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

                          2. března 2011
                                05/2011
Den a místo konání:      3. března 2011 v zasedací místnosti MěÚ - radnice I. 
Zahájení schůze: 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ - radnice I.
Ukončení schůze:      17.00 hodin
Schůzi řídil:      Bc. Josef Pátek – starosta města
Ověřovatel usnesení:      Ing. Jaroslav Ryneš
Ověřovatel zápisu: Mgr. Marek Skalický

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

Tomáš Janák
Omluveni:                       Ing. Luboš Choura                 

Projednávání jednotlivých bodů schůze:
1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
Starosta doplnil program jednání o bod: 2.3., 4.8., 4.9., 4.10., 11.2., 11.3., 11.4.,
11.5., 11.6.
* Program byl po doplnění uvedených bodů schválen – podrobněji viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

1.2. Jmenování Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka 
Skalického ověřovatelem zápisu
* Jmenování Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 

* Jmenování Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu – viz usnesení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 

1.4 Schválení zápisu z minulé schůze rady 
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č.04/2011 ze dne
21. 2. 2011 
* RM schvaluje zápis – podrobněji viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.   



2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
2.1. Věcná břemena 6 RD Sedlčánky 
V souvislosti s přípravou inženýrských sítí pro 6 RD Sedlčánky jsou předloženy 
příslušné břemenné smlouvy.
2.1.1.  * RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IV-12-6010772/1, mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným 
z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný z věcného břemene zřídí 
budoucímu oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno umístění, zřízení 
a provozování kabelového vedení NN včetně připojovacích skříní na pozemcích 
ve vlastnictví budoucího povinného p.č. 51/2 – orná, p.č. 500/50 - trvalý travní 
porost, p.č. 500/89 - trvalý travní porost, p.č. 500/90 - trvalý travní porost, p.č. 
500/91 - trvalý travní porost, p.č. 500/93 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p.č. 500/94 -  ostatní plocha, ostatní komunikace, všech v k.ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice. 

  

2.1.2.  *RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi, RWE 
GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. 
Budoucí povinný z věcného břemene zřídí budoucímu oprávněnému z věcného 
břemene věcné břemeno práva zřídit a provozovat na pozemcích ve vlastnictví 
budoucího povinného p. č. 500/93 – ostatní plocha, ostatní komunikace, a p.č. 
500/60 – ostatní plocha, ostatní komunikace, obou v k.ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice, plynárenské zařízení - plynovod STL, včetně práva vstupu a vjezdu 
na tyto pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami 
a provozováním uvedeného plynovodu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.2. Věcné břemeno RWE
Na základě žádosti RWE GasNet, s.r.o. je předložena smlouva o uzavření 
budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako 
budoucím povinným z věcného břemene a firmou RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad 
Labem, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Smlouva je upravena 
tak, aby nenahrazovala vyjádření města ve správním řízení. 
* RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
pro stavbu plynárenského zařízení  - prodloužení řadu a přípojka plynu včetně 



jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na pozemku 
p.č. 832/1ostatní plocha,ostatní komunikace v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice 
mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi RWE 
GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.3. Smlouva o dodávce vody VaK
V odběrném místě Čelákovice, Průmyslová č. parc. 3571/3 bylo zavedeno 
účtování vodného, smlouva byla omylem adresována VaKem na Město 
Čelákovice. 
* RM revokuje své usnesení č. 04/2011/2.1 ze dne 21. února 2011.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
3.1. Sponzorský dar pro MŠ Rumunská  

Mateřská škola Rumunská žádá na základě § 39b zákona 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění o souhlas 
zřizovatele k přijetí daru v hodnotě 9.990,- Kč. Jedná se o učební pomůcku 
stavebnicovou soupravu „Super cihly“.
Dárce je EUREST, spol. s r.o., Praha 7, IČO 00642215.
* RM souhlasí s přijetím daru, stavebnicové soupravy „Super cihly“ 
pro Mateřskou školu Čelákovice, Rumunská od EUREST, spol. s r.o., 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.2. Nový ceník prací a služeb prováděných TS Čelákovice
Byl předložen nový ceník služeb a prací zajišťovaných Technickými službami 
Čelákovice pro občany města.
* RM schvaluje s platností od 1.4.2011nový Ceník služeb a prací příspěvkové 
organizace Technické služby Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. (p. Janák)

K tomuto bodu se dostavil v 15.00 hodin ředitel Technických služeb.

3.3. ZŠ Kostelní využití IF
ZŠ Kostelní v návrhu svého rozpočtu na rok 2011 uvedla využití prostředků 
investičního fondu školy ve výši 70.000,- Kč na nákup mlýnku na maso 
pro školní jídelnu. 
* RM schvaluje ZŠ Kostelní využití prostředků investičního fondu ve výši 
70.000,-  Kč na nákup nového mlýnku na maso do školní jídelny.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 



3.4. ZŠ Komenského využití IF
ZŠ Komenského žádá povolení využít prostředků investičního fondu ve výši 
60.000,- Kč na nákup škrabky do školní jídelny. 
* RM schvaluje ZŠ Komenského využití prostředků investičního fondu ve výši 
60.000,- Kč na nákup nové škrabky do školní jídelny.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.5. Úprava č. 1 rozpočtu 2011 
Byl předložen rozpočet města 2011 - úprava č. 1
* RM doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu č. 1 rozpočtu města 2011.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1. SOD na rekonstrukci vjezdu a retardéru ul. U Mlýnské Strouhy
Dle poptávky na zakázku výstavby vjezdů byla vybrána a schválena fa. LŠL –
STAVBY s.r.o., Čáslav. V této cenové relaci jsou oceněny požadované práce, 
včetně RM schválených vjezdů, a zhotovitel předkládá ke schválení Smlouvu 
o dílo na akci ,,Rekonstrukce vjezdů u novostaveb RD a retardérů v ul. 
U Mlýnské strouhy -  Čelákovice“ ve výši 220.412,30 Kč bez DPH. 
* RM schvaluje předloženou Smlouvu o dílo č. 02/11 mezi objednatelem Městem 
Čelákovice a zhotovitelem f. LŠL – STAVBY s.r.o. Čáslav na stavbu 
„Rekonstrukce vjezdů u novostaveb RD a retardérů v ul. U Mlýnské strouhy –
Čelákovice“ve výši 220.412,30 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.2. Nabídka nebytových prostor v objektu Beránek
Městu Čelákovice jsou nabízeny ke koupi komerční, nebytové - obchodní 
prostory v přízemí objektu nově zrekonstruovaného bytového domu „Beránek“ 
v Čelákovicích.
Ke koupi je 260m2 plochy v 1.NP a 196m2 plochy v 1.PP. Prostory je možné 
rozdělit na jednotlivé sekce či ponechat v celku.

Tento bod bude projednán v dubnu na příští RM .



4.3. Výsledky cenové poptávky na označení a vybavení vozidla MP
V návaznosti na probíhající veřejnou zakázku na dodávku nového automobilu 
pro Městskou policii Čelákovice bylo ORM provedeno poptávkové řízení na 
zajištění označení nového vozidla MP tj.: světelnou rampou, polepy s označením 
Městská policie Čelákovice vč. znaku města a dodávky přepravní klece pro 
odchyt psů. 
* RM schvaluje cenovou nabídku společnosti Progres servis Sibřina s.r.o., 
Sibřina, na dodávku a montáž vybavení a označení vozidla Městské policie 
Čelákovice v ceně 81. 425,- Kč bez DPH tj. 97. 710,- Kč vč. DPH. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.4. Rekonstrukce osvětlení v sadech 17. listopadu
Na základě opakovaných stížností občanů Čelákovic provedl ředitel TS 
ve spolupráci s Ing. A. kontrolu osvětlení v sadech 17. listopadu 
a z jejich šetření vznikl předkládaný návrh na rekonstrukci osvětlení v tomto 
prostoru. 
* RM schvaluje předložený návrh na rekonstrukci osvětlení v sadech 
17. listopadu a pověřuje ředitele TS, aby provedl poptávku daného typu světel
a předložil ji RM k posouzení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.5. Mandátní smlouva – revitalizace náměstí 5. Května
Na jednání RM dne 3. 2. 2011 byla schválena rámcová mandátní smlouva 
se společností ML Compet a.s., Praha 1 na zajištění činností spojených 
s dotačním managementem pro investiční akci „Revitalizace náměstí 5. května 
v Čelákovicích“. Tato smlouva obsahuje ustanovení o tom, že mezi Městem 
Čelákovice jako mandantem a společností ML Compet jako mandatářem budou 
uzavřeny ještě prováděcí mandátní smlouvy, kde budou stanoveny doplňující 
podmínky k jednotlivým činnostem v rámci zajištění dotačního managementu.
* RM schvaluje Prováděcí mandátní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako 
mandantem a společností ML Compet a.s., Praha 1 jako mandatářem v rámci 
realizace veřejné zakázky „Dotační management – Revitalizace náměstí 
5. května v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.



4.6. Dodatek SOD Rekonstrukce vjezdů a chodníku Spojovací
Dle poptávky na zakázku výstavby vjezdů byla vybrána a schválena f. LŠL 
STAVBY s.r.o.,Čáslav.Na akci ,,Rekonstrukce vjezdů u novostaveb RD 
a chodníku v ul. Spojovací -  Čelákovice“ byla 18. 11.2010 podepsána Smlouva 
o dílo č. 07/10, kterou je nutno změnit Dodatkem ke smlouvě 
o dílo č. 7/10, jelikož původní zadání počítalo s uskladněním výkopového 
materiálu v Sedlčánkách a bylo připraveno pro další použití. V současné době se 
již s dalším použitím nepočítá a je nutné zbylý materiál odvézt 
na skládku.
* RM schvaluje předložený Dodatek ke smlouvě o dílo č. 07/10 mezi 
objednavatelem Městem Čelákovice a zhotovitelem f. LŠL – STAVBY s.r.o. 
Čáslav na stavbu „Rekonstrukce vjezdů u novostaveb RD a chodníku 
v ul. Spojovací – Čelákovice“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Bc. Pátek)

4.7. Mandátní smlouva TDI Kostelní
V souvislosti s rekonstrukcí komunikace ul. Kostelní v Čelákovicích a problému 
týkajících se dokončení této stavby bylo zahájeno jednání s Ing. Jiřím Fialou, 
Čelákovice o zajištění výkonu technického dozoru investora pro tuto stavbu. 
Ing. Fiala proto předložil mandátní smlouvu, jejímž obsahem je popis všech 
činností, který v rámci výkonu TDI bude zajišťovat. Náklady spojené s výkonem 
této činnosti činí dle mandátní smlouvy 27.000,-Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, 
že Ing. Fiala není plátcem DPH, je tato částka cenou konečnou. Platba bude 
provedena ve dvou splátkách a to 13.000,- Kč po podpisu smlouvy a po zahájení 
činnosti TDI a 14.000,- Kč po dokončení stavby a všech činností spojených 
s výkonem TDI. Z výše uvedených důvodů je na jednání RM předkládána 
ke schválení Mandátní smlouva.
* RM schvaluje Mandátní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako mandantem 
a Ing. Jiřím Fialou, Čelákovice jako mandatářem za zajištění výkonu 
„Technického dozoru investora“ v rámci realizace investiční akce 
„Rekonstrukce komunikace ul. Kostelní v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.8. Smlouvy s majiteli sousedních pozemků – parkoviště Beránek 
V rámci územního řízení a stavebního povolení pro parkoviště pro bytový dům 
„Nový Beránek“ v ulici Na Švihově se stavební úřad musí vypořádat 
s námitkami majitelů sousedních pozemků. Město se ve smlouvě o spolupráci 
zavázalo spolupracovat s firmou Phoenix Property s.r.o. na při ÚŘ s tím, 
že investor vybuduje parkoviště a veřejné osvětlení na své náklady. Uvažovaná 
suma 3.450.000,- Kč na realizaci této akce byla uložena na účet města. 



* RM schvaluje Smlouvu ve věci vybudování zdi, na hranici pozemků p.č. 1208/2 
a p.č.1208/3 ve vlastnictví pana J.B., Čelákovice a Ing. F. B., Praha 11 
a pozemku ve vlastnictví Města Čelákovice p.č. 1320/7 vše v k.ú. Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.9. Rekonstrukce a dostavba haly č.19 a 20 ve výrobním areálu FV – Plast
v Čelákovicích – vyjádření ke stavebnímu řízení.
Stavební komise projednávala na svém jednání dne 28. 2. 2011 s tímto závěrem  
Stavební komise doporučuje projekt ke schválení s podmínkou, že bude 
provedeno měření hluku před vydáním kolaudačního souhlasu.
* RM doporučuje projekt Rekonstrukce a dostavba haly č.19 a 20 ve výrobním 
areálu FV – Plast v Čelákovicích ke schválení s podmínkou, že bude provedeno 
měření hluku OHS před vydáním kolaudačního souhlasu a naměřené hodnoty 
nepřekročí hygienické limity pro obytnou zástavbu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.10. Zápis z jednání komise pro rozvoj města a MA21 ze dne 1. 3. 2011
4.10.1. * RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 nemá 
námitek k návrhu řešení polyfunkčního domu v ulici Rybářské na st.p.č. 79 v k.ú. 
Čelákovice investora p. Zdeňka Klučiny. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.10.2. * RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 
k zahájení zjišťovacího řízení záměru „Obytný soubor V Prokopě“ v k.ú. 
Čelákovice, Lázně Toušeň doporučuje do vyjádření města Čelákovice doplnit 
tyto body:
Město Čelákovice požaduje dořešit dopravní napojení na stávající zástavbu. 
Vzhledem ke kapacitě projektu, město požaduje zpracování dopravní studie, 
která navrhne napojení souboru na dostatečně kapacitní komunikaci a prověří 
zatížení stávajících komunikací novou dopravou.

Město Čelákovice nesouhlasí s řešením odkanalizování lokality, které 
je navrženo v dokumentaci k oznámení záměru dle zák. č. 100/2001 Sb. 
o posuzovaní vlivů na životní prostředí v platném znění pro Obytný soubor 
V Prokopě, tedy s gravitační kanalizací vyústěnou do přečerpávající stanice. 
Město Čelákovice požaduje odkanalizování řešit gravitačně ve variantě se 
stokou vedenou za areálem Volmanovy vily. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.



5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
5.1. Odvolání členky sociální komise a jmenování nové
Návrh na odvolání člena do sociální komise :
Odvolání MUDr. Hany Kadeřávkové ze sociální komise z důvodu časové kolize 
termínu zasedání sociální komise a prodloužených ordinačních hodin. 

Návrh na zařazení člena do sociální komise :
Doplňujeme sociální komisi o Miroslavu Žeravovou na 13 členů. 

5.1.1.* RM bere na vědomí kolizi termínů zasedání sociální komise 
s prodlouženou dobou ordinace  MUDr. Kadeřávkové a z toho důvodu odvolává 
MUDr. Hanu Kadeřávkovou ze sociální komise.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.1.2.* RM jmenuje Miroslavu Žeravovou do sociální komise.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.2. Smlouva o vzájemné spolupráci – speciální třída MŠ
Městys Nehvizdy se na nás obrátil s nabídkou vzájemné spolupráce při 
umísťování hendikepovaných dětí do speciální třídy mateřské školy v rámci 
právního subjektu Základní a mateřská škola Nehvizdy.
Vzhledem k tomu, že tato nabídka rozšiřuje možnosti umístění hendikepovaných 
dětí pro ty občany Čelákovic, pro které není problém dítě do Nehvizd dopravit, 
navrhuji tuto smlouvu uzavřít a informovat o této možnosti dětské lékaře. 
Vzhledem k tomu, že naplněním této smlouvy nevznikají městu Čelákovice 
žádné finanční závazky bude o této smlouvě informována sociální komise 
dodatečně a to na svém jednání 22. 3. 2011.
* RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi 
Městysem Nehvizdy a Městem Čelákovice při umísťování hendikepovaných dětí 
do speciální třídy mateřské školy v rámci právního subjektu Základní škola 
a mateřská škola Nehvizdy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT  



6.1. Konkurs na ředitelku MŠ Rumunská
Paní E.V. podala rezignaci na funkci ředitelky Mateřské školy , Rumunská 1477 
ke dni 31. 8. 2009 a k témuž datu ukončila i pracovní poměr. Řízení školy 
převzala zástupkyně ředitelky paní M. H. Na obsazení funkce ředitelky byl 
vyhlášen konkurs ve smyslu z. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání dle 
vyhl. č 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích 
proběhla 3 kola konkursního řízení. Z konkursu nevzešla nová ředitelka.  
*RM vyhlašuje konkurs na obsazení funkce ředitel/ředitelka Mateřské školy 
Čelákovice, Rumunská 1477, okres Praha – východ a stanovuje požadavky 
na uchazeče a náležitosti přihlášky tak, jak je uvedeno v podkladovém 
materiálu. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Mgr. Skalický)

6.2. Kriteria pro přijímání dětí do MŠ
Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání upravuje zákon č. 
561/2004 Sb.,školský zákon a z. 500/2004, správní řád .O přijetí dítěte 
rozhoduje ředitelka školy, odvolacím orgánem je Krajský úřad Středočeského 
kraje.  Město, jako zřizovatel předškolních zařízení se snaží regulovat 
přeplněnost, duplicitu zápisu dětí do více škol a eliminovat sociální dopady 
nedostatku míst pro předškolní vzdělávání v rodinách.
* RM schvaluje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním 
roce 2011/12 v tomto pořadí: 

1. Místo trvalého bydliště na území města Čelákovic
2. Předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky
3. Závažná sociální situace v rodině, zdravotní stav dítěte, vždy doloženo 

písemným vyjádřením příslušné odborné instituce (útvar sociálně právní 
ochrany dětí, školské poradenské zařízení, lékař) 

4. Předškolní vzdělávání čtyřletých dětí
5. Předškolní vzdělávání tříletých dětí 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.3. Pouťové oslavy
Spolek přátel čelákovického muzea pořádá dne 13. 8. 2011 tradiční Pouťové 
oslavy. Celodenní program od 9.00 do 18.00 hodin v parku Na Hrádku 
a ve Tvrzi doplňuje jízda výletního vláčku pro 36 osob.  
6.3.1.* RM souhlasí s konáním Pouťových oslav 2011 na městském pozemku p.č. 
146 - park Na Hrádku. 



  
6.3.2.* RM nemá námitek k doplnění programu Pouťových oslav 2011 jízdou 
výletního vláčku, souhlasí s jeho pohybem po cyklostezce a žádá o součinnost TS 
města a Městskou policii.
Úklid parku po akci provede Spolek přátel čelákovického muzea.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.4. Spolupráce města s o.p.s. Zlatý pruh Polabí
Město Čelákovice spolupracuje v oblasti cestovního ruchu s o.p.s. Zlatý pruh 
Polabí.
Do Fondu cestovního ruchu turistické oblasti Zlatý pruh Polabí přispívá 
v současné době 9 obcí, z nichž Čelákovice jsou jednoznačně největší. Město 
ročně přispívá 5 Kč/1 obyvatel, což pro rok 2011 činí cca 55 tis. Kč.
* RM ukládá komisi pro kulturu, sport a cestovní ruch o zhodnocení dosavadní 
spolupráce s o.p.s. Zlatý pruh Polabí a o doporučení návrhu řešení ve věci 
spolupráce mezi Městem Čelákovice a o. p. s. Zlatý pruh Polabí v termínu 
do 31. 3. 2011.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA 
7.1. Zpomalovací prahy PPC a u „Duhového hřiště“

Předkládáme RM k projednání instalaci 2 ks zabudovaných skládaných 
zpomalovacích prahů v ulici Pod Přerovskou cestou u „Duhového hřiště“. 
Stávající montované retardéry jsou poškozené a ohrožují bezpečnost silničního 
provozu. V minulosti byly již jednou poškozeny a opravovány, cena za opravu 
činila 17.510,- Kč.  Pořizovací cena 1 ks montovaného prahu je 15.000,- Kč, 
celkové náklady včetně opravy poškozeného zařízení byly tak vyčísleny 
na 47.510,- Kč. 

Instalaci 2 ks zabudovaných, ze zámkové dlažby skládaných zpomalovacích 
prahů, je možné provézt v režii Technických služeb Čelákovice, za cenu nákupu 
potřebného materiálu ve výši cca 5.000,-Kč. 

* RM souhlasí s instalací 2 ks zabudovaných, ze zámkové dlažby skládaných 
zpomalovacích prahů, v ulici K Borku u „Duhového hřiště“.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.



7.2. Cenová nabídka na instalaci, údržbu a opravy dopravního značení

Předkládáme RM k projednání cenových nabídek na instalaci, opravu a údržbu 
dopravního značení v Čelákovicích. Vzhledem k výhodné cenové nabídce 
a dodací lhůtě ihned, doporučujeme firmu František Kadeřábek, Zámečnické 
práce a dopravní značení, Říčany. 

* RM souhlasí s celoroční objednávkou na instalaci, opravu a údržbu 
dopravního značení v Čelákovicích u firmy František Kadeřábek, Zámečnické 
práce a dopravní značení, Říčany.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.0.a. Zápis z jednání bytové komise ze dne 8. 2. 2011.
* RM bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 8. 2. 2011.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.0.b. Zápis z mimořádného jednání bytové komise ze dne 16. 2. 2011.
* RM bere na vědomí zápis z mimořádného jednání bytové komise ze dne 
16. 2. 2011.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.1. Výpověď z nájmu bytu č. 4, Čelákovice č.p. 1445
Pan L. S., , užívá od 01. 01. 1994 byt č. 4, v domě  č.p. 1445, ul. Prokopa 
Holého v Čelákovicích. Nájemní smlouva je na dobu neurčitou. Od března 2010 
pan S. přestal platit nájemné a zálohy 
na služby spojené s užíváním bytu. Dále pak pan S. dluží za vyúčtování záloh 
spojených s užíváním bytu za rok 2008 (částku 2.563,- Kč) a za rok 2009 
(částku 3.748,- Kč).V současné době dluží nájem a zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu částku 74.561,- Kč. Proto jsme v listopadu 2010 podali žalobu 
na úhradu dlužného nájemného. Zároveň jsme požádali právní kancelář 
o sepsání výpovědi z nájmu bytu. Jelikož se jedná o závažný právní úkon, 
je jeho platnost podmíněna souhlasem RM jakožto vlastník bytu.
Dluh ke dni 31. 12. 2010 činní 74.561,-Kč. 
* RM vypovídá nájem z bytu č. 4, v domě č.p. 1445, ul. Prokopa Holého 
v Čelákovicích, panu L. S., z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu v částce přesahující trojnásobek měsíční výše 
těchto plateb.



* RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu č. 4, 
č.p. 1445, ul. Prokopa Holého v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.2. Výpověď z nájmu bytu č. 25, Milovice č.p. 502
Paní E. J., , užívá od 1.11. 1997 byt č. 25, v domě
č.p. 502, ul. Armádní v Milovicích. Nájemní smlouva je na dobu neurčitou. 
Od ledna 2010 paní J. přestala platit nájemné a zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu, protože byt opustila a v bytě údajně bydlí její manžel. V srpnu 
2010 dlužila na nájemném a zálohách na službách spojených s užíváním bytu 
částku 45.979,- Kč. Proto byla podána žaloba na úhradu dlužného nájemného. 
Od té doby opět nikdo dluh nesplácel a ani neplatil běžné nájemné ani za služby 
spojené s užíváním bytu, až v prosinci 2010 zaplatila paní J. 35.000,-Kč.
A proto jsme zároveň požádali právní kancelář o sepsání výpovědi z nájmu 
bytu. Vzhledem k vyjádření paní J., je nutno výpověď směřovat i na jejího 
manžela pana L. J. Jelikož se jedná o závažný právní úkon, je jeho platnost 
podmíněna souhlasem RM jakožto vlastník bytu, s podáním výpovědi.
Dluh ke dni 31. 01. 2011 činní 34.273,-Kč. 
* RM vypovídá nájem z bytu č. 25 v domě č.p. 502, ul. Armádní v Milovicích, 
paní E. J., a panu L. J . z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu v částce přesahující trojnásobek měsíční výše 
těchto plateb.
* RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu č. 25,
č.p. 502, ul. Armádní v Milovicích. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.3. Výpověď z nájmu bytu č. 1, Čelákovice č.p. 1647
Pan N. F., užívá od 01.01. 1994 byt č. 1, v domě č.p. 1647, ul. J.A. Komenského 
v Čelákovicích. Nájemní smlouva je na dobu neurčitou.
Od ledna 2009 pan N. začal platit nepravidelně nájemné a zálohy na služby 
spojené s užíváním bytu. Dále pak pan N. dluží za vyúčtování záloh spojených 
s užíváním bytu za rok 2008 (částku 2.052,- Kč) a za rok 2009 (částku 6.749,-
Kč).Dne 28. 4. 2010 podepsal pan N.„Uznání dluhu“ za 11 a 12/2009 a za část 
vyúčtování za rok 2008, ale nezaplatil ani jednu splátku. V současné době dluží 
na nájem a zálohách na služby spojených s užíváním bytu částku 55.941,- Kč. 
Proto jsme v listopadu 2010 podali žalobu na úhradu dlužného nájemného. 
Zároveň jsme požádali právní kancelář o sepsání výpovědi z nájmu bytu. Jelikož 
se jedná o závažný právní úkon, je jeho platnost podmíněna souhlasem RM 
jakožto vlastník bytu.



Dluh ke dni 31. 01. 2011 činní 55.941,-Kč. 
* RM vypovídá nájem z bytu č. 1, v domě č.p. 1647, ul. J.A. Komenského
v Čelákovicích, panu F. N., z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu v částce přesahující trojnásobek měsíční výše 
těchto plateb.
* RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu č. 1,
č.p. 1647, ul. J.A. Komenského v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (2 nepřítomni – Ing. Sekyra, P.Iglo)

8.4. Výpověď z nájmu bytu č. 47, Milovice č.p. 501
Paní M. G., užívá od 15.10. 2003 byt č. 47, v domě č.p. 501, ul. Armádní , 
Milovice. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 6. 2010.
Za dobu užívání bytu (od 15. 10. 2003) zaplatila paní G. nájemné 
a zálohy na služby spojené s užíváním bytu párkrát dále za ni platila Správa 
sociálního zabezpečení – soc. dávky, ale ne celý předpis a tak začal dluh 
narůstat. I ze sociálních důvodů se v prosinci 2009 žaloba od právníků se stáhla, 
ale neplatí nadále nic  a jelikož nemá nájemní smlouvu tak ani sociálka za ni 
nemůže platit. Dluh na nájemném a zálohách na služby při podání žalob 
za období od prosince 2008 do června 2010 =  38.170,- Kč. Paní G. sice psala 
pravidelně Dopisy, ve kterých neustále slibovala, že dluh ve splátkách splatí 
(což se opět nestalo) a v červenci 2010 byla podána žaloba na úhradu dlužného 
nájemného. Zároveň jsme požádali právní kancelář o sepsání výpovědi z nájmu 
bytu. Paní G. v září 2010 podepsala „Uznání dluhu“ ve kterém se zavázala 
v pravidelných měsíčních splátkách ( 1.500,- Kč) dluh splácet (což nesplnila).
Dluh ke dni 31. 12. 2010 činní 63.189,-Kč. 
* RM vypovídá nájem z bytu č. 47 v domě č.p. 501,
ul. Armádní v Milovicích, paní M. G., z důvodu nezaplacení nájemného a 
úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu v částce přesahující trojnásobek 
měsíční výše těchto plateb.
* RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu č. 47, 
č.p. 501, ul. Armádní v Milovicích. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. (Ing. Sekyra)

RM se vrací k odloženému případu paní G. Místostarosta konstatoval, že nebyl
žádný zájem o zaplacení částky ani po měsíčních splátkách.

8.5. Výpověď z nájmu bytu č. 30, Milovice č.p. 621
Paní L.a P., užívá od 15.3. 2010 byt č. 30, v domě 
č.p. 621, ul. Lesní  v Milovicích. Nájemní smlouva je na dobu určitou, do 31.
3. 2012. Za dobu užívání bytu zaplatila paní P. nájemné a zálohy na služby 



spojené s užíváním bytu pouze za měsíce: březen 2010, duben 2010, květen 
a září 2010. V současné době dluží nájem a zálohy na služby částku 55.802,- Kč. 
V měsíci říjnu 2010 dosáhl dluh na nájemném a zálohách na služby spojené 
s užíváním bytu částky 30.901,- Kč.  
Na tuto částku paní P. podepsala „Uznání dluhu“ ve kterém se zavázala 
v pravidelných  měsíčních splátkách dluh splácet až do úplného splacení, 
po měs. splátkách 5.000,-Kč ( což tak nečiní, zaplatila pouze jednu splátku 
a neplatí dál běžné nájemné), proto byla v prosinci 2010 podána žaloba 
na úhradu dlužného nájemného. Zároveň jsme požádali právní kancelář 
o sepsání výpovědi z nájmu bytu. Jelikož se jedná o závažný právní úkon, 
je jeho platnost podmíněna souhlasem RM jakožto vlastník bytu, s podáním 
výpovědi.
Dluh ke dni 31. 12. 2010 činní 55.802,-Kč. 
* RM vypovídá nájem z bytu č. 30 v domě č.p. 621, ul. Lesní v Milovicích, paní 
L. P., z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady 
za plnění poskytovaná s užíváním bytu v částce přesahující trojnásobek měsíční 
výše těchto plateb.
* RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu č. 30,
č.p. 621, ul. Lesní  v Milovicích. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.6. Výměny a přidělení bytů
8.6.1.Výměna bytu :
Pí V. J., bytem, ul. Prokopa Holého, č. p.1444 Čelákovice, byt č. 16 a 
P. J. L., bytem ul. Stankovského č. p.1581, Čelákovice, byt č. 38 
Na bytě č. 38, ul. Stankovského je dluh ve výši 30.000,-Kč za nájemce L. J.. 
Členové bytové komise souhlasí s výměnou a sepsáním Nájemní smlouvy s pí J. 
V. až po uhrazení dlužné částky a s p. J., aby byla sepsána a uzavřena Nájemní 
smlouva na dobu 3 měsíců.
* RM souhlasí s výměnou bytů mezi paní J. V. bytem v č.p. 1444, Prokopa 
Holého, Čelákovice a panem L. J., bytem v č.p. 1581, Čelákovice za podmínek, 
kdy pí V. uhradí dluh ve výši 30.000,-Kč 
a s p. J. se uzavře Nájemní smlouva na dobu 3 měsíců.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.6.2. Přidělení bytu
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 36,25m², přízemí, byt č. 20 v č. p. 
501, ul. Armádní v Milovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení 
bytu panu M. B., bytem ul. Stankovského 1642, Čelákovice. 



Pan B. žije s přítelkyní a bratrem u rodičů v bytě o velikosti 46m². Žádost 
o byt podána 09. 02. 2007.
* RM přiděluje byt č. 20 o velikosti 1+1, ul. Armádní, Milovice panu M. B. dle 
seznamu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.6.3. Přidělení bytu v DPS
V domě s pečovatelskou službou, ul. Na Hrádku č. p. 462, se uvolnil byt č. 7 
po J. P. Byt byl předán firmě Q-Byt, Čelákovice. Členové sociální komise 
doporučují přidělit byt pí Z. Č.
Členové bytové komise přihlédli k názoru sociální komise a jednohlasně 
doporučují přidělení bytu pí Z. Č., trvale bytem Čelákovice ul. Matěje Červenky 
v čp.1414/1. 
* RM přiděluje na základě doporučení sociální a bytové komise byt č. 7 v DPS, 
ul. Na Hrádku č. p. 462, Čelákovice, paní Z. Č., ul. Matěje Červenky č. p. 
1414/1 ze zdravotních důvodů. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.6.4. Přidělení bytu v DPS
V domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní č. p. 26, zemřel p. V. H., obyvatel 
bytu č. 306. Byt byl předán firmě Q-Byt, Čelákovice. Členové sociální komise 
doporučují přidělit byt pí T. T.
Členové bytové komise přihlédli k názoru sociální komise a jednohlasně 
doporučují přidělení bytu pí T.T., trvale bytem Matěje Červenky 141/1.
* RM přiděluje na základě doporučení sociální a bytové komise byt č. 306 
v DPS, ul. Kostelní č. p. 26, Čelákovice, paní T. T., ul. Matěje Červenky č. p. 
1414/1 ze zdravotních důvodů.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.6.5. Korespondence pana D. K.
Radě města se předkládá žádost pana D. K., bytem Topolova č. p. 616, 
Milovice ve věci žádosti o prodloužení nájemní smlouvy. Pan K. 
se proto obrací na členy Rady města Čelákovic. Ve svém dopise uvádí, že dluh, 
který mu vznikl z důvodu ztráty zaměstnání v lednu letošního roku uhradil. 
Žádost byla projednána na bytové komisi, kde pí Kalibová z Q-BYTU potvrdila, 
že dluh je skutečně uhrazen. Členové bytové komise doporučují RM sepsání 
nové Nájemní smlouvy s p. K.
* RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy panu D. K., bytem Topolova č. p. 
616, Milovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.



8.6.6. Korespondence manželů H.
Radě města se předkládá žádost manželů H., bytem B. Smetany č. p. 1692, 
Čelákovice ve věci přidělení bytu. Žádost byla projednána na bytové komisi a 
členové bytové komise nedoporučují přidělení bytu manželům H., Rodině byly 
nabídnuty již tři byty (1. 7. 2009 – 2 byty, 4. 11. 2009 
1 byt) všechny odmítly.
Tento bod bude projednán na příští RM.

8.6.7. Přednostní přidělení bytu
Členům bytové komise byla předložena žádost pí Š. P., bytem 
B. Smetany 1489, Čelákovice, o přednostní přidělení bytu. Pí P. ve své žádosti 
uvádí, že jí v říjnu 2011 končí pronájemní smlouvy a nebude prodloužena. Pí P. 
má podanou žádost o byt ze dne 18. 1. 2010. Žádost byla projednána na bytové 
komisi a členové bytové komise nedoporučují přednostní přidělení bytu. 
* RM neschvaluje přednostní přidělení bytu Š. P., 
B. Smetany č.p. 1489, Čelákovice
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. (p.Iglo)

8.6.8. Výpověď z nájmu bytu
Firma Q-Byt Čelákovice, spol. s.r.o. adresuje žádost na bytovou komisi ve věci 
projednání. Výpověď z nájmu bytu p. M. J.. V dopise uvádí, že dne 
3. 2. 2011 provedli pracovníci Q - BYTu Čelákovice kontrolu v bytě č. 3 v domě 
č. p. 1581. Byt měl být podle nájemní smlouvy užíván panem J.. V bytě není 
hlášen žádný spolubydlící. V době kontroly byla v bytě přítomna pouze mladá 
žena s dítětem. Své jméno nesdělila, na dotaz, zda v bytě je pan J. odpověděla, 
že neví kde je, že v bytě bydlí ona v podnájmu a že vše ohledně bytu vyřizuje 
s paní J. (matkou).
Tento bod bude projednán na příští RM.

8.6.9. Výpověď z nájmu bytu
Paní V., seznámila členy bytové komise s tím, že pí M. S., bytem Prokopa 
Holého č. p. 1174, Čelákovice se prokazatelně nezdržuje na své adrese. Proto 
navrhuje, aby bytová komise doporučila RM rozhodnout o výpovědi nájmu 
z bytu č. 5 M. S. pro porušení odst. 2 §689 OZ, dále pro porušení v odst. 1 §719 
OZ a z důvodů uvedených v §711 odst. 2 písmeno d). 



Tento bod bude projednán na příští RM.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladů

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
10.1. 1. Změna posypového materiálu komunikací v zimním období
RM si svým usnesením 03/2011/10.3 ze dne 3. 2. 2011 vyžádala doplňující 
informace jednak od ředitele TS, jednak od komise pro životní prostředí. 
Informace z TS jsou předkládány pod označením 10.1.1. a pod označením 
10.1.2. je předloženo stanovisko RNDr. Petříka.

RM čeká na vyjádření komise pro životní prostředí.

10.1.2. Vyjádření ke změně posypového materiálu na zimní údržbu 
komunikací (viz usnesení 10.3 RM 03/2011)

Komise pro životní prostředí posoudila na základě usnesení RM č. 10.3. (Změna 
posypového materiálu na zimní údržbu komunikací) možnost změny zimního 
posypu komunikací v Čelákovicích z hlediska vlivu na životní prostředí 
a konstatuje následující. Podle dostupných odborných podkladů (studie 
VÚLHM, VÚKOZ) je nejčastější příčinou chřadnutí stromů ve městech 
nadměrné solení vozovek v zimních měsících. Nejcitlivěji přitom reagují domácí 
druhy lip, které v Čelákovicích převažují.

Velké množství soli splavené městskou kanalizací do ČOV může způsobit 
nefunkčnost biologického stupně čištění vod. V úvahu přichází i poškození 
tlapek psů, kteří přicházejí do styku se solí. 

Nynější systém posypu inertním materiálem v Čelákovicích představuje tak 
k životnímu prostředí nejšetrnější variantu (štěrk také nezvyšuje prašnost) a je 
vhodné ho zachovat všude tam, kde hrozí poškození stromových výsadeb, 
splavení do podzemních vod příp. ČOV a v místech velké koncentrace psů 
venčených majiteli. 

RM čeká na vyjádření komise pro životní prostředí.



10.2. Vyjádření města – Linka na termické odlakování kovů
Městský úřad Čelákovice obdržel dne 21.2.2011 výše uvedenou žádost od firmy 
IG EIA Hydrogeologie, Seydlerova 2149/7, 158 00 Praha 5, doručenou MěÚ 
pod č.j. 1535/2011 dne 21.2.2011. Tato žádost byla přidělena k vyřízení odboru 
životního prostředí. Součástí předloženého spisového materiálu je rozptylová 
studie emisí vybraných znečišťujících látek souvisejících s provozem linky.Tuto 
studii projednávala předstihu na svém zasedání i Komise pro životní prostředí 
dne 17.2.2011. Komise pro životní prostředí tuto žádost projednala a měla 
doporučit Radě města, aby stavbu linky na termické odlakování kovových 
výrobků odmítla s tím, že město nepodporuje další rozšiřování zdrojů znečištění 
vzhledem k již tak vysoké zátěži ovzduší (viz Integrovaný registr znečišťování). 
* RM projednala projektantem protokolárně předložené podklady pro posouzení 
záměru Linka na termické odlakování kovových výrobků, která je plánovaná 
v prostoru Kovohutí a souhlasí s návrhem vyjádření města č.3 /2011 k tomuto 
záměru.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ 
11.2. Komise PPE a Komise pro projekt e-radnice – jmenování tajemnice
* RM jmenuje za tajemnici Komise pro paroplynovou elektrárnu Mochov 
a Komise pro vytvoření projektu e-radnice pí. Mgr. Petru Kolenskou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11.3. Návrh na schválení užívání závěsného odznaku při slavnostních 
příležitostech a občanských obřadech pro zastupitele města.
* RM Čelákovic stanoví, že právo užívat závěsný znak při slavnostních 
příležitostech a občanských obřadech má kromě starosty další zastupitel města 

                                     pan Ing. Petr Studnička                             

a pověřuje tohoto zastupitele ve smyslu § 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, 
v platném znění, k provádění občanských sňatků.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11.4. Jmenování Strategického týmu
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.  
11.4.1.* RM schvaluje jmenný seznam členů strategického týmu pro přípravu 
plánu strategického rozvoje města Čelákovice do r. 2025. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11.4.2.* RM pověřuje koordinátorku přípravy strategického plánu rozvoje 
zasláním pozvánky všem jmenovaným členům Strategického týmu na školení 
konané dne 10.března 2011.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11.5. Hodinu před počátkem jednání RM došlo na město rozhodnutí 
Ministerstva Kultury ve věci školy v Sedlčánkách. Starosta informoval radní 
o rozhodnutí s tím, že záležitost bude projednána na příští RM.

11.6. Starosta informoval RM o mimořádném auditu v Městském muzeu. Audit 
jež provádí fa. Bene Factum se zaměřuje na tři záležitosti z nichž dvě náleží do 
úseku archeologie a jedna do úseku muzejního. Audit bude hotový do 31. 3. 
2011 a výsledek bude projednáván na RM v dubnu 2011.

Zapsala Romana Liscová 3. 3. 2011

Mgr. Marek Skalický 
ověřovatel zápisu

Bc. Josef Pátek
starosta
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