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

19. května 2011
10/2011

Den a místo konání:      19. května 2011 v zasedací místnosti MěÚ - radnice I. 
Zahájení schůze: 8.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ - radnice I.
Ukončení schůze:     9.00 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, 
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: 6.3., 6.4., 10.1.
* Program byl po doplnění uvedených bodů schválen – podrobněji viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (2 nepřítomen Mgr. Skalický, Ing. Sekyra)

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

* Jmenování Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu – viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

1.3. Schválení zápisu
Tento bod bude projednán na příští RM

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
2.1. Výpůjčka části pozemků
RM dne 3. 5. 2011 schválila usnesením smlouvu o výpůjčce pozemků Beach 
club Polabí o.s. za účelem  zřízení mobilního pískového hřiště pro plážový 
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fotbal. Vzhledem k tomu, že předložená smlouva byla doplněna je předkládána 
znovu.
2.1.1.* RM ruší své usnesení č. 09/2011/2.4 ze dne 3. 5. 2011, kterým schválila 
smlouvu o výpůjčce podle § 261 odst. 2 a odst. 6 obchodního zákoníku, jejímž 
předmětem je výpůjčka části pozemku p.č. 1339/1, ostatní plocha, jiná plocha 
a p.č. 1339/6, ostatní plocha, jiná plocha oba v katastrálním území Čelákovice 
a obci Čelákovice, a doba výpůjčky se stanovuje do 30. října 2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.1.2. * RM schvaluje upravenou Smlouvu o výpůjčce části pozemků p.č. 1339/1 
- ostatní plocha, jiná plocha, a p.č. 1339/6 - ostatní plocha, jiná plocha, obou 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, o výměře cca 400 m2, mezi Městem 
Čelákovice jako půjčitelem a Beach clubem Polabí o.s., Přerov nad Labem, jako 
vypůjčitelem, na dobu určitou - do 30. 10. 2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.2. Výpověď Nájemní smlouvy – stánek na náměstí
V souvislosti se zahájením prací spojených s rekonstrukcí náměstí je nezbytné 
uvolnit prostor, kde tyto práce budou probíhat. 
* RM dává výpověď z nájmu pozemku o výměře 4,5 m2 na pozemku p.č. 4023 
v k.ú. Čelákovice p. J. K. v souladu se zněním Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o pronájmu pozemku. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
3.1. Jmenování výběrové komise pro poskytování úvěrů z Fondu rozvoje 
bydlení města Čelákovic na rok 2011
* RM jmenuje členy výběrové komise pro poskytování úvěrů z Fondu rozvoje 
bydlení města Čelákovic na rok 2011. Ing. Luboše Chouru jako předsedu 
komise, Ing. Aleše Rikla a Mgr. Václavu Snítilou jako členy komise.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Ing. Choura)
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1. Schválení „Prováděcí mandátní smlouvy“ v rámci zajištění činností 
spojených s organizací veřejné zakázky „Revitalizace náměstí 5. května v 
Čelákovicích“

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 a organizačním zajištěním výběrového řízení na zhotovitele 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 a organizaci výběrového 
řízení na zhotovitele stavby.

* 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 „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Janák)

4.2. ,,TDI a koordinátor BOZP – Revitalizace náměstí 5. května v 
Čelákovicích“
Dne 4. 5. 2011 proběhlo otevírání obálek a 11. 5. 2011 hodnocení nabídek výše 
uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na služby. 
Zadavateli bylo doručeno 12 nabídek. 11 nabídek bylo přijato, 1 nabídka byla 
doručena po lhůtě.
4.2.1.* RM schvaluje na základě hodnocení nabídek, jako nejvýhodnější 

nabídku firmy PUDIS a.s. Praha pro výkon „TDI a koordinátor BOZP –
Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“ ve výši 558. 720,- Kč vč. DPH    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
     

4.2.2.* RM schvaluje vyřazení nabídky 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 a 11 z hodnocení 
nabídek, pro zjištěné nedostatky, dle zadání výběrového řízení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.2.3.* RM schvaluje Mandátní smlouvu akce: „TDI a koordinátor BOZP –
Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“ mezi Městem Čelákovice, jako   
mandantem, a firmou PUDIS a.s., jako mandatářem, ve výši 558. 720,- Kč   
vč. DPH.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
Bez podkladů

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT  
6.1. Konkurz na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy Čelákovice, 
Rumunská 1477    -    Návrh na vyřazení uchazeče
Konkurzní komise navrhuje zřizovateli vyřadit uchazeče Bc. S. S. pro 
nesplnění podmínky odborné a pedagogické způsobilosti ve smyslu zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů., ve 
znění pozdějších předpisů.    
*RM vyřazuje na návrh konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování 
do funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477  Bc. S.
S. z konkurzního řízení, z důvodu nesplnění podmínek odborné a pedagogické 
způsobilosti ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.                   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.2. Návrh na zvýšení ceny inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic
Tento bod bude projednán na příští RM

6.3. Žádost o podporu magisterského filmu „Vesnice roku“
Studenti Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, zastoupení V.P.
(produkce) žádají Město Čelákovice o finanční pomoc a spolupráci na přípravě
magisterského filmu „Vesnice roku“, natáčeného ve dnech 17. 6. – 25. 6. 2011 
v Sedlčánkách.  
6.3.1.*RM souhlasí s bezplatnou výpůjčkou části objektu čp. 24 Sedlčánky 
(bývalá škola) Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. pro 
vytvoření zázemí filmovému štábu při natáčení magisterského filmu s názvem 
„Vesnice roku“v červnu 2011.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.3.2.*RM schvaluje finanční příspěvek Filmové akademii Miroslava Ondříčka 
v Písku, o.p.s. na přípravu magisterského filmu „Vesnice roku“, ve výši 20 tis. 
Kč.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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6.4. Souhlas s užíváním znaku města 
Beach Club Polabí žádá Radu města ve smyslu § 34,a zákona 128/2000 Sb., o 
obcích  o souhlas s užítím znaku města při organizaci turnaje Středočeský pohár 
v plážovém fotbalu, který se koná 28. května 2011. 
*RM uděluje souhlas s užítím znaku města Beach Clubem Polabí po dobu 
výpujčky pozemku do 30. 10. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA 
Bez podkladů

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
Bez podkladů

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladů

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
10.1. Soutěž Město stromů
Již počátkem roku nás předseda komise životního prostředí Petr Petřík upozornil 
na velmi zajímavou soutěž českých měst „Město stromů“, kterou pořádá nadace 
Partnerství společně s městem Strakonice . Jde o praktické naplnění Místní 
agendy 21, při kterém občané realizují společný cíl. Otázka stromů a veřejné 
zeleně je dlouhodobě diskutovaná a je všeobecné tajemství, že by bylo vhodné
v Čelákovicích učinit pro zlepšení současného stavu nějaké kroky.
10.1.*RM schvaluje účast města Čelákovice v soutěži Město stromů 10/2011 –
10/2012
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10.1.2. *RM ukládá vedoucí OŽP vytipovat plochy v majetku města Čelákovice 
na kterých  je možné vysázet stromy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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10.1.3. *RM pověřuje radního Miroslava Leypold Igla, jako odpovědnou osobu 
za realizaci účasti města Čelákovice v soutěži „Město stromů“
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ 
11.1. Informace o výsledcích dubnové ankety „Kam s koši na psí 
hromádky“
V rámci dubnové rubriky „Anketa měsíce“ ve Zpravodaji města Čelákovic se 
mohli občané města vyjádřit k problematice systému košů a sáčků na psí 
exkrementy. Občané byli informování o záměru města instalovat systém na 
zkoušku v jedné z vytipovaných lokalit. Občané měli na výběr z lokalit: sídliště 
Na Stráni, sídliště Rumunská, sídliště Stankovského, sídliště V Prokopě 
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. dubna hlasovat na internetových stránkách 
města, emailem nebo poštou. 
1) Email
6 emailů: konkrétní návrhy na umístění košů a sáčků 

2) Web
Na otázku „Kde nejvíce postrádáte koše a sáčky na psí hromádky?“ odpovědělo 
254 občanů, z toho:
sídliště Rumunská: 79 hlasů (31,10 %)
sídliště Na Stráni:           77 hlasů (30,31 %)
sídliště Staňkovského: 42 hlasů (16,54 %)
koše nejsou potřeba: 35 hlasů (13,78 %)
sídliště V Prokopě: 21 hlasů (8,27 %)

3) Dopisy
---

Starosta informoval RM o výsledcích dubnové ankety „Kam s koši na psí 
hromádky“, která proběhla ve Zpravodaji města Čelákovic.

11.2. Zdravotní prevence MA – Čelákovice 1. 6. 2011
Společnost 1. FF servis s.r.o. Brno zajišťuje pro Zdravotní pojišťovnu METAL 
ALIANCE u příležitosti dne dětí akci v našem městě. Vzhledem k velikosti 
jejich mobilního zdravotnického zařízení, žádá RM o schválení místa pro jeho 
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umístění pro odpolední program MDDM a případnou součinnost MP v rámci 
této akce.
*RM souhlasí s umístěním mobilního zdravotnického zařízení firmy 
1. FF servis s.r.o., Brno na parkovišti u Kulturního domu dne 1. 6. 2011 v rámci 
akce Zdravotní pojišťovny METAL ALIANCE zaměřené na zdravotní prevenci 
pro obyvatele Čelákovic. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Zapsala Romana Liscová 19. 5. 2011

Mgr. Marek Skalický
ověřovatel zápisu

Bc. Josef Pátek
starosta




