM schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku Mgr. Lenky Staňkové, 
A - PROGRESS, Poříčany na zajištění výuky anglického jazyka pro úředníky 
MěÚ Čelákovice v ceně 430,- Kč/ hodina výuky.
*RM schvaluje Smlouvu o dílo na zajištění výuky anglického jazyka pro 
úředníky MěÚ Čelákovice mezi Mgr. Lenkou Staňkovou, A- PROGRESS, 
Poříčany, jako zhotovitelem, a Městem Čelákovice, jako objednatelem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 

5.1. Žádost o příspěvek na schodišťovou plošinu
Dle sdělení p. N. z MěÚ Brandýs nad Labem – Staré Boleslavi, byl přiznán panu 
A. H. příspěvek na opatření zvláštní pomůcky – schodišťové plošiny ve výši 
145.000,-Kč. Celková cena schodišťové plošiny je 155.100,-Kč. Pan H. by měl 
zaplatit doplatek ve výši 10.000,-Kč jako svojí spoluúčast. Podle paní N. není 
standardní , aby pan A. H. hradil svojí spoluúčast žádostí o další sociální 
příspěvek.



Pan A. H. pobírá důchod a příspěvek na péči v měsíční výši 4.000,-Kč, ze 
kterého by si měl hradit sociální služby. Z tohoto příspěvku si hradil 
pečovatelskou službu, ale tu již zrušil. 
P. N. oslovila firmu, která plošinu dodávala. Jsou ochotni, aby pan H. doplatek 
plošiny splácel v měsíčních splátkách i po 500,-Kč. O této možnosti je pan H.a 
informován. 
*RM neschvaluje příspěvek na schodišťovou plošinu pro A. H.u na doplatek 
schodišťové plošiny ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT  
6.1. Městské muzeum
Společnost BENE FACTUM, a.s. provedla kontroly na 3 oblasti v činnosti 
muzea:
Mzdová oblast za roky 2006-2010 z hlediska zdravotního a sociálního pojištění
Mzdový limit a pravidla pro případné použití mzdových prostředků na provoz
Neoprávněné čerpání prostředků z archeologického účtu v roce 2010
6.1.1.*RM bere na vědomí informace z kontrolní zprávy Městského muzea 
v Čelákovicích zpracovanou společností BENE FACTUM, a.s. ze dne 30. 3. 
2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.1.2. *RM ukládá místostarostovi Ing. Rynešovi a řediteli Městského muzea 
podat neprodleně podnět orgánům činným v trestním řízení ve věci podezření z 
porušování zákonů v mzdové oblasti v Městském muzeu v Čelákovicích v letech 
2006-2010.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (p.Iglo)

6.1.3. *RM požaduje po řediteli Městského muzea, aby napříště v případě, že 
bude požadovat navýšení příspěvků na provoz, požádal zřizovatele o navýšení
vždy předem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.1.4. *RM ukládá řediteli MěM zajistit vyjádření mzdové účetní pí. F.
ke zjištěním kontroly společnosti BENE FACTUM a.s. v termínu do 29. 4. 2011. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



6.2. Výměna plynového kotle v objektu MM Rybářská 156
Plynový kotel v tomto objektu vyžaduje poměrně nákladnou opravu a při jeho 
stáří 15 let lze předpokládat, že je tento kotel na konci životnosti. Podle 
přiložené revize komína v současné době dosloužila i komínová vložka. 
Optimálním řešením pro tento objekt by byla instalace nového kondenzačního 
kotle, který bude možno provozovat s podstatně lepší účinností a součástí 
dodávky takového kotle bude komínová vložka pro odvod spalin nízkých teplot 
zhruba 5x levnější než nerezová vložka nezbytná pro klasický kotel.
6.2.1. *RM souhlasí s výměnou kotle v objektu MěM  v Rybářské ulici č.p. 156 
za nový kondenzační kotel odpovídajícího výkonu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.2.2. *RM ukládá řediteli MěM, aby ve spolupráci s hospodářským odborem 
a odborem rozvoje města MěÚ vypsal výběrové řízení na dodavatele zakázky 
„Výměna  kotle v objektu MěM  v Rybářské ulici č.p. 156“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

  

6.3. Informace o zápisu dětí do MŠ pro rok 2011/2012
Ve dnech 4. a 5. dubna t.r. proběhl zápis dětí do mateřských škol 
v Čelákovicích. Kritéria pro přijímací řízení nad rámec zákona č. 500/2004, 
správní řád stanovila Rada města dne 2. 3. t.r.
*RM bere na vědomí informaci o zápisu dětí do mateřských škol, zřízených 
Městem Čelákovice, pro školní rok 2011/2012.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.4. Žádost o příspěvek na činnost osadního výboru Sedlčánky
Předseda Osadního výboru Sedlčánky (OVS) žádá o finanční podporu činnosti 
v roce 2011. Ve spolupráci s občany jsou naplánovány sportovní a kulturní akce 
především pro děti: 
Dětský karneval
Oslava čarodějnic
Dětský den se sportovním odpolednem
Vítání prázdnin
Drakiáda



Lampionový průvod 
Mikuláš pro děti
pro seniory: 
Setkání seniorů
*RM schvaluje příspěvek Osadnímu výboru Sedlčánky na celoroční činnost ve 
výši 10.000,- Kč.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.5. Žádost SK UNION o finanční podporu
25. června t.r. se koná tradiční  letní fotbalový turnaj  „ O pohár starosty města 
Čelákovic“. SK UNION žádá město o příspěvek ve výši 50.000,- Kč na pokrytí 
nákladů spojených s pořádáním akce. Turnaj má dobrý ohlas v médiích 
vzhledem k atraktivní účasti prvoligových klubů ( Baumit Jablonec, FK Mladá 
Boleslav, Slavia Praha, Slovan Liberec).
Doporučujeme příspěvek 15.000 ,- Kč.  
Na druhou polovinu července t.r. připravuje SK UNION oslavy 90. výročí 
čelákovického fotbalu. Program sestavený z fotbalových utkání – Sparta –
Slavia (reprezentanti 90 let) bude zakončen slavnostním setkáním hráčů, 
funkcionářů a čestných hostů v Kulturním domě. Pořadatel žádá o finanční 
podporu oslav ve výši 50. 000,- Kč. 
Doporučujeme příspěvek ve výši 20. 000,- Kč. 
Oba příspěvky budou zaúčtovány na par. 3419, pol. 5222 – sport – rezerva 
k dnešnímu dni 65. 000,- Kč.    
6.5.1. *RM schvaluje příspěvek SK UNION ve výši 15.000,- Kč na pořádání 
9. ročníku fotbalového turnaje „O pohár starosty města“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.5.2. *RM schvaluje příspěvek SK UNION ve výši 20.000,- Kč na uspořádání 
oslav 90 let čelákovického fotbalu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA 
Bez podkladů



8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1. Zápis z bytové komise
*RM bere na vědomí zápis ze zasedání bytové komise č. 4 ze dne 05. 04. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.2. Prodloužení nájemní smlouvy na byt Milovice 501
Radě města se předkládá žádost nájemce I. P., bytem Armádní 501, Milovice ve 
věci prodloužení nájemní smlouvy. Nájemní smlouva skončila dne 31. 12. 2010 
z důvodů neplacení nájemného a nebyla prodloužena.
Dlužná částka ke dni 29. 3. 2011 činila 22. 345,-Kč.
Členové bytové komise nedoporučují uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 
32., ul. Armádní čp. 501 v souvislosti s pozdním hrazením nájmu I. P., bytem 
Armádní 501, Milovice.
*RM neschvaluje novou Nájemní smlouvu na byt č. 32., ul. Armádní čp. 501, 
Milovice v souvislosti s neuhrazením nájmu s pí. I. P. jako nájemcem a městem 
Čelákovice jako pronajímatelem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.3. Ukončení nájemní smlouvy na byt PH 1442
Radě města se předkládá žádost nájemce O. K., bytem ul. Prokopa Holého, čp. 
1442, Čelákovice ve věci prominutí postihu vystěhování z bytu č. 10. pí K.je 
nájemcem bytu č. 10 a uvádí, že se v minulosti dostala do finanční tísně a 
neplatila nájemné, čímž jí vznikl dluh na nájemném. Členové bytové komise
projednali výše uvedenou žádost a prostřednictvím firmy Q-Byt bylo zjištěno, že 
pí K. má dluh ve výši 125 786,-Kč ke dni 4. 4. 2011. Na základě z výše 
uvedeného členové bytové komise doporučují ukončení nájemní smlouvy na byt 
č. 10., ul. Prokopa Holého, čp. 1442 v souvislosti s pozdním hrazením nájmu.   
*RM neschvaluje žádost O. K. o prominutí dalšího postihu, tj. vystěhování z bytu 
č. 10., ul. Prokopa Holého čp. 1442, Čelákovice a trvá na vystěhování z bytu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



8.4.1. Přidělení bytu
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 73,77m², přízemí, byt č. 24 v č. p. 
1581, ul. Stankovského v Čelákovicích. Členové bytové komise doporučují 
přidělení bytu manželům P. a T. K., bytem ul. B. Smetany č. p. 1489. 
Čelákovice. Čtyřčlenná rodina žije v pronajatém bytě o velikosti 1+1. Žádost 
o byt podaná dne 25. 10. 2006.
*RM přiděluje byt č. 24 o velikosti 3+1, ul. Stankovského č.p. 1581, Čelákovice 
manželům P. a T. K. - dle seznamu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.4.2. Přidělení bytu
Jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 62,21m², 2. patro, byt č. 31 v č. p. 
502, ul. Armádní v Milovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení 
bytu paní M. T., bytem Dělnická č. p. 532, Čelákovice.  Paní T. je rozvedená ve 
své péči má tři nezl. děti. Žádost o byt podaná dne 24. 9. 2008. 
*RM přiděluje byt č. 31 o velikosti 2+1, ul. Armádní č.p. 502, Milovice, paní M.
T. Čelákovice – dle seznamu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladů

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
10.1. Informace o havárii vodovodního přivaděče
V pátek 8. dubna 2010 v 09:45 bylo firmou, která provádí protlak pod 
komunikací Sokolovská, poškozeno hlavní vodovodní potrubí (DN 300), 
přivádějící pitnou vodu do města Čelákovice a obce Mochov.
Na základě prvních informací a odkrytí pravděpodobného místa poškození (ve 
výkopu VN kabely a nutnost ručního odkopu) byla stanovena doba opravy do 36 
hodin. Okamžitě zasedl krizový štáb města a začal řešit informování a nouzové 
zásobování občanů pitnou a užitkovou vodou.
Pro informování občanů byly zvoleny následující prostředky: SMS Infokanál, 
web, místní rozhlas, letáky. Byly upozorněny klíčové podniky města, restaurace, 
sociální služby, příspěvkové organizace a lékaři.
Nouzové zásobování pitnou vodou zajišťovaly společnosti: VaK Mladá 
Boleslav, VaK Nymburk, Stavokomplet.



Nouzové zásobování užitkovou vodou zajišťovaly SDH Čelákovice, Jirny, Nové 
Jirny, Šestajovice, Úvaly, Brandýs nad Labem.
Poškozené potrubí se podařilo opravit po cca 10 hodinách díky tomu, že 
poškozené místo se nacházelo o cca 3 metry mimo VN kabely a díky výborné 
práci techniků VaK Mladá Boleslav.
* RM děkuje všem, kteří se podíleli na úspěšně zvládnuté krizové situaci havárie 
vodovodního přivaděče města dne 8. dubna 2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10.2. Zakoupení automatické meteorologické stanice
Monitoring rozptylových podmínek slouží jako podklad pro přípravu 
posuzování vlivu zamýšlené paroplynové elektrárny Mochov na životní 
prostředí v rámci EIA. Součástí každého měření je také stanovení 
meteorologických hodnot. Nejbližší profesionální stanice zaznamenávající 
teplotu, srážky, výpar, sluneční svit a oblačnost, směr a rychlost větru je 
umístěna v Brandýse nad Labem ve vlastnictví ČHMU (P2BRAN01) a 
poskytování údajů je placené. Pořízení takové certifikované stanice by město 
stálo na pořizovacích a provozních nákladech řádově statisíce Kč. 
10.2.1.* RM na doporučení komise pro životní prostředí RM schvaluje záměr 
nákupu meteorologické stanice. Stanice poskytne dlouhodobé a spolehlivé údaje 
o klimatických hodnotách v Čelákovicích. 

10.2.2. *RM ukládá vedoucí Odboru životního prostředí vypsat výběrové řízení 
na dodávku meteorologické stanice Davis Vantage Pro 2 – bezdrátová verze 
s aspiračním radiačním štítem (6153), weater link USB a Meteoserveru 
Meteoplug.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ 
11.1. Zápis z jednání komise „E-RADNICE“ 
* RM bere na vědomí zápis č .2 z jednání komise „E-RADNICE“ ze dne 21. 3. 
2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



11.2. Zápis z jednání komise „PPE Mochov“ 
* RM bere na vědomí zápis č. 2 z jednání komise „PPE Mochov“ze dne 28. 3. 
2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11.3. Využívání služebního vozidla starostou města
Starosta města na základě smlouvy ze dne 21. 1. 2011 využívá služební vozidlo i 
k soukromým účelům, které je povinen řádně vyúčtovat.
Radě města starosta předložil cestovní příkazy a výpis z výplatních pásek, kde je 
prokazatelně vedeno oddělené účtování cest služebních a soukromých. 
Vyúčtování soukromých cest probíhá řádně každý měsíc ve výplatním termínu.
V období 12/2010 – 03/2011 starosta města prokazatelně uhradil Městu 
Čelákovice za soukromé jízdy služebním vozidlem částku 7.814,- Kč.
11.3.1. * RM bere na vědomí informaci starosty o využívání služebního vozidla 
k soukromým účelům za období 12/2010 – 03/2011.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Bc. Pátek)

11.3.2. * RM konstatuje, že starosta města řádně plní své povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy o poskytnutí vozidla pro služební a soukromé účely, včetně řádného 
vyúčtování soukromých cest a úhrad Městu Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.(Bc. Pátek, p. Janák)

11.4. Informace o výsledcích březnové ankety „Solit či nesolit“
V rámci březnové rubriky „Anketa měsíce“ ve Zpravodaji města Čelákovic se 
mohli občané města vyjádřit k problematice zimní údržby a používaného 
posypového materiálu. V průvodním textu byli seznámeni s dosavadními 
zkušenostmi s inertním posypem a výhodami i nevýhodami chemického posypu, 
jehož zavedení město zvažuje. Občané mohli od 1. do 28. března hlasovat na 
internetových stránkách města, emailem nebo poštou. 

Starosta informoval RM o výsledcích březnové ankety k problematice zimní 
údržby a používaného posypového materiálu.



1) Email
7 emailů: 4 proti solení, 3 pro solení

2) Web
Na otázku „Chcete, aby Čelákovice začaly v zimě solit?“ odpovědělo 420 
občanů, z toho:

Ano: 228 hlasů (54,29 %)
Ne: 172 hlasů (40,95 %)
Je mi to jedno: 20 hlasů (4,76 %)

3) Dopisy
1 dopis: proti solení

Poradní sbor občanů z 10 hlasujících 2 proti solení, 8 pro solení

11.5. Změna Přílohy č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu 
v Čelákovicích 
Vzhledem ke změnám ve vedení města po komunálních volbách a nástupu 

tiskové mluvčí je třeba tyto změny promítnout do přílohy organizačního řádu: 
Příloha č. 2. – Podpisové právo vyjmenovaných zaměstnanců a stanovení 
oprávněných úředních osob Městského úřadu v Čelákovicích. 
* RM schvaluje dle návrhu změnu Přílohy č. 2 Organizačního řádu Městského 
úřadu v Čelákovicích č. I/05/06 - Podpisové právo vyjmenovaných zaměstnanců 
a stanovení oprávněných úředních osob Městského úřadu v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Zapsala Romana Liscová 20. 4. 2011

Tomáš Janák
ověřovatel zápisu

Bc. Josef Pátek
starosta

Námitka projednaná na RM 26. 4. 2011: 
Tomáš Janák : 
k hlasování u bodu 6. 1. 2. dne 26. 4. 2011 pan Janák namítl, že se při hlasování 
zdržel.






