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

                            21. února 2011
                            04/2011
Den a místo konání:      21. února 2011 v zasedací místnosti MěÚ - radnice I. 
Zahájení schůze: 15.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ - radnice I.
Ukončení schůze:      18.00 hodin
Schůzi řídil:      Bc. Josef Pátek – starosta města
Ověřovatel usnesení:      Ing. Miroslav Sekyra
Ověřovatel zápisu: Miroslav Leypold Iglo

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: 
3.3.,3.4.,4.3.,4.4.,4.5.,4.6.,4.7.,8.3.,8.4.,8.5.,8.6.,9.2.,10.1.,10.2.,10.3.
* Program byl po doplnění uvedených bodů schválen – podrobněji viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

1.2. Jmenování Ing. Miroslava Sekyry ověřovatelem usnesení a Miroslava 
Leypolda Igla ověřovatelem zápisu
* Jmenování Ing. Miroslava Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

* Jmenování Miroslava Leypolda Igla ověřovatelem zápisu – viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

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. 11/2010 ze dne 11. 11. 2010, č. 03/2011 ze dne 3. 2. 2011 
* RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení – podrobněji viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



1.4 Schválení zápisu z minulé schůze rady 
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č.03/2011 ze dne
3. 2. 2011 
* RM schvaluje zápis – podrobněji viz usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.   

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
2.1. Smlouva o dodávce vody VaK 
V Odběrném místě Čelákovice, Průmyslová č. parc. 3571/3 bylo zavedeno 
účtování vodného. Ke schválení je předložena Smlouva o dodávce vody mezi 
městem Čelákovice a VaK.
* RM schvaluje Smlouvu o dodávce vody č. 192636 na odběrné místo 
Čelákovice, Průmyslová č. parc. 3571/3 mezi Městem Čelákovice a Vodovody 
a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.2. Smlouva o dodávce a odběru tepla Q-BYT 
Vzhledem k tomu, že skončila smlouva platnost smlouvy na dodávku tepla, 
je předložena společností Q-byt s.r.o. nová Smlouva.
Předmětem smlouvy je dodávka tepla z kotelny městského úřadu do objektu 
radnice č.p. 1.
* RM schvaluje Smlouvu o dodávce a odběru tepla č. 155 mezi Městem 
Čelákovice jako odběratelem a společností Q-BYT Čelákovice s.r.o., Čelákovice, 
jako dodavatelem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.3. Dodatek SoSB VB RWE
Dne 3. 2. 2011 byla usnesením RM schválena a následně uzavřena Smlouva 
o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem 
Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene, firmou RWE 
GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako budoucím oprávněným z věcného 
břemene, a investorem – manžely D, na věcné břemeno zřízení 
a provozování plynovodu na pozemku města p.č. 3571/3 v k.ú. Čelákovice. Za
toto věcné břemeno byla sjednána úplata ve výši 10.000,- Kč, kterou však za 
budoucího povinného RWE GasNet, s.r.o., fakticky uhradí povinnému (tedy 
městu) investor (Dvořákovi).
* RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. 36/11/4652  ze dne 4. 2. 201 mezi Městem Čelákovice, jako 
budoucím povinným z věcného břemene, fi RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, 



jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a manžely V. a M. D, jako 
investorem, na změnu úplatného věcného břemene 
na bezúplatné z důvodu vyváženosti smluvních vztahů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
3.1. Sponzorské dary pro MDDM
Městský dům dětí a mládeže předložil seznam peněžitých účelově určených darů 
za rok 2010 na základě darovacích smluv a žádá o souhlas zřizovatele k přijetí 
darů ve smyslu zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územích 
rozpočtů v platném znění.
* RM souhlasí s přijetím darů MDDM od:
TOHOZ Čelákovice   ve výši 2. 000,- Kč na večerní běh 2010 
CZ TECH Čelákovice              ve výši 2. 000,- Kč na večerní běh 2010   
Hostinec Modrá hvězda   ve výši 5. 000,- Kč na večerní běh 2010
Stará Boleslav
Výtahy Čelákovice s. r.o.     ve výši 2. 000,- Kč na večerní běh 2010
Quatro D Čelákovice   ve výši 2. 000,- Kč   na večerní běh 2010
Linhart spol. s. r.o.   ve výši 4. 000,- Kč  na večerní běh 2010
Brandýs n. Labem – Stará Boleslav
ZP METAL-ALIANCE,   ve výši 1. 000,-  Kč na večerní běh 2010
Divize Čechy, Kladno
Zlatnictví Jana Sekerová, Čelákovice    ve výši    800,- Kč na večerní běh 2010 
PIZZERIA ANTTONIO, Čelákovice    ve výši    500,- Kč na večerní běh 2010  
Kovoslužba hasicí přístroje a.s. Praha    ve výši 2.000,- Kč na večerní běh 2010

Petr Studnička, Čelákovice    ve výši 5.000,- Kč na Čelákovickou Duběnku

METAL-ALIANCE,    ve výši 1.000,-  Kč na Den dětí
Divize Čechy, Kladno

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

3.2. Mzdový limit na rok 2010 pro MM
Rozhodnutím Rady města č. 01/2010 ze dne 7. 1. 2010 byl Městskému muzeu 
stanoven mzdový limit ve výši 2 400 tis. Kč. Ředitel Městského muzea požádal 
o úpravu mzdového limitu na hodnotu 2 223 tis. Kč.
* RM ukládá řediteli MM doplnit žádost z 10. 2. 2011 o podrobné využití 
prostředků, které tvoří rozdíl mezi částkou původně určenou na mzdy a nově 
navrhovaným mzdovým limitem za rok 2010.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



3.3. Cena pytlů na odpad
Městský úřad prodává v pokladně pytle na odpad s logem svozové firmy AVE 
CZ s.r.o. Pytle nahrazují popelnice. Pytle se prodávají za nákupní cenu. Během 
února byla cena zvýšena na 6,- Kč za 1 ks včetně DPH. Za tuto cenu jsou od 
15. 2. 2011 pytle prodávány občanům.
* RM bere na vědomí cenu 1 pytle na odpad s logem AVE CZ s.r.o. ve výši 
6,- Kč včetně DPH za 1 kus od 15. 2. 2011.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

3.4. Mzdový limit příspěvkových organizací
Příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice, Městská knihovna 
Čelákovice, Kulturní dům Čelákovice hradí mzdy svých zaměstnanců plně 
ze schváleného příspěvku.
Příspěvkové organizace školského typu, mateřské školy, základní školy, 
Základní umělecká škola Jana Zacha a Městský dům dětí a mládeže Čelákovice 
mají ze schváleného příspěvku zřizovatele hrazeny mzdy pro nepedagogické 
pracovníky. Tyto hodnoty byly uvedeny v návrzích na příspěvek na činnost. 
V případě ZUŠ jsou zde zahrnuty výchovné koncerty, v případě MDDM jsou 
to odměny pro externí pracovníky. Mzdy pedagogických pracovníků jsou 
hrazeny ze státního rozpočtu. 
Mzdový limit Městského muzea bude stanoven samostatně.
* RM určuje mzdový limit na rok 2011 příspěvkové organizaci

Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, okres Praha - východ, IČO 
00876275 Čelákovice, J. A. Komenského 414,  PSČ 250 88 ve výši
125. 000,- Kč 

Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, okres Praha - východ, IČO 43752047, 
Čelákovice, Kostelní 457,  PSČ 250 88 ve výši 30. 000,- Kč 

Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice,  IČO 43751270, Čelákovice,
Vašátkova 343, PSČ 250 88 ve výši 280. 000,- Kč 

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, IČO 
43751181, Čelákovice, Havlíčkova 691,  PSČ 250 88 ve výši 900. 000,- Kč 

Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace, IČO 16556887, 
Čelákovice, Na Hrádku 1092,  PSČ 250 88 ve výši 1. 980. 000,- Kč 

Kulturní dům Čelákovice, IČO 00508551, Čelákovice, Sady 17. listopadu 
č.p.1380,  PSČ 250 88 ve výši 1. 320.000,- Kč 



Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace, IČO 708 89 775 
Čelákovice Čelakovského 1429, okres Praha -východ, PSČ 250 88 ve výši       
10. 600. 000,- Kč
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1. Vícepráce na PD „Cyklostezka Toušeň II. etapa“

RM na svém zasedání dne 6. 1. 2011 projednávala a neschválila prominutí 
smluvní pokuty za pozdní odevzdání díla PD „Cyklistická stezka Čelákovice –
Toušeň – II. etapa“ ( usn. č. 01/2011/4.3. ).Součástí projednávaného bodu byly 
také vícepráce požadované ze strany Ing. Krejcarové jako zhotovitele díla ve 
výši 12. 000,- Kč. Vícepráce byly požadovány za změnu trasy cyklostezky 
u garáží V Prokopě v souvislosti s námitkou vlastníka přilehlé garáže a změny 
související s digitalizací pozemků a jejich přečíslování. 

4.1.1. * RM schvaluje vícepráce ve snížené výši 9.000,- Kč spojené 
se zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení v rámci akce 
„Cyklistická stezka Čelákovice – Toušeň – II. etapa“

4.1.2. * RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo o dodávce projektových 
prací v rámci zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení 
„Cyklistická stezka Čelákovice – Toušeň – II. etapa“ mezi Městem Čelákovice 
jako objednatelem a Ing. Miladou Krejcarovou, Praha 8 jako zhotovitelem 
za předpokladu, že v Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo v čl. III. - Cena díla a platební 
podmínky bude místo původně navrhovaných 12.000,- Kč uvedena částka 
za vícepráce ve výši 9.000,- Kč.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.2. Cenová poptávka na zajištění dotazníkového šetření SRP
RM na svém zasedání dne 20. 1. 2011 schválila přípravu Strategického plánu 
rozvoje města Čelákovice do roku 2025. Na základě usnesení RM bylo vypsáno 
výběrové řízení na zpracovatele Strategického plánu rozvoje města. 
V souvislosti s tímto vznikla také potřeba zapojení nejširší veřejnosti obyvatel 
města do tohoto projektu. Proto ORM provedlo poptávkové řízení na zajištění 
„Dotazníkového šetření“ pro zjištění názorů a připomínek veřejnosti 
ke Strategickému plánu rozvoje města.
4.2.1. * RM schvaluje, na základě srovnání doručených cenových nabídek, 
zajištění činnosti související se zapojením veřejnosti do přípravy „Strategického 



plánu rozvoje města Čelákovice do roku 2025“ formou Dotazníkového šetření 
společností Agora CE o.p.s., Praha 4, za nabídkovou cenu 49.800,- Kč vč. DPH.

4.2.2. * RM schvaluje Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu – Zapojení 
veřejnosti do přípravy Strategického plánu rozvoje města Čelákovice formou 
dotazníkového šetření, uzavřenou mezi Městem Čelákovice jako objednatelem
a společností Agora CE o.p.s., Praha 4, jako realizátorem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.3. Zápis z jednání komise pro rozvoj města a MA21 ze dne 1. 2. 2011
* RM bere na vědomí a souhlasí s postupem přípravy plánu strategického 
rozvoje a s postupem zpracování jeho první části - profilu města, který 
projednala komise pro rozvoj města a zavedení MA21 dne 1. 2. 2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.4. Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Zpracování Strategického plánu rozvoje města“
V souvislosti s potřebou města mít zpracovaný dokument, který by obsahoval 
priority v rozvoji města do roku 2025 byla vypsána veřejná zakázka 
„Zpracování Strategického plánu rozvoje města“. Na výzvu k podání nabídky 
reagovaly 3 firmy, které se touto problematikou zabývají a zároveň zveřejněna 
na webových stránkách města, kde je volně dostupná pro další subjekty.
4.4.1. * RM schvaluje na základě doporučení výběrové hodnotící komise jako 
pro město nejvýhodnější nabídku PhDr. Aleny Bauerové, Zeleneč na realizaci 
veřejné zakázky„Zpracování Strategického plánu rozvoje města“ v ceně 
278. 500,- Kč vč. DPH.

4.4.2. * RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako 
odběratelem a PhDr. Alenou Bauerovou, Zeleneč jako dodavatelem na realizaci 
veřejné zakázky „Zpracování Strategického plánu rozvoje města“
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



4.5. Výsledky cenové poptávky na zajištění „zajištění výkonu TDI v rámci 
realizace stavby – Výstavba místní komunikace v průmyslové zóně 
a výstavba VO v průmyslové zóně, Čelákovice 

V souvislosti s připravovaným zahájením výstavby místní komunikace 
v průmyslové zóně a výstavby veřejného osvětlení v průmyslové zóně provedlo 
ORM poptávkové řízení na zajištění výkonu TDI pro obě tyto stavby. Akce 
budou spolufinancovány z dotačních prostředků ROP NUTS 2. ORM zaslalo 
3 firmám k ocenění výpis požadovaných činností, které budou v rámci TDI 
vykonávány. Do stanoveného termínu tj. do 17. 2. 2011 z oslovených firem však 
svou nabídku doručila pouze firma IKP Consulting Engineers s.r.o, Praha 8. 

4.5.1. * RM schvaluje cenovou nabídku společnosti IKP Consulting Engineers 
s.r.o., Praha 8 na zajištění výkonu TDI v rámci investiční akce „Výstavba 
místní komunikace v průmyslové zóně Čelákovice“ a „Výstavba VO 
v průmyslové zóně Čelákovice“ za nabídkovou cenu 115. 200,- Kč vč. DPH. 

4.5.2. * RM schvaluje Mandátní smlouvu uzavřenou mezi Městem Čelákovice  
jako mandantem a společností IKP Consulting Engineers s.r.o., Praha 8 jako 
mandatářem na zajištění výkonu TDI v rámci investiční akce „Výstavba místní 
komunikace v průmyslové zóně Čelákovice“

4.5.3 * RM schvaluje Mandátní smlouvu uzavřenou mezi Městem Čelákovice  
jako mandantem a společností IKP Consulting Engineers s.r.o., Praha 8 jako 
mandatářem na zajištění výkonu TDI v rámci investiční akce „Výstavba 
veřejného osvětlení v průmyslové zóně Čelákovice“
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.6. Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Dodávka automobilu pro Městskou policii Čelákovice“
V návaznosti na předpokládané zvýšení počtu strážníků MP a v souvislosti s tím 
i obnovy zastaralého vozového parku byla vypsána veřejná zakázka 
na „Dodávku automobilu pro Městskou policii Čelákovice“. Nové vozidlo bude 
sloužit nejen k výkonu běžné činnosti MP, ale také pro zajištění odchytové 
služby ze strany MP. Výzva k podání nabídky byla odeslána 4 firmám a zároveň 
zveřejněna na webových stránkách města, kde je volně dostupná pro další 
subjekty. Cenová nabídka měla být zpracována ve dvou variantách a to přímý 
prodej a prodej formou úvěrové či leasingové smlouvy.
4.6.1.* RM na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje jako 
pro město  nejvýhodnější nabídku společnosti AUTO KOUT CENTRUM s.r.o., 
Brandýs nad Labem na realizaci veřejné zakázky„Dodávka automobilu pro 
Městskou policii Čelákovice“ . Dodávaným vozem bude Dacia Logan MCV za 
cenu 260. 900,- Kč vč. DPH.



4.6.2.* RM schvaluje rámcovou Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako 
kupujícím a společností AUTO KOUT CENTURM s.r.o., Brandýs nad Labem 
jako prodávajícícm v rámci realizace veřejné zakázky  „Dodávka automobilu 
pro Městskou policii Čelákovice“
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.7. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „ PD ul. Tovární, Čelákovice “
Dle výzvy zájemcům o veřejnou zakázku bylo 18. 2. 2011 provedeno otevírání 
obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky „PD ul. Tovární, Čelákovice.“ 
Ze 3 nabídek jako nejvýhodnější dle hodnotícího kritéria – cena, byla 
vyhodnocena nabídka  firmy Ing. Tomáš Rak, Hradec Králové.

4.7.1. * RM schvaluje na základě doporučení výběrové komise jako pro město 
nejvýhodnější nabídku na akci „PD ul. Tovární, Čelákovice “ firmy Ing. Tomáš 
Rak, Hradec Králové v ceně 48. 250,- Kč bez DPH.

4.7.2. * RM schvaluje předloženou Smlouvu o dílo mezi objednavatelem Městem 
Čelákovice a zhotovitelem f. Ing. Tomáš Rak, Hradec Králové na akci „PD ul. 
Tovární, Čelákovice“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 

5.1. Humanitární fond – ostatní případné humanitární příspěvky
V rozpočtu města Čelákovic na rok 2011 byla schválena částka 48.000,- Kč 
z Humanitárního fondu na ostatní případné humanitární příspěvky, kterým 
disponuje sociální komise. Sociální komise schválila na svém jednání dne 
1. 2. 2011 tuto částku jako celek v rámci celého Humanitárního fondu. 
O konkrétních příspěvcích z této částky bude rozhodovat sociální komise dne 
22. 2. 2011 na svém jednání.
* RM bere na vědomí finanční částku - ostatní případné humanitární příspěvky 
z humanitárního fondu ve výši 48.000,-Kč, ze které budou prováděny platby
v průběhu roku 2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



5.2. Smlouvy s OZ Semiramis na r. 2011 
Vzhledem k tomu, že v rozpočtu Města Čelákovice na rok 2011 je v § 3541 –
prevence před drogami, pol. 5222, schválena částka 122.000,- Kč neinvestiční 
transfery občanským sdružením na Program dlouhodobé primární prevence 
ve městě Čelákovice v roce 2011 a na Realizaci projektu terénní program 
ve městě Čelákovice v roce 2011 v oblasti protidrogové prevence, žádám 
o schválení přiložených Smluv a výplatu částek dle těchto Smluv.
5.2.1. * RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku podle § 51 OZ  Semiramis 
o.s., se sídlem Dlabačova 2208,Nymburk,na realizaci projektu  Terénní  
program ve městě Čelákovice v roce 2011 v oblasti protidrogové  prevence 
a výplatu částky 90.000,- Kč dle uvedené Smlouvy.

5.2.2. * RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku podle § 51 OZ Semiramis 
o.s., se sídlem Dlabačova 2208, Nymburk, na realizaci Programu dlouhodobé 
primární prevence ve městě Čelákovice v roce 2011 a výplatu částky  32.000,-
Kč dle uvedené Smlouvy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.

5.3. Jmenování členů sociální komise
Doplňujeme sociální komisi o Martinu Macourkovou a Vladimíra Holého 
na 13 členů. 
* RM jmenuje Martinu Macourkovou a Vladimíra Holého do sociální komise.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT  
6.1. Dotace sport, kultura, církve
Žádost o poskytnutí dotace na podporu kulturních, sportovních a dalších 
zájmových aktivit v roce 2011 podalo k 31. 12. 2010 celkem 30 subjektů (10 
sportovních, 20 ostatních zájmových subjektů) a 2 církve. 
6.1.1.*RM souhlasí s rozdělením dotací v rámci par. 3419 – podpora 
sportovních subjektů:
Aerobic Studio 96 tis. , AVZO TSČ – Modeláři 14 tis., FBC- florbalový klub 90 
tis., ORKA – florbal 103 tis., 1. ČKPV  91 tis.,  SK UNION  237 tis., SK Záluží 
27 tis., TJ Spartak  279 tis., TK 60 tis., VSC – volejbal 53 tis. 
v rámci par. 3399 – podpora občanských sdružení
Český rybářský svaz, MO 15 tis., Český svaz chovatelů, ZO 45 tis., Český svaz 
včelařů, místní skupina 10 tis., Český zahrádkářský svaz, ZO 8 tis., Dlouhá cesta  
12 tis., Gymnázium Čelákovice 8 tis., Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko 



Čelákovice  90  tis., Klub kaktusářů 7 tis., Klub přátel Jana Zacha 30 tis., 
Mateřské centrum, o.s.  35 tis., Mykologický kroužek 10 tis., Naše Čelákovice, 
o.s. 20 tis.,  Osadní výbor Záluží  10 tis., Rodičovské sdružení Gymnázia 
Čelákovice 10 tis., Rodinné centrum Routa, o.s. 10 tis,  Kč, Sbor dobrovolných 
hasičů, ZO Čelákovice  25 tis., Sojka,spolek mladých,o.s.  10 tis., Spolek pro 
varhanní hudbu,o.s.  45 tis., Spolek přátel čelákovického muzea,o.s.  40 tis. 
v rámci par. 3330 – podpora církví
Náboženská obec CČH 25 tis., Sbor církve bratrské 15 tis. Kč

a doporučuje zastupitelstvu města schválení navržených dotací v uvedené výši.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.1.2. * RM pozastavuje přidělení dotace pro SDH Sedlčánky a rozhodne 
o přidělení navrhované částky až po předložení koncepce SDH Sedlčánky. 
Koncepce bude předložena po předchozí dohodě do 28. 2. 2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.2. Zápis z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch
* RM bere na vědomí zápis z 2. jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní
ruch dne 7. 2. 2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.3. Polabský motoráček - příspěvek
Klub železničních cestovatelů, o.s. ve spolupráci s KŽC Doprava, s.r.o. žádají 
obce a města na trati historického motoráčku o finanční podporu jeho 
prázdninového provozu. V letošní sezóně bude jezdit každou neděli od 3. 7. 
do 28. 8. 2011 a v sobotu 3. 9. 2011. Pořadatelé této turistické atrakce žádají 
příspěvek ve výši 10 tis. Kč.  
Do projektu Polabský motoráček se město Čelákovice zapojilo již v roce 2008 
částkou 24. 750,- Kč, v roce 2009 přispělo 15.000,- Kč v roce 2010 (5 000 Kč).
* RM schvaluje finanční příspěvek na projekt Polabský motoráček 2011 ve výši
5.000,- Kč. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(1 nepřítomen)

6.4. Šance žít – příspěvek
Předsedkyně občanského sdružení Šance žít - Chance be live , Pod lesem 4939, 
Chomutov žádá města o podporu projektu „Město přátelské seniorům 2011“. 



Projekt popisuje jako nabídku kulturních aktivit pro seniory, kteří žijí v Domech 
s pečovatelskou službou, Domovech důchodců, sociálních ústavech. 
V rámci předloženého projektu jsou nabízeny komponované zábavné 
i vzdělávací programy (reprodukovaná hudby) o délce trvání 1,5 hodiny.
* RM neschvaluje finanční příspěvek občanskému sdružení Šance žít – Chance 
be live, Chomutov, na realizaci projektu „Město přátelské seniorům 2011“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA 
Bez podkladů

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1. Obnovení nájemní smlouvy na byt
Paní M. P., která užívá byt č. 40 od 1.3. 2010, v domě č.p. 501, ul. Armádní 
Milovice. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do 30. 09. 2010. 
V době ukončení platnosti nájemní smlouvy paní M. dlužila nájemné za část 
července 2010, za srpen a září 2010 + vyúčtování 2009, proto ji nemohla být 
Nájemní smlouva prodloužena a nájemní vztah zanikl. Paní M. i přesto má 
zájem o obnovení nájemní smlouvy a v tomto smyslu zaslala žádost Radě 
Města. Do rozhodnutí RM jsme tedy nečinili kroky k vystěhování paní M. K
3. 2. 2011 je dluh plně uhrazen a platby 
za užívání bytu od 1. 10. 2010 jsou uhrazeny. 
* RM schvaluje Nájemní smlouvu k bytu č. 40 v domě č.p. 501, ul. Armádní 
v Milovicích, paní P. M.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.2. Dům č.p. 1203 P. Holého
Dům čp. 1203 je jedním z domů v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, které 
nemají půdní nástavbu a nejsou blokovány pro prodej. V objektu je 5 bytových 
jednotek, z nichž 1 je momentálně volná. 
V uplynulých letech se uvažovalo s prodejem bytů v tomto domě stávajícím 
nájemníkům. Z tohoto důvodu nebyly na domě prováděny žádné rozsáhlejší 
opravy ani rekonstrukce. V roce 2010 zastupitelstvo města vyjmulo dům 
ze seznamu domů určených k prodeji (pro nezájem nájemců o koupi.
* RM ukládá odboru rozvoje města ve spolupráci s Q-BYTem zahájit přípravu 
na provedení rekonstrukce domu čp. 1203 
Rozsah a použitá technologie rekonstrukce bude v průběhu projekčních prací 
směřována tak aby cena rekonstrukce nepřekročila částku vyčleněnou pro tento 
účel v rozpočtu pro rok 2011. Případné překročení bude kompenzováno 
snížením čerpání v kapitole opravy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.



8.3. Návrh na zveřejnění seznamu uchazečů o nájem obecního bytu na rok 
2011 
Členům bytové komise byl předložen seznam uchazečů o nájem obecního bytu 
na rok 2011. Členové bytové komise navrhují schválení seznamu uchazečů o byt 
na rok 2011.
8.3.1. * RM schvaluje seznam uchazečů o nájem obecního bytu na rok 2011.

8.3.2. * RM schvaluje seznam uchazečů o nájem obecního bytu v DPS na rok 
2011.
Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0.

8.4. Zápis ze zasedání bytové komise č. 2 ze dne 08. 02. 2011
* RM bere na vědomí zápis ze zasedání bytové komise č. 2 ze dne 08. 02. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.5. Zápis ze zasedání mimořádné bytové komise ze dne 16. 02. 2011
* RM bere na vědomí zápis ze zasedání mimořádné bytové komise ze dne 
16. 02. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.6. Pronájem pozemku st. p. 266, k.ú. Čelákovice, pozemek pod chatou 
Z důvodu dědictví po pí V. K. se obrátili na Město Čelákovice 
Ing. J.K. a Mgr. J. N. Z důvodu vlastnictví chaty žádají Město Čelákovice 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 
za cenu 10,-Kč/m² dle vyhlášky MF.
* RM schvaluje záměr pronájmu st. p. č. 266 – zastavěná plocha o výměře 62m², 
k.ú. Sedlčánky a obce Čelákovice za cenu 10,-Kč/m² dle vyhlášky MF.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
9.1. Bezpečnostní komise
Byla předložena „Koncepce bezpečnostní komise“, která obsahuje základní teze, 
podle nichž by se jednání a postupy komise měly řídit v následujícím období.
* RM bere na vědomí koncepci bezpečnostní komise předloženou předsedou 
komise, panem Tomášem Janákem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

9.2. Zápis z první schůze bezpečnostní komise RMČ konané dne 17. 2. 2011
* RM bere na vědomí zápis z jednání bezpečnostní komise města, v rámci něhož 
došlo k volbě místopředsedy a tajemníka komise. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
10.2. Dílčí projekty výsadeb a vegetačních úprav rekreační zeleně 
a alejových výsadeb ve městě Čelákovice (schválení návrhu smlouvy o dílo)
Rada města pověřila vedoucí odboru ŽP aby jednala s dodavatelem (p.Štěpán) 
o vyjmutí realizace projektu spodní zahrady v MŠ Komenského z celkové ceny 
vysoutěžené zakázky.
Upuštěním od realizace výše uvedeného záměru došlo ke snížení celkových 
vysoutěžených nákladů o nerealizovaný projekt spodní zahrady v MŠ 
J.A.Komenského  ponížený o –1.274. 442,40Kč vč.DPH na celkovou 
zůstatkovou částku  2. 297. 109,60 Kč vč. DPH.
* RM schvaluje návrh Smlouvy o dílo firmy Miroslav Štěpán, Říčany 
na realizaci zakázky „Dílčí projekty výsadeb a vegetačních úprav rekreační 
zeleně a alejových výsadeb ve městě Čelákovice“ ve výši 2. 297. 109,60 Kč 
včetně DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10.3. Kácení dřevin v povodí Výmoly
Předseda komise pro životní prostředí předal informaci zaslanou P. J. 
o proběhlém místním šetření ze dne 11. 1. 2011, kde bylo navrženo ke kácení 
136 ks a k ponechání na torzo 11 ks v doprovodném porostu Výmoly 
v Sedlčánkách. Kácení bylo účastníky odůvodněno špatným zdravotním stavem 
dřevin a problémy, které jsou tímto způsobeny (vývraty do toku, ohrožení 
nemovitostí a osob). Z hlediska povolení ke kácení dřevin bylo na místním 
šetření konstatováno, že se jedná o kácení z důvodů pěstebních (§ 8 odst. 2 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). Členové komise P. P. a V. 
J. oslovili 21. 1. 2011 starostu města, aby za Město Čelákovice požádal ORP 
Brandýs nad Labem, aby celou situaci řešil jako zásah do významného 



krajinného prvku s tím, že bude dle zákona požadováno biologické hodnocení (§ 
67 zákona č. 114/1992 Sb.) i s řešením konkrétní výsadby (obnova) porostů. 
Toto opatření by mělo být dáno žadateli o kácení závazným rozhodnutím 
(souhlasem). Proběhlo také jednání s Povodím Labe, s.p. za účasti OŽP a ČIŽP 
ohledně konkrétního postupu ve věci navrhované obnovy porostů a o této 
schůzce existuje zápis uložený na OŽP. 
* RM pověřuje tajemníka MěÚ, aby oslovil Povodí Labe ve věci kácení stromů 
kolem potoka Výmola a s relevantní informací seznámil veřejnost na stránkách 
města.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ 
11.1. Komise Poradní sbor občanů
Poradní sbor je v České republice ojedinělým projektem, který vtahuje občany 
do dění v jejich obci, poskytuje jim možnost komunální politiku nejen 
komentovat, ale i aktivně ovlivňovat. Na schůzkách s představiteli radnice 
otevřeně hovoří o svých dobrých i špatných zkušenostech se životem 
v Čelákovicích, komentují plány radnice, vznášejí své připomínky a navrhují 
vlastní témata.
Poradní sbor občanů je vysoce efektivní nástroj osobní komunikace s obyvateli, 
jejich seznamování se záměry radnice i jako účinný způsob kontroly ze strany 
veřejnosti.
V poradním sboru občanů zasedá 11 lidí bydlících v Čelákovicích 
a zastupujících vždy svůj volební okrsek. 
* RM jmenuje členy komise Poradní sbor občanů za volební okrsek:
Č. 4 ZŠ Kostelní – Olgu Holnovou
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11.2. Komise PPE Mochov
Radě města je předkládán návrh obsazení členů komise PPE Mochov.
* RM jmenuje členy komise PPE Mochov:
Ditu Bělovou – za obec Jirny (zastupitelka)
a Miloslava Petrboka
a Radima Vysloužila – poslance PSP ČR
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



11.3. Smlouva o poskytování právních služeb
Radě města je předkládána Smlouva na poskytování právních služeb. Tyto 
právní služby nezakládají povinnost službu objednat, ani platit jakýkoliv paušál. 
Využití je pouze na základě požadavku města na konkrétní právní akt či situaci.
* RM schvaluje Smlouvu o poskytování právních služeb mezi Městem Čelákovice 
jako klientem a Mgr. Ing. Ing. Tomášem Kubíkem se sídlem Jindřišská 20, 
Praha 1, IČ 71466924, jako advokátem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11.4. Pan Miroslav Leypold Iglo informoval RM o PPE Mochov.

11.5. Užití znaku města Čelákovic
* RM souhlasí s užitím znaku města pro výrobu vizitek pro členy RM s tím, 
že bude využit stávající grafický vzor. Náklady spojené s výrobou vizitek uhradí 
radní města při převzetí vizitek.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Zapsala Romana Liscová 22. 2. 2011

Miroslav Leypold Iglo
ověřovatel zápisu

Bc. Josef Pátek
starosta
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