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ZÁPIS Č.13 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE

15. července 2011

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

Hosté:

Omluveni: Ing. Luboš Choura, Miroslav Leypold Iglo, Tomáš Janák

Program jednání:
       1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění
       1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu
       1.4. Schválení zápisu

                 2. Majetkoprávní záležitosti + vyjádření města
                 3. Finance – rozpočty – dotace
                 4. Investice, záměry a vyjádření města
                 5. Sociální záležitosti a zdravotnictví
                 6. Školství, kultura a sport
                 7. Doprava
                 8. Bytové a nebytové záležitosti
                 9. Veřejný pořádek a bezpečnost
                10. Životní prostředí – VaK – odpadové hospodářství
                11. Různé
                   

Jednání se uskutečnilo od 8:20 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I.

Projednávání jednotlivých bodů schůze:
1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
Starosta doplnil program jednání o bod: 6.1.
Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod 6.1.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.2. Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického                             
ověřovatelem zápisu
* Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
* Jmenování Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu – viz usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
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1.4 Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 12/2011 ze dne 30. 6. 2011 

Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 12/2011 ze dne 30. 6. 2011
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA
Bez podkladů

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

Bez podkladů

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1. Obytná zóna 13 RD Nad Přerovskou cestou, Čelákovice – žádost o změnu podmínek
Město Čelákovice obdrželo žádost Ing. Arch. Jiřího Dandy o posouzení rozsahu územního rozhodnutí 
pro akci 13RD Nad Přerovskou cestou.

Návrh usnesení: RM nesouhlasí se změnou DÚR OZ 13 RD NPC, tedy s realizací OZ 13 RD NPC
bez dodržení podmínky vyjádření města č. 1/2010 ze dne 13. 10. 2010 uvedené v bodě 1) o zajištění 
územního rozhodnutí na prodloužení chodníku podél ul. Rooseveltova v úseku od ukončení 
stávajícího chodníku za křižovatkou ulic Rooseveltova a U Hájku až po ulici Pod Přerovskou cestou.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

4.2. Smlouva o dílo na opravu stěn a stropů MŠ Přístavní
RM na svém zasedání č. 12/2011 dne 30. 6. 2011 v bodě 4. 12. schválila výsledky výběrového řízení 
na dodavatele zakázky na opravu stěn a stropů v MŠ Přístavní. RM je předložen návrh SOD s vítězem 
uvedeného výběrového řízení firmou STAVITELSTVÍ KROUTIL, s.r.o., Úvaly.  

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o dílo na opravu stropů a stěn v MŠ Přístavní v Čelákovicích 
mezi Městem Čelákovice a firmou STAVITELSTVÍ KROUTIL, s.r.o., Úvaly za cenu 102.233,- Kč bez 
DPH.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

4.3. Opravy v sauně pře sezonou 2011/2012
Po skončení předcházející sezóny byl vytvořen soupis závad, které je nutno odstranit v další části roku 
2011. Na základě vytvořeného seznamu stavebních prací, jsme oslovili 5 firem, z nichž tři předložily 
nabídky.

Návrh usnesení: 4.3.1. RM schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku firmy Zdeněk Kučera, 
stavební a obchodní činnost, Čelákovice na stavební opravy v městské sauně před zahájením sezóny 
2011-2012.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 4.3.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo na opravu zařízení městské sauny 
v Čelákovicích mezi Městem Čelákovice a firmou Zdeněk Kučera, stavební 
a obchodní činnost, Čelákovice, za cenu 76.410,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

4.4. Výrobní a skladovací hala Čelákovice s administrativním zázemím a parkovištěm
Jde o záměr výstavby výrobní a skladovací haly, která bude umístěna v ulici Stankovského na místě 
stávajícího objektu, který je v současné době využíván jako výrobní a skladový objekt. Tento objekt 
bude demolován, zachována bude pouze kalírna – výrobní část. 

Tento bod bude projednán na příští RM

4.5. Nabídka na zpracování vizualizace náměstí 5. května
Dne 30. 6. 2011 bylo předáno staveniště pro zahájení revitalizace náměstí 5. května.  V souvislosti 
s prováděnými stavebními pracemi je u tak významné stavby v centru Čelákovic třeba v průběhu 
projektu zpracovat materiály pro prezentaci, což je mimo jiné také povinnost města jako příjemce 
dotace z ROP Střední Čechy.

Tento bod bude projednán na příští RM

4.6. Odstranění stavby Čelákovická strojírenská, s.r.o.
Jde o záměr Čelákovické strojírenské s.r.o., zbourat stávající objekt a na jeho místě vybudovat novou 
výrobní halu. Město, jako účastník řízení předkládá přiložené stanovisko, ve kterém požaduje 
maximální ochranu životního prostředí při pracích a řešení dopravy pouze ul. Tovární. 

Návrh usnesení: RM Schvaluje vyjádření města č. 12/2011 k předloženému záměru na odstranění 
stavby „Čelákovická strojírenská s.r.o.“ v ulici Stankovského v Čelákovicích.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 

Bez podkladů

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
Česká školní inspekce prošetřila stížnost manželů M. na postup ZŠ Komenského ve věci vzdělávání 
jejich syna, žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Stížnost byla ve všech bodech důvodná.
Předloženo RM pro informaci

7. DOPRAVA 
Bez podkladů

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1. Přidělení bytu
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 59,2m², 1. patro, byt č. 4 v č. p. 1174, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu J. P., trvale bytem ul. Stankovského č. p. 
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1636, Čelákovice. V seznamu uchazečů o nájem obecního bytu je na 5 místě. J. P. je svobodná, žije s 
rodiči. Žádost o nájem obecního bytu má podanou od 24. 02. 2006.

Návrh usnesení: RM přiděluje byt č. 4 o velikosti 1+1, v č. p. 1174, ul. Prokopa Holého, Čelákovice 
J. P. dle seznamu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

8.1.2.  Přidělení bytu
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 65,71m², 2. patro, byt č. 7 v č. p. 501, ul. Armádní, 
Milovice. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu M. V., trvale bytem Na Stráni č. p. 1626, 
Čelákovice, která je na 65 místě v seznamu uchazečů o nájem obecního bytu. M. V. je vdova, žije 
v bytě svého zetě, ve společné domácnosti bydlí 7 osob. V případě přidělení bytu v Milovicích, bude 
žít se svou dcerou a vnučkou. Žádost o nájem obecního bytu má podanou od 11. 02. 2009.

Návrh usnesení: RM přiděluje byt č. 7 o velikosti 3+1, v č. p. 501, ul. Armádní, Milovice M. V.
dle seznamu.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

8.1.3. Přidělení bytu
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 65,48m², 6. patro, byt č. 19 v č. p. 502, ul. Armádní, 
Milovice. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu manželům M. a J. Č., trvale bytem 
V Olšinkách 126, Praha 10. Manželé mají čtyři děti a žijí u rodičů manžela, kde ještě bydlí sourozenci 
manžela, celkem v domácnosti žije 10 osob. V seznamu uchazečů o nájem obecního bytu jsou na 77 
místě. Žádost o byt mají podanou od 22. 07. 2009. 

Návrh usnesení: RM přiděluje byt č. 19 o velikosti 3+1, v č. p. 502, ul. Armádní, Milovice manželům 
M. a J. Č. dle seznamu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

8.1.4. Přidělení bytu
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 69,22m², přízemí, byt č. 27 v č. p. 501, ul. Armádní, 
Milovice. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu J. a R. K., trvale bytem Polská E71, 
Čelákovice. Manželé mají čtyři děti, žijí společně s matkou J. K. v podnájmu na adrese Sokolovská č. 
p. 348, Čelákovice. V seznamu uchazečů o nájem obecního bytu jsou na 82 místě. Žádost o nájem 
obecního bytu má podanou od 10. 09. 2009.

Návrh usnesení: RM přiděluje byt č. 27 o velikosti 3+1, v č. p. 501, ul. Armádní, Milovice manželům 
R. a J. K. dle seznamu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladů

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
Bez podkladů



                                                                                                                                    Rada města

5

11. RŮZNÉ 
11.1. Změna Přílohy č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu v Čelákovicích 
Vzhledem k vytvoření samostatného sekretariátu je třeba tuto změnu promítnout do přílohy 
organizačního řádu: Příloha č. 1. – Schéma organizační struktury MěÚ. Současně je promítnut návrat 
referentky odboru výstavby z rodičovské dovolené.

Návrh usnesení: RM schvaluje dle návrhu změnu Přílohy č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu 
v Čelákovicích č. I/05/06 – Schéma organizační struktury MěÚ. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
   

        

11. 2. Zánik mandátu zastupitele
Dne 13. 7. 2011 písemně oznámil zastupitel p. Július Masár svoji rezignaci na mandát zastupitele 
města. Dle ust. § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, 
v platném znění, mandát zaniká dnem, kdy starosta obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva 
obce na jeho mandát.

Návrh usnesení: RM Na základě předloženého Zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce 
Čelákovice a na základě údajů z evidence obyvatel ke dni 14. 7. 2011 osvědčuje, že na uvolněný 
mandát v zastupitelstvu města Čelákovic nastupuje dle § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, paní Ivana Kahounová, Čelákovice - Záluží, 
a to dnem 14. 7. 2011.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Jednání Rady města bylo ukončeno v 8.50 hodin.

Zapsala Romana Liscová 15. 7. 2011

ověřovatel zápisu
Mgr. Marek Skalický

Bc. Josef Pátek
starosta
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