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

                          24. března 2011
                                06/2011
Den a místo konání:      24. března 2011 v zasedací místnosti MěÚ - radnice I. 
Zahájení schůze: 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ - radnice I.
Ukončení schůze:      15.15 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: 4.4., 6.3., 10.2., 11.2., 11.3.,11.4.
* 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 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. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
2.1. Nájemní smlouva na pozemek pod garáží  
Z důvodu koupě garáže od paní M. Č. se obrátil na Město Čelákovice pan J. Š. 
Z důvodu vlastnictví budovy žádá Město Čelákovice 
o sepsání nájemní smlouvy na pozemek pod budovou garáže. Jedná se 
o řadovou garáž V Prokopě, umístěnou na pozemku ve vlastnictví Města 
Čelákovice – st. p. č.1435/65 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18m², k. ú. 



Čelákovice a obci Čelákovice. Smluvní cena pronájmu je převzata z předchozí 
smlouvy ve výši 200,-Kč/rok.
Záměr na schválení uzavření nájemní smlouvy, která je předmětem této 
smlouvy, byl zveřejněn na úřadní desce v souladu s ustanovením §39 odst. 1 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, ode dne 08. 02. 2011 – 24. 02. 2011.
* RM schvaluje nájemní smlouvu č. 0933200666 na pronájem pozemku st. p. č. 
1435/65 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18m², k. ú. Čelákovice a obec 
Čelákovice, mezi Městem Čelákovice jako pronajímatelem 
a vlastníkem garáže J. Š., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 200,- Kč/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.2. Prodej pozemku V Nedaninách
S žádostí o odprodej části  p.p.č. 1671/14 - trvalý travní porost, celková výměra 
pozemku 522 m2, v k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice, se obrátil na Město 
Čelákovice pan J. K. Je vlastníkem p.p.č. 1675 a rozšířením svého pozemku 
chce získat parcelu na stavbu nového domku. Z pozemku města požaduje oddělit 
cca 250 m2. Informaci zda již jednal s vlastníkem pozemku
p.č. 1666/2 (firmou KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. ) nepřiložil.
Tento bod bude projednán na příští RM.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
Bez podkladů

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1. SOD PD – MŠ Rumunská

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí MŠ Rumunská a s požadavkem na 
provedení některých změn v dispozici školky byla požádána společnost 
INPROJEKT Poděbrady jako autor původního projektu o schůzku.  Účelem této 
schůzky bylo projednání požadovaných změn a jejich zapracování do nové 
projektové dokumentace. Zároveň byl INPROJEKT požádán o předložení 
cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, 
kde budou tyto požadavky na změny zakomponovány. Cena za zhotovení nové 
PD činí 120.240,- Kč vč. DPH. Tato cena obsahuje i částku za inženýrskou 
činnost – zajištění vydání stavebního povolení. Součástí předložené cenové 
nabídky byl i návrh smlouvy o dílo. Z výše uvedených důvodů je předkládána ke 
schválení smlouva o dílo. 



* RM schvaluje Smlouvu o dílo č. IN - 4 – 591 mezi Městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností INPROJEKT spol. s r.o., Poděbrady, jako 
zhotovitelem, na vypracování projektové dokumentace pro stavení povolení 
na akci „Rekonstrukce objektu Mateřské školy Rumunská ul., Čelákovice“ 
za cenu 120.240,- Kč s DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.2. VŘ koordinátor BOZP pro ČOV

Dle výzvy zájemcům o veřejnou zakázku bylo 1. 3. 2011 provedeno otevírání 
obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Koordinátor BOZP pro ČOV 
Čelákovice.“ Ze 3 nabídek jako nejvýhodnější dle hodnotícího kritéria – cena, 
byla vyhodnocena nabídka  firmy DITE s.r.o., Nymburk.

4.2.1.* RM schvaluje na základě doporučení výběrové komise jako pro město 
nejvýhodnější nabídku na akci „Koordinátor BOZP pro ČOV Čelákovice“  
firmy DITE s.r.o., Nymburk, v ceně 102.000,- Kč bez DPH.

4.2.2.* RM schvaluje předloženou Smlouvu č. 03/2011 mezi Městem Čelákovice 
jako investorem a firmou DITE s.r.o., Nymburk, jako koordinátorem na akci 
„Koordinátor BOZP pro ČOV Čelákovice“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.3. Osvětlení sady 17. Listopadu
Na základě opakovaných stížností občanů Čelákovic provedl ředitel TS ve 
spolupráci s Ing. Adámkem kontrolu osvětlení v sadech 17. listopadu a z jejich 
šetření vznikl předkládaný návrh na rekonstrukci osvětlení v tomto prostoru. 
RM uložila řediteli TS, aby s poptávkou na schválený typ svítidla, instalovaný 
v této oblasti, oslovil několik firem. 
* RM schvaluje jako dodavatele svítidel pro předložený návrh na rekonstrukci 
osvětlení v sadech 17. listopadu firmu Adámek – Fiat Lux, Čelákovice, za cenu 
35.895,30 s DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2. (Janák, Mgr. Skalický)

4.4. SOD MISYS – MĚSTO – technická podpora pro r. 2011
Městský úřad používá zejména pro Odbor výstavby a Odbor hospodářský 
informační systém MISYS, jehož databáze se průběžně aktualizuje. Tyto 
aktualizace pro rok 2011 nám budou poskytnuty na základě smlouvy, která je 



přílohou tohoto materiálu. Prostředky na tuto aktualizaci jsou zahrnuty 
v rozpočtu města na r. 2011 v nákladech na provoz.
* RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 1294/2010 na poskytování technické podpory 
geografického informačního systému MISYS-MĚSTO mezi Městem Čelákovice, 
jako objednatelem, a firmou GEPRO spol. s r.o., Praha 5, jako zhotovitelem
v ceně 9.600,- Kč bez DPH, za licenční poplatky a ceně 10.400,- Kč bez DPH za 
aktualizace systému.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
5.1. Humanitární fond – Penzion Pod břízami
Na základě schváleného finančního členění humanitárního fondu na jednotlivé 
položky a souhlasu s prováděnými platbami v průběhu roku 2011, schválila 
sociální komise z položky ostatní případné humanitární příspěvky, na svém 
jednání dne 22. 2. 2011 finanční podporu ve výši 5.000,- Kč pro Domov se 
zvláštním režimem Penzion Pod Břízami, Chomutov. Členové sociální komise 
tak reagovali na žádost o finanční podporu jednatelky Š. H., která ve svém 
dopise uvádí, že v roce 2010 byl klientem 1 občan Čelákovic. Jedná se 
o Domov se zvláštním režimem, který poskytuje sociální a ošetřovatelskou péči 
lidem s chronickým duševním onemocněním, kteří se nacházejí v tíživé sociální 
situaci. 
* RM schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní 
případné humanitární příspěvky, ve výši 5.000,- Kč Domovu se zvláštním 
režimem Penzion Pod Břízami, Chomutov.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5.2. Humanitární fond – OO Svaz neslyšících
Na základě schváleného finančního členění humanitárního fondu na jednotlivé 
položky a souhlasu s prováděnými platbami v průběhu roku 2011, schválila 
sociální komise z položky ostatní případné humanitární příspěvky, na svém 
jednání dne 22. 2. 2011 finanční podporu ve výši 3.000,- Kč pro Oblastní 
organizaci Svazu neslyšících a nedoslýchavých Praha – východ, Čelákovice.
* RM schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní 
případné humanitární příspěvky, ve výši 3.000,- Kč Oblastní organizaci Svazu 
neslyšících a nedoslýchavých Praha – východ, Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



5.3. Humanitární fond – Nemocnice Měšice
Na základě schváleného finančního členění humanitárního fondu na jednotlivé 
položky a souhlasu s prováděnými platbami v průběhu roku 2011, schválila 
sociální komise z položky ostatní případné humanitární příspěvky, na svém 
jednání dne 22. 2. 2011 finanční podporu ve výši 10.000,- Kč pro Centrum 
integrované onkologické péče Nemocnice Měšice.
     Členové sociální komise tak reagovali na žádost o finanční podporu MUDr. 
Z. K, MBA, ředitele nemocnice, který ve svém dopise uvádí, že v roce 2010 
bylo hospitalizováno ve zdravotnickém zařízení 7 občanů Čelákovic. Jedná se o 
hospitalizaci osob s chronickým onemocněním k tzv. doléčení.  
* RM schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní 
případné humanitární příspěvky, ve výši 10.000,- Kč Centru integrované 
onkologické péče Nemocnice Měšice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5.4. Humanitární fond – Centrum pro zdravotně postižené
Na základě schváleného finančního členění humanitárního fondu na jednotlivé 
položky a souhlasu s prováděnými platbami v průběhu roku 2011, schválila 
sociální komise z položky ostatní případné humanitární příspěvky, na svém 
jednání dne 22. 2. 2011 finanční podporu ve výši 2.000,- Kč pro Centrum pro 
zdravotně postižené Středočeského kraje, region Praha východ – západ, Praha 9.
* RM schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní 
případné humanitární příspěvky, ve výši 2.000,- Kč Centru pro zdravotně 
postižené Středočeského kraje, region Praha východ – západ, Praha 9.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5.5. Humanitární fond – Handicap centrum Srdce Chotěšice
Na základě schváleného finančního členění humanitárního fondu na jednotlivé 
položky a souhlasu s prováděnými platbami v průběhu roku 2011, schválila 
sociální komise z položky ostatní případné humanitární příspěvky, na svém 
jednání dne 22. 2. 2011 finanční podporu ve výši 5.000,- Kč pro Handicap 
centrum Srdce, o.p.s. v Chotěšicích.
* RM schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní 
případné humanitární příspěvky, ve výši 5.000,- Kč Handicap centru Srdce, 
o.p.s. Chotěšice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



5.6. Žádost o pronájem sálu KD
Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice žádá Radu města 
o bezplatný pronájem sálu Kulturního domu na výroční členskou schůzi, která se 
koná v pátek 8. 4. 2011 ve 14.30 hodin. Doba nájmu bude tři hodiny v době od 
14.00 hodin do 17.00 hodin.
* RM schvaluje příspěvek pro Smíšenou organizaci zdravotně postižených 
Čelákovice ve výši 3.600,- Kč na pronájem sálu Kulturního domu na výroční 
členskou schůzi.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT  
6.1. Nohejbalový víkend v Čelákovicích
TJ Spartak – oddíl nohejbalu uspořádal tradiční „Nohejbalový víkend 2011 “ ve 
dnech 12. – 13. Března 2011:
9. ročník „O pohár starosty města Čelákovic“  - turnaj trojic osobností nad 40 let 
- sobota
3. ročník „O pohár Středočeského kraje“ – turnaj trojic – neděle           
K pořádání turnajů byla pronajata hala BIOS (sobota, neděle), hala VIKOMT 
(neděle). Pořadatelé žádají o příspěvek na úhradu nájemného obou halách.  
Částka bude zaúčtována.
Pro rok 2011 byla na par. 3419, pol.. 5222 – neinvestiční dotace sportovním 
subjektům vyčleněna rezerva 70 tis. Kč.
*RM schvaluje příspěvek TJ Spartak - oddíl nohejbalu ve výši 5.000,- Kč 
na pořádání tradičního turnaje „O pohár starosty města Čelákovic“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.2. Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 7. 8. 1998
Volejbalový Sportovní Club vypověděl Městu Čelákovice dne 14. 3. 2011 
Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 7. 8. 1998, kterou mu byla 
pronajata hala U Učiliště č.p. 1683 bez udání důvodu v souladu s článkem č. IV 
této smlouvy. Výpovědní lhůta 6 měsíců začíná dnem 1. 4. 2011 a nájem končí 
30. 9. 2011.
6.2.1.* RM bere na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze 
dne 7. 8. 1998. Volejbalovému Sportovnímu Clubu končí nájem haly U Učiliště 
č.p. 1683 dnem 30. 9. 2011.

6.2.2.* RM  ukládá Hospodářskému odboru převzetí haly U Učiliště č.p. 1683 od 
Volebalového Sportovního Clubu a zpracování předávacího protokolu .
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



6.3. Výpůjčka pozemku pro plážovou kopanou
Beach club Polabí zastoupený paní J. K. se dohodl s Družstvem vlastníků garáží 
v Čelákovicích IČ. 25717162, které zastupuje předseda Ing. A. R. na pronájmu 
(výpůjčce) pozemků pro vybudování hřiště pro plážovou kopanou na dobu 
určitou tj. do 30. Října 2011. Pro tuto akci budou pravděpodobně pronajaty i 
pozemky města, které jsou v sousedství.
* RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemků 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 o rozloze cca 400 m2na dobu určitou do 30.října 
2011, za účelem vybudování hřiště pro plážovou kopanou. 
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. Výběrové řízení na zakázku „Měření ovzduší v Čelákovicích“
Město Čelákovice vypsalo výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu o názvu „Měření ovzduší v Čelákovicích“, nabídku podal po 
výzvou stanoveném termínu jediný ze tří oslovených uchazečů a to Zdravotní 
ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava (dále jen ZÚ)
Tuto nabídku nebylo možné otevřít ani hodnotit a zůstává uložena u spisu 
zakázky. Z uvedených důvodů město veřejnou zakázku zrušilo a vyzvalo 
jediného uchazeče, ZÚ v Ostravě, který se zrušeného řízení zúčastnil, k podání 
nové nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBÚ).



* RM bere na vědomí, že nebyl vybrán žádný uchazeč na veřejnou zakázku 
„Měření ovzduší v Čelákovicích“ a ruší tuto veřejnou zakázku.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10.2. Dílčí projekty výsadeb a vegetačních úprav rekreační zeleně 
a alejových výsadeb ve městě Čelákovice (1. Dodatek ke smlouvě č. 
2176/OŽP/2010 s KUSK)
Město Čelákovice se vzhledem k nedostatku finančních prostředků rozhodlo, že 
nebude realizovat projekt spodní zahrady v areálu MŠ Komenského v celkové 
výši 1055 442,40 Kč vč.DPH a dopočtu chybějících položek včetně DPH ve 
výši 219 000,-Kč (celkem za 1 274 442,40Kč)na který byla městu  poskytnuta 
dotace z Fondu ŽP  Krajského úřadu Středočeského kraje  ve výši 95. 000,- Kč. 
Uvedenou část této dotace musí město vrátit poskytovateli.
Na realizaci projektu „Dílčí projekty výsadeb a vegetačních úprav rekreační 
zeleně a alejových výsadeb ve městě Čelákovice“ má město Čelákovice 
podepsánu smlouvu s Krajským úřadem Středočeského kraje na poskytnutí
finančních prostředků ze SFŽP ve výši 1 710 000,- Kč, kterou tedy bylo nutné 
snížit o 95.000,- Kč za nerealizovaný projekt sadových úprav spodní zahrady 
v MŠ Komenského na 1 615 000 Kč. 
* RM schvaluje Dodatek č.1ke Smlouvě č.2176/OŽP/2010 kterým se mění výše 
poskytnuté dotace z FŽP Krajského úřadu Středočeského kraje z 1.710 tis.Kč na 
1.615 tis.Kč,a bere na vědomí, že přidělená dotace se tímto dodatkem snižuje 
v důsledku nerealizace dílčího projektu spodní zahrady v MŠ Komenského.
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.
* RM jmenuje členy komise Poradní sbor občanů za volební okrsek:
Č. 6 KD – BD – Radomíra Svobodová
Č. 7 Q-BYT – Hana Žilinová
Č. 10 Sedlčánky – Jana Slováková
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 člena komise PPE Mochov Milana Ptáčníka (za občanské 
sdružení Mochov – místo pro život).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11.3. Hodina Země 2011
Hodina Země je každoroční událost pořádaná WWF, v níž se lidé, města a firmy 
společně hlásí k ochraně klimatu. Jedná se o hodinové zhasnutí světel, ať již 
veřejného osvětlení, štítu firmy nebo ve vlastním obýváku.

Hodina Země 2010 patří k největším světovým událostem se zapojením 
veřejnosti. Propojila zhasnutím více než miliardu lidí na celé planetě, přes 6 000 
obcích, propojila veřejný i soukromý sektor. Akce se datuje k 31. březnu 2007, 
kdy 2,2 milionů domácností a firem v australském Sydney vypnulo na hodinu 
svá světla. Kampaň se postupně proměnila z události v Sydney v celosvětové 
hnutí za trvale udržitelný život. Potemněly světově známé dominanty včetně 
Eiffelovy věže, sochy Krista v Rio de Janeiru, mostu Golden Gate v San 
Francisku, římského Kolosea, reklamy na Coca-Colu na náměstí Times Square 
nebo hotelu Jumeirah v Dubaji.

Hodinu Země pořádá největší světová ochranářská organizace - WWF. Ta v roce 
2010 oslovila Český svaz ochránců přírody, aby akci koordinoval v Česku. 
Konkrétní organizační práci má na starost základní organizace Českého svazu 
ochránců přírody Veronica, která se rozhodla v organizaci akce pokračovat i v 
dalších letech.

11.3.1. * RM schvaluje připojení Města Čelákovic k akci Hodina Země 2011 
zhasnutím veřejného osvětlení dne 26. března 2011 od 20:30 do 21:30.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11.3.2. * RM ukládá řediteli Technických služeb dne 26. března v době od 20:30 
do 21:30 vypnout veřejné osvětlení v prostoru náměstí, osvětlení radnice, 
panoramatické osvětlení tvrze, kostela Nanebevzetí Panny Marie a husitského 
kostela.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Ing. Ryneš)



11.4. Různé
Radní projednali aktuální problematiku v oblasti: rekonstrukce ulice Kostelní, 
životního prostředí, strategického plánu rozvoje, bezpečnosti.

Zapsala Romana Liscová 24. 3. 2011

Mgr. Marek Skalický
ověřovatel zápisu

Bc. Josef Pátek
starosta




