
                                                                                                                              Rada města
                                                                                                         

ZÁPIS Č.12 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE

30. června 2011

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

Hosté:

Omluveni: od 18. 00 Ing. Choura, Mgr. Skalický

Program jednání:
       1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění
       1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu
       1.3. Kontrola plnění usnesení
       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 13:30 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: 2.11., 6.6.,6.7., 10.2., 11.5.,11.6.,11.7.,11.8.
Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o body - viz unesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2. Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Tomáše Janáka                             
ověřovatelem zápisu
* Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.
* Jmenování Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.
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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, 03/2011 ze dne 3. 2. 2011
č. 05/2011 ze dne 2. 3. 2011, č.06/2011 ze dne 24. 3. 2011, č. 07/2011 ze dne 7. 4. 2011, č. 08/2011 
ze dne 20. 4. 2011, č. 09/2011 ze dne 3. 5. 2011, č. 10/2011 ze dne 19. 5. 2011, č. 11/2011 ze dne 
7. 6. 2011, č. 11M/2011 ze dne 14. 6. 2011

Návrh usnesení: 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. 11/2011 ze dne 7. 6. 2011 a č.11M/2011 ze 
dne 14. 6. 2011

Návrh usnesení: RM schvaluje zápisy – podrobněji viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA
2.2. Právní audit „Proluka náměstí“
RM je předkládán právní audit „Proluka náměstí“. Cílem auditu bylo získat relevantní právní posouzení 
celé záležitosti, pokud jde o aktuální stav vztahu Město Čelákovice – Stopro invest s.r.o. Právní audit 
provedla advokátní kancelář Kubík Partners. 

Návrh usnesení: RM bere na vědomí Memorandum advokátní kanceláře Kubík Partners ze dne 9. 6. 
2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.3. Prodej části pozemku V Nedaninách
Rada města ve svém usnesení č. 07/2011/2.2. ze dne 7. dubna 2011schválila prodej části 
p.p.č. 1671/14 - trvalý travní porost, o výměře cca 250 m2, v k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice, za 
cenu minimálně 2.500,-Kč – výpis z usnesení byl zaslán žadateli (p. J. K.) o pozemek.

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1671/14 – trvalý travní porost, 
o výměře cca 20 m2, v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice, za cenu minimálně 1.500,-Kč/m2. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.4. Pozemky ÚZSVM
S žádostí o stanovisko k záměru převodu podílů na pozemcích ve vlastnictví ČR se obrátil na Město 
Čelákovice Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o p.p.č. 958/3 ( podílový 
vlastník id. 3/5 ) a p.p.č. 3539/121 ( podílový vlastník id. 38/60 ), vše v k.ú. Čelákovice a obec 
Čelákovice.

Návrh usnesení: RM ukládá starostovi vyvolat jednání ohledně převodu pozemků v ideál. vlastnictví 
ČR u p.č. 958/3 – ostatní plocha/ zeleň ( podíl 3/5 ) a p.č. 3539/121 – trvalý travní porost ( podíl 38/60 
), k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice, pro stavbu veřejného zájmu – obchvat obce (silnice II/245 ) do 
vlastnictví Středočeského kraje.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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2.5. Vyjádření k trase STL plynovodu a přípojek Čelákovice – Kozovazská ul. při rekonstrukci
Rada města ve svém usnesení č. 08/2011/2.1. ze dne 20. dubna 2011neschválila plánovanou trasu  
v projektové dokumentaci firmy INGAS spol. s r.o. pro akci „Rekonstrukce STL plynovodu a přípojek 
Čelákovice – Kozovazská ul.
Po jednání a místním šetření v ul. Kozovazská, ohledně stavebních úprav stávajícího STL plynovodu, 
bylo Městu sděleno, že trasa plynovodu vedoucí po většině pozemku Města Čelákovic, pozemku 
Římskokatolické farnosti a části pozemku pí. Červenkové byla již cca před 2 roky opravená (Město 
Čelákovice nebylo o této akci RWE informováno) a proto nebude pokračovat původně plánovaná 
rekonstrukce, ale bude zbytek trasy opraven – není proto nutné uzavírat SOSB na věcná břemena a 
žádat o stavební povolení.

Návrh usnesení: RM schvaluje plánovanou opravu plynovodů ve stávající trase dle projektové 
dokumentace firmy INGAS PRAHA spol. s.r.o., Praha 10, pro akci „Rekonstrukce STL plynovodů a 
přípojek Čelákovice – Kozovazská ul.“, v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.6. Prodej části pozemku p.č. 500/94 v Sedlčánkách
S žádostí o odprodej části p.p.č. 500/94 – ostatní plocha / ostatní komunikace, celková výměra 
pozemku 1098 m2, v k.ú. Sedlčánky a obec Čelákovice, se obrátili na Město Čelákovice manželé N. –
vlastníci sousedního pozemku p.č. 500/95. Z pozemku města požadují oddělit 2 metrový pruh podél 
jejich pozemku (cca 75 m2), který by rádi použili na vybudování parkovacích míst.

Návrh usnesení: RM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 500/94 – ostatní plocha / ostatní 
komunikace, o výměře cca 75 m2, v k.ú. Sedlčánky, obec Čelákovice s ohledem na připravovanou 
zónu 6 RD Sedlčánky.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.7. Prodej částí pozemku pod Kovohutěmi
S žádostí o odprodej částí z pozemku p.č. 1692/120 – ostatní plocha / ostatní komunikace, celková 
výměra pozemku 1588 m2, v k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice, se obrátili na Město Čelákovice 
vlastníci okolních pozemků začleněných v zahrádkářské kolonii (pí S. L.a, pan a paní J. a D. J., pan V.
R., Ing. S. J.). 
V dřívějších letech o část tohoto pozemku již měli zájem manželé N. – na požadovanou část pozemku 
je s nimi sepsána Nájemní smlouva.
Tento bod bude projednán na příští RM

2.8. Prodej pozemku v areálu TOS
S žádostí o odprodej části  p.p.č. 1354/51 – ostatní plocha / manipulační plocha, celková výměra 
pozemku 4046 m2, v k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice, se obrátila na Město Čelákovice firma 
Investment Strategy Group a.s. – zastupuje Ing. Oldřich Biem. Firma je vlastníkem vedlejších 
pozemků -  st.p.č. 4131 a p.č. 1354/52. Požadovanou část pozemku – varianta č. 1(145 m2), varianta 
č. 2 (93 m2) – by rádi odkoupili pro usnadnění nakládky a vykládky zboží, případně zbudování druhého
vjezdu.

Návrh usnesení: RM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1354/51 – ostatní plocha / 
manipulační plocha, o výměře cca 145 m2 ( 93 m2 ), v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice, s ohledem 
na nutné dořešení majetkoprávních vztahů a rekonstrukce komunikace Tovární.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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2.9. Pronájem pozemku pod chatou v Sedlčánkách 

Z důvodů dědictví rekreační chaty č. ev. 141, Sedlčánky po panu M. K., se obrátila na město 
Čelákovice paní Z. K.. Z důvodu vlastnictví žádá město Čelákovice o sepsání nájemní smlouvy na 
pozemek pod chatou č. ev. 141. Jedná se o chatu v Sedlčánkách, umístěnou na pozemku ve 
vlastnictví Města Čelákovice – st. p. č. 343 – zastavěná plocha, o výměře 61m², v k.ú. Sedlčánky, 
obec Čelákovice. Cena dle platné vyhlášky Ministerstva financí 10,-Kč/m² ročně.

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu st. p. č. 343 – zastavěná plocha o výměře 61m²,v
k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice za cenu 10,-Kč/m² dle vyhlášky MF.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.10. Souhlas se stavbou 
Z důvodu zlepšení nepříznivé korozní situace na vtl. plynovodu č. 4 - DN 500 a plynovodu č. 56 - DN 
300 v oblasti Záluží u Čelákovic se s žádostí o souhlas s umístěním elektrické polarizované drenáže 
(EPD Čelákovice) a uložení kabelového rozvodu v délce cca 10 m obrátila na Město Čelákovice, 
v zastoupení firmy RWE Gas Net, s.r.o., firma RWE Plynoprojekt, s.r.o. 

Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním stanice elektrické polarizované drenáže a uložením 
kabelového rozvodu pos. č. 2 v délce cca 10 m v pozemku Města Čelákovic – p.č. 248/2 – ostatní 
plocha / ostatní komunikace, vše pro k.ú. Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice, dle přiložené grafické 
přílohy. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.11. Prodej pozemku – náměstí - 150 m2

V návaznosti na Výpis z usnesení č. 21/2010/2. 2.  zasedání Zastupitelstva města Čelákovic 
konaného dne 28. 4. 2010 o schválení záměru prodeje části pozemku p.č. 680/2, ostatní plocha / jiná 
plocha - dle geometrického plánu č. 2042-66/2010 označeného jako 
p.č. 680/3, ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 150 m², vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 2.800,- Kč/m2 a v návaznosti na Výpis z usnesení RM
č. 2NS/2010/2.4. ze dne 10. prosince 2010, za minimální cenu  6.000,- Kč/m2  a následných osobních 
jednání se obrátila dopisem ze dne 16. 6. 2011 na město firma STOPRO-INVEST s.r.o. s žádostí o 
odprodej výše uvedeného pozemku za cenu 3.000,- Kč/m2.

Návrh usnesení: RM nemá námitek k  záměru prodeje části pozemku p.č. 680/2, ostatní plocha / jiná 
plocha, dle geometrického plánu č. 2042-66/2010 označeného parcelním číslem 680/3, ostatní plocha 
/ jiná plocha, o výměře 150 m², vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, avšak o záměru rozhodne až 
po vydání souhlasu města s 2. změnou stavby polyfunkčního domu před dokončením. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3.1. Schválení ceníků pro městský bazén, saunu a umělé hřiště u městského bazénu.
RM se předkládá ceník pro městský bazén, saunu a umělé hřiště u městského bazénu.

Návrh usnesení: RM schvaluje navržený ceník služeb pro městský bazén, saunu a umělé hřiště u 
městského bazénu s platností od 22. 8. 2011.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)
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3.2. Městské muzeum – souhlas s nabytím peněžitých darů.
Návrh usnesení: RM souhlasí s přijetím darů pro Městské muzeum Čelákovice na 3. Čelákovickou 
muzejní noc 18. 6. 2011 od:

AMI Restaurant, s.r.o. ve výši   3 000,- Kč

Czela.Net,o.s., ve výši 10 000,- Kč

J. F. ve výši   5 000,- Kč

K. Uhlíř, s. r.o. ve výši   5 000,- Kč

K. R., Ing., ve výši   5 000,- Kč

R. L., ve výši      100,- Kč

S. H., PhamDr., ve výši   1 000,- Kč

P. S., Ing.  ve výši   7 000,- Kč

Celkem            36.100,- Kč

I. V. – DURABO 160 ks propagačních plakátů formátu A2
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1. Zápis č. 5 z jednání stavební komise 
Byl předložen zápis z jednání stavební komise ze dne 15. 6. 2011

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 5 z jednání stavební komise ze dne 15. 6. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.2. Vědecko technický park Státního výzkumného ústavu materiálu a.s. (SVÚM) - Vyjádření ke 
stavebnímu  řízení

Jde o záměr výstavby vědecko technického parku Státního výzkumného ústavu materiálu a.s. 
(SVÚM), který bude umístěn v areálu TOS v prostoru v současné době nezastavěného pozemku za 
bytovými domy – viz. přehledná situace. Stavby budou umístěny na  pozemku p.č.  1354/44 a p.č.  
1354/38 v k.ú. Čelákovice.

Návrh usnesení: 4.2.1. RM po projednání ve stavební komisi souhlasí s DSP na výstavbu vědecko 
technického parku Státního výzkumného ústavu materiálů a.s. (SVÚM) za splnění následujících 
podmínek:
Před vydáním stavebního povolení musí být sepsána dohoda o připojení vjezdu do areálu na 
komunikaci v ul. Tovární.
Vzhledem k blízkosti obytné zástavby požadujeme omezení hluku ze stavební činnosti v průběhu 
výstavby v době pracovního klidu. V případě vzniku prašnosti s přihlédnutím k povětrnostním vlivům 
požadujeme omezit šíření prachu skrápěním.
Město poukazuje na nesoulad s vydaným územním rozhodnutím v části technologické nástavby.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.2.2. RM schvaluje vyjádření města č. 9/2011 ke stavebnímu řízení na stavbu 
„Vědecko technický park Státního výzkumného ústavu materiálů a.s. (SVÚM)“, která bude umístěna 
na pozemku p.č. 1354/44 a p.č.  1354/38 v k.ú. Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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4.3. Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 16/2010 na zhotovení akce „Veřejné osvětlení 
v průmyslové zóně Čelákovice“    
V návaznosti na schválené navýšení ceny materiálu pro realizaci veřejného osvětlení v průmyslové 
zóně Čelákovice, usnesením RM č. 08M/2011/4.2.5. ze dne 26. dubna 2011  byla firma TANNACO 
a.s., Poděbrady vyzvána k předložení dodatku smlouvy o dílo č.16/2010. RM je tento Dodatek č. 2 
smlouvy o dílo č. 16/2010 předkládán ke schválení.

  

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 16/2010 na navýšení ceny stavebních 
materiálů při realizaci stavby „ Veřejné osvětlení v průmyslové zóně Čelákovice“ mezi Městem 
Čelákovice jako objednatelem a společností TANNACO a.s., Poděbrady jako zhotovitelem.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.4. Schválení Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 16/2010 na zhotovení akce „Veřejné osvětlení 
v průmyslové zóně Čelákovice“    
V návaznosti na provedené výběrové řízení na stavební práce vzniklé na akci „Výstavba místní 
komunikace v průmyslové zóně Čelákovice“a usnesení RM č. 08M/2011/4.2.3. ze dne 26. dubna 2011  
byla firma TANNACO a.s, Poděbrady vyzvána k předložení Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 16/2010. 
RM je tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 16/2010 předkládán ke schválení.

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 3 na zhotovení stavebních prací 
,,Veřejné osvětlení na průmyslové zóně Čelákovice“, vzniklých při realizaci stavby „Výstavba místní 
komunikace v průmyslové zóně Čelákovice“ mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a 
společností TANNACO a.s, Poděbrady jako zhotovitelem.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.5. Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken – BD 
Stankovského 1581, Čelákovice“
Na základě požadavku ze strany správce bytových domů společnosti Q-BYT Čelákovice byla 
zpracována výzva k podání nabídky na provedení výměny stávajících dřevěných oken a vchodových 
dveří v bytovém domě ul. Stankovského čp. 1581. Výzva k podání nabídky byla přímo zaslána 6 
uchazečům a zároveň zveřejněna na webových stránkách města.

Návrh usnesení: 4.5.1. RM na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje jako pro 
město nejvýhodnější nabídku společnosti Baroch – okna s.r.o., Praha 7, na realizaci veřejné 
zakázky„Výměna oken – BD Stankovského 1581, Čelákovice“ v celkové ceně 1 204 818 Kč bez DPH 
tj. 1 325 299,80 Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.5.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a 
společností Baroch – okna s.r.o., Praha 7, jako zhotovitelem na realizaci veřejné zakázky„Výměna 
oken – BD Stankovského 1581, Čelákovice“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.6. Výsledky cenové poptávky na zpracování PD na zastávky BUS ul. Jiřinská, Čelákovice
Na základě požadavku na zřízení nové autobusové zastávky v ul. Jiřinská v Čelákovicích z důvodu 
větší bezpečnosti dětí docházejících do ZŠ Kostelní, ale i pro ostatní občany využívající autobusové 
spojení č. 405, 427 a 443, oslovilo ORM 6 projektantů se žádostí o zpracování cenové nabídky na 
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zhotovení PD v rozsahu, DÚR + DSP vč. inženýrských činností pro vydání ÚR a SP na zhotovení PD 
pro tyto autobusové zastávky.

Návrh usnesení: RM schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku Ing. Libora Kluse, Mladá 
Boleslav, na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení 
na akci „Zastávky BUS ul. Jiřinská, Čelákovice“ v ceně 27.000,-  Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Ryneš)

4.7. Výsledky cenové poptávky na zpracování PD na Cyklostezku Čelákovice – Císařská 
Kuchyně
Na základě usn. RM č. 08/2011/4.7.4. ze dne 20. dubna 2011 bylo ORM uloženo zajistit projektovou 
dokumentaci na stezku pro pěší a cyklisty spojující ul. Rooseveltovu a Císařskou Kuchyni. V této 
souvislosti ORM oslovilo 6 projektantů se žádostí o zpracování cenové nabídky na zhotovení PD 
v rozsahu, DÚR + DSP vč. inženýrských činností pro vydání ÚR a SP na zhotovení PD pro 
cyklostezku a chodníky.

Návrh usnesení: RM schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku Ing. Libora Kluse, Mladá 
Boleslav na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení 
na akci „Cyklostezka Čelákovice – Císařská Kuchyně“ v ceně 135.000,- Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.8. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce výtahu v č.p. 501 a 502 
v Milovicích“
Dle výzvy zájemcům o veřejnou zakázku bylo 1. 6. 2011 provedeno otevírání obálek 
a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahu v č.p.501 a 502 v Milovicích“. 
Komise vyhodnotila ze čtyř nabídek jako nejlepší, dle kritérií – cena a termín, firmu Výtahy Petersík 
s.r.o. Praha. V zadání výběrového řízení byla ponechána možnost variant nabídky. Firma Výtahy 
Petersík s.r.o. Praha předložila druhou variantu nabídky. I v tomto případě se umístila při hodnocení 
nabídek na prvním místě.

Návrh usnesení: 4.8.1. RM schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku na akci „Armádní č.p. 
501, 502 Milovice“  firmy Výtahy Petersik s.r.o., Praha 2 v ceně  1 650 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.8.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 110525-1 na akci „Armádní č.p. 501, 502, 
Milovice “ mezi objednatelem Městem Čelákovice a zhotovitelem firmou Výtahy Petersik s.r.o., Praha 
2, v ceně  1 650 000,- Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.9. Revitalizace veřejného osvětlení města Čelákovice 2. Etapa – 2. Část / Jiřina. 
V souvislosti se záměrem získat dotační finanční prostředky na obnovu veřejného osvětlení v v Jiřině 
byl požádán pan Hasoň o předložení cenové nabídky na vypracování žádosti o státní dotaci a 
součinnost při výběrovém řízení na zhotovitele a výkonu TDI. Podotýkáme, že pan Hasoně pro město 
již dotační prostředky v minulosti zajistil a to v rámci investiční akce  VO Za Dráhou – 2. Etapa – 1. 
Část. 

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o dílo č. H 22 – 72 – 11 uzavřenou mezi Městem 
Čelákovice jako objednatelem a Zdeňkem Hasoněm ELEKTROPROJEKT, Boskovice, jako 
zhotovitelem, na vypracování žádosti o dotaci Programu SFROM 2011/12 vč. technických příloh v 
rámci revitalizace veřejného osvětlení města Čelákovice 2. Etapa – 2. Část / Jiřina, v ceně 69.000,-
Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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4.10. Rekonstrukce ulice Kostelní
RM je předkládána informace o stavu chystané žaloby paní M.
Právní zástupkyně manželů M. zaslala na město dopis, který RM již projednávala. Jelikož v dopise 
byly uvedeny skutečnosti, které musíme řádně prověřit i s náležitou opatrností pro případ opravdového 
podání žaloby není možné v tuto chvíli reagovat.

4.11. Lokalita „U Kovárny“
Na RM se obrací občané z lokality „U Kovárny“ s žádostí o projednání třech podnětů: Jedná se o 
záležitost objížďky při rekonstrukci náměstí, bezpečnostní situace v lokalitě a řešení veřejného 
osvětlení. RM je předložen návrh dopisu.

Návrh usnesení: RM po projednání podnětu občanů v lokalitě „U Kovárny“ schvaluje znění odpovědi 
občanům.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.12. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na objektu MŠ Přístavní 333, Čelakovice
Po provedení zásadních oprav v MŠ Přístavní se podstatně snížila vlhkost v suterénních prostorách 
školky, kde se nachází kuchyň a sklad potravin. Přesto se na stěnách objevují na omítce mapy a 
vysrážené soli, které se vytvářejí v současné době hlavně v důsledku působení vzdušné vlhkosti.  
Hygienická služba, která provádí průběžné kontroly tento stav opakovaně kritizuje a v krajním případě 
by mohlo hrozit uzavření MŠ.

Návrh usnesení: RM schvaluje na doporučení hodnotící komise jako nejvýhodnější na provedení 
stavebních prací v objektu MŠ Přístavní 333, Čelakovice, nabídku společnosti Stavitelství Kroutil 
s.r.o., Úvaly za celkovou cenu 102.233,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.13. Smlouva o dílo na zakázku „ Autobusové zastávky v ul. Mochovská“ Čelákovice
Dle cenové poptávky hospodářského odboru MÚ Čelákovice, na zakázku vypracování PD „ 
Autobusové zastávky v ul. Mochovská, Čelákovice“byl vybrán Ing. Jiří Kejval Kutná Hora, který 
předkládá ke schválení Smlouvu o dílo, obsahující projektovou dokumentaci, včetně geodetického 
zaměření. Celková cena 60 000,- Kč bez DPH.

Návrh usnesení: RM schvaluje předloženou Smlouvu o dílo mezi objednatelem Městem Čelákovice a 
zhotovitelem f. Ing. Jiří Kejval Kutná Hora, na projektové práce „Autobusové zastávky v ul. 
Mochovská, Čelákovice“ v ceně 60.000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.14. Výstavba vjezdů -  Čelákovice
Byla předložena cenová nabídka pro realizaci akce „Výstavba vjezdů – Čelákovice“

Návrh usnesení: RM schvaluje předloženou cenovou nabídku fi. LŠL – STAVBY s.r.o. Čáslav 
pro realizaci akce „Výstavba vjezdů – Čelákovice“ ve výši 112. 478,06 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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4.15. Zápis z jednání komise pro rozvoj města a MA21 
Byl předložen zápis z jednání komise pro rozvoj města a MA21 ze dne 7. 6. 2011

Návrh usnesení: 4.15.1. RM bere na vědomí zápis č. 7 z jednání komise pro rozvoj města a zavedení 
MA21 ze dne 7. 6. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.15.2. RM požaduje předložení upravené dokumentace „Výrobní a skladovací hala 
Čelákovice s administrativním zázemím a parkovištěm“, která bude obsahovat samostatné řešení 
likvidace dešťových vod alespoň oddílnou kanalizací v areálu.  Pro veškerou nákladní dopravu pro 
uvedený areál musí být využívána pouze ul. Tovární, s tím souvisí její rekonstrukce za spoluúčasti 
investora výrobní a skladovací haly.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Skalický)

Návrh usnesení: 4.15.3. RM s navrhovanými úpravami vstupů do objektu, které jsou předmětem 
projektu „. Polyfunkční objekt náměstí 5. května 2/12, Čelákovice - budova ubytování, administrativa -
realizace vstupů restaurace a kavárna“ souhlasí. U navrhovaného vjezdu, který je umístěn v severní 
části objektu a je předmětem projektu „Polyfunkční objekt náměstí 5. května 2/12, Čelákovice - budova 
bydlení – realizace vrat, sklad“ komise požaduje rozdíl úrovně chodníku a úrovně podlahy skladu řešit 
na vlastním pozemku bez výškové změny úrovně chodníku.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Skalický)

Návrh usnesení: 4.15.4. RM nesouhlasí s navrhovaným dělením pozemku p.č. 3539/45 v k.ú. 
Čelákovice – navrhované dělení neodpovídá územnímu rozhodnutí.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Skalický)

Návrh usnesení: 4.15.5.  RM s navrhovaným oddělením části pozemku p.č. 494/23 v k.ú. Sedlčánky 
o velikosti cca 1 m2 souhlasí s tím, že případné oplocení s brankou bude provedeno tak, že křídlo 
branky nebude zasahovat na pozemek města.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Skalický)

4.16. Nabídka č. 201105006 na projektové a architektonické práce
„Řešení městského centra Čelákovic“
Na jednání RM dne 7. 6. 2011 byl vysloven souhlas se zahájením přípravných projekčních prací 
rekonstrukce zóny „Kostelní – Rybářská“ v rozsahu: úprava ul. Kostelní od křižovatky s ul. Husovou, 
úprava ul. Na Hrádku a ul. Rybářská po dokončený úsek na křižovatce s ul. Na Stráni vč. části ul. Ve 
Vrbí po vjezd do sportovního areálu, doplnění městského parku o napojení a okolní ulice (mlatové 
cestičky) a úprava břehu Čelákovického potoka v prostoru parku u knihovny. 

Návrh usnesení: 4.16. RM schvaluje nabídku č. 201105006 firmy TaK Architects s.r. o., Praha 3 na 
zpracování  urbanisticko – architektonického návrhu „Řešení městského centra Čelákovic“ v rozsahu 
uvedeném v této nabídce (bez jednostupňového projektu na architektonické řešení prostoru okolo 
sochy sv. Jana Nepomuckého) v celkové ceně 94.800,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.17. Zápis č. 5 z jednání komise pro rozvoj města a zavedení MA21
Byl předložen zápis č. 5 z jednání komise pro rozvoj města a zavedení MA21 ze dne 5. 4. 2011

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 5 z jednání komise pro rozvoj města a zavedení MA21 
ze dne 5. 4. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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4.18. Zápis č. 6 z jednání komise pro rozvoj města a zavedení MA21
Byl předložen zápis č. 6 z jednání komise pro rozvoj města a zavedení MA21 ze dne 10. 5. 2011

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 6 z jednání komise pro rozvoj města a zavedení MA21 
ze dne 10. 5. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.19. Zápis č. 7 z jednání komise pro rozvoj města a zavedení MA21
Byl předložen zápis č. 7 z jednání komise pro rozvoj města a zavedení MA21 ze dne 7. 6. 2011
Tento bod byl schválen pod bodem 4.15.1.

4.20. Změna stavby ul. Na Švihově – vyjádření města k odvolání
Ing. Marek Štejnar podal odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby „Změna stavby ulice Na Švihově 
– I. etapa“ na pozemcích p.č. 1319/1, p.č. 1319/7, p.č. 1320/6, p.č. 1320/7 a p.č. 3185, všech v k.ú. 
Čelákovice, vydaného dne 28. 3. 2011 odborem výstavby MěÚ Čelákovice pod č.j. 4127/10/11/Lu. Na 
základě tohoto podaného odvolání bylo město vyzváno k vyjádření.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložené vyjádření Města Čelákovic k odvolání Ing. Štejnara proti 
rozhodnutí o umístění stavby „Změna stavby ulice Na Švihově – I. etapa“ na pozemcích p.č. 1319/1, 
p.č. 1319/7, p.č. 1320/6, p.č. 1320/7 a p.č. 3185, všech v k.ú. Čelákovice, vydaného dne 28. 3. 2011 
odborem výstavby MěÚ Čelákovice pod č.j. 4127/10/11/Lu, s návrhem na zamítnutí odvolání a 
potvrzení napadeného rozhodnutí.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 

5.1. Návrh na odvolání člena do sociální komise :
Odvolání Bc. Martina Kautckého ze sociální komise ze zdravotních důvodu na vlastní žádost.

Návrh na zařazení člena do sociální komise :
Doplňujeme sociální komisi na návrh Smíšené organizace zdravotně postižených (předseda Jaroslav 
Smolík) o pana Antonína Alexandra na 13 členů. 

Návrh usnesení: 5.1.1. RM odvolává Bc. Martina Kautckého ze sociální komise.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 5.1.2. RM jmenuje pana Antonína Alexandra do sociální komise.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5.2. Zápis č. 5 z jednání sociální komise
Byl předložen zápis č. 5 z jednání sociální komise ze dne 6. 6. 2011

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis z jednání sociální komise ze dne 6. 6. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



11

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
6.1. Zápis č. 4 z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch.
Byl předložen zápis č. 4 z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch ze dne 13. 6. 2011

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 4 z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch ze 
dne 13. 6. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.2. Žádost SK Záluží o finanční podporu sportovních akcí 
SK Záluží pořádá 2 letní sportovní akce nazvané tradičně „Sportovní léto s SK Záluží“ a žádá Radu 
města o jejich finanční podporu: 

Návrh usnesení: RM schvaluje příspěvek SK Záluží ve výši 5.000,- Kč na organizaci sportovní akce 
„Sportovní léto 2011 s SK Záluží“.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.3. Program oslav 100 let Radnice -  24. září 2011
Starosta informoval RM o programu oslav 100 let Radnice, které proběhnou 24. září 2011

6.4. Pamětní deska E.Petišky - budova Základní školy Kostelní 457, Čelákovice
Umístění pamětní desky Eduarda Petišky na budovu „Kamenky“ projednala Komise pro kulturu, sport 
a cestovní na svém 3. zasedání dne 21.3. t.r. a usnesla se, že doporučuje Radě města jednat s Dr. 
Martinem Petiškou o umístění desky v budově ZŠ, Kostelní 457. 

    
Návrh usnesení: RM revokuje své usnesení ze 7. dubna 2011 č. 7/2011/6.4. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Ryneš)

6.5. Zásady města Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy a 
vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit
RM se předkládají Zásady města Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy a 
vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit.

Návrh usnesení: RM ukládá komisi pro kulturu, sport a cestovní ruch o předložení připomínek 
k Zásadám města Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, 
kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit, do 31. 8. 2011
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

6.6. Zápis č. 5 z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch.
Byl předložen zápis č. 5 z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch ze dne 27. 6. 2011

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 5 z jednání komise pro kulturu, sport a cestovní ruch ze 
dne 27. 6. 2011
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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6.7. Městské muzeum
Byl předložen podnět k podání kontroly archeologického účtu a hospodaření s prostředky MěM 
v Čelákovicích.

Návrh usnesení: RM souhlasí s podáním podnětu na Ministerstvo kultury ČR ke kontrole 
archeologického účtu a hospodaření s prostředky MěM v Čelákovicích za období 2006 až 2010 na 
základě podnětu zastupitelů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA 
Bez podkladů

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1. Zápis bytové komise
Byl předložen zápis bytové komise ze dne 7. 6. 2011

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 5 z jednání bytové komise ze dne 7. 6. 2011
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.2.1.  Přidělení bytu
Jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 61,35m², 1. patro, byt č. 6 v č. p. 502, ul. Armádní, 
Milovice. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu D. B., trvale bytem ul. Stankovského č. p. 
1642, Čelákovice. V seznamu uchazečů o nájem obecního bytu je na 23 místě. Dne 12. srpna 2011 
se bude ženit a žádost o nájem obecního bytu má podanou dne 9. 2. 2007.

Návrh usnesení: RM přiděluje byt č. 6 o velikosti 2+1, ul. Armádní, č.p. 502 Milovice, D. B., 
Čelákovice dle seznamu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Iglo)

8.2.2. Přidělení bytu
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 36,2m², 2. patro, byt č. 17 v č. p. 501, ul. Armádní, 
Milovice. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu B. Š., trvale bytem Spojovací č. p. 1472, 
Čelákovice, která je na 24 místě v seznamu uchazečů o nájem obecního bytu. B. Š. je svobodná, ve 
společné domácnosti žije se svými rodiči a bratrem. Žádost o nájem obecního bytu má podanou dne 
22. 2. 2007.

Návrh usnesení: RM přiděluje byt č. 17 o velikosti 1+1, ul. Armádní, č.p. 501 Milovice, B. Š., 
Čelákovice dle seznamu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Iglo)

8.2.3. Přidělení bytu
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 36,85m², 1. patro, byt č. 29 v č. p. 502, ul. Armádní, 
Milovice. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu A. A., trvale bytem V Prokopě 1539, 
Čelákovice, kontaktní adresu má Spojovací 1466, Čelákovice. A. A. je v seznamu uchazečů o nájem 
obecního bytu na 27 místě. Je rozvedená a žádost o nájem obecního bytu má podanou dne 16. 5. 
2007. 

Návrh usnesení: RM přiděluje byt č. 29 o velikosti 1+1, ul. Armádní, č.p. 502 Milovice, A. A, 
Čelákovice dle seznamu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Iglo)
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8.2.4. Přidělení bytu v DPS
V domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní č. p. 26, se uvolnil byt č. 108 po M. N.. Uvolněný byt, 
sociální komise doporučuje přidělit paní A. T.
Členové bytové komise přihlédli k názoru sociální komise a doporučují přidělení bytu A. T., trvale 
bytem Prokopa Holého č. p. 1442, Čelákovice za podmínky vrácení obecního bytu městu.

Návrh na usnesení: RM přiděluje byt č. 108 v DPS, ul. Kostelní č. p. 26, Čelákovice, A. T., ul. 
Prokopa Holého 1442, Čelákovice za podmínky vrácení obecního bytu městu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.2.5. Výměna bytu
Paní J. M., trvale bytem Armádní č. p. 501, Milovice, byt č. 46 a Pan L. D., trvale bytem Armádní č. p. 
501, Milovice, byt č. 45. Členové bytové komise souhlasí s výměnou bytů.

Návrh na usnesení: RM souhlasí s výměnou bytů mezi paní J. M., bytem č. 46 v č. p. 501, Armádní, 
Milovice, a panem L. D., bytem č. 45 v č. p. 501, Armádní, Milovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.2.6. Korespondence paní H. S.
Radě města se předkládá žádost H. S., trvale bytem J. A. Komenského č. p. 1647, Čelákovice ve věci 
žádosti o převod užívacího práva bytu na svou dceru H. S. z rodinných důvodů.
Žádost byla projednána na bytové komisi, včetně návštěvy všech zúčastněných. Členové bytové 
komise nedoporučují vyhovět žádosti H. S. a to z důvodů, že byt je dcerou H. S. pravděpodobně 
neužívaný. Z výpovědi H. S. ml. na bytové komisi bylo zřejmé, že byt neobývá. Členové bytové komise 
doporučují, aby správci bytového fondu prováděli častější kontroly v tomto bytě.

Návrh na usnesení: RM neschvaluje převod užívacího práva bytu J. A. Komenského č. p. 1647, 
Čelákovice z matky H. S., na dceru H. S., Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.2.7. Korespondence pana F. S.
Radě města se předkládá žádost F. S., bytem Jaselská 844, Čelákovice ve věci žádosti o upuštění od 
výkonu rozhodnutí. Žádost byla projednaná na bytové komisi a členové bytové komise doporučují, aby 
pan F. S. byl osvobozen od uhrazení dluhu ve výši 171 000,-Kč.
Tento bod bude projednán na příští RM

8.2.8. Nájemní smlouva
Radě města se předkládá žádost V. C., trvale bytem Armádní 501, byt č. 43, Milovice, která žádá o 
obnovení nájemní smlouvy na výše uvedený byt. Členové bytové komise po projednání doporučují 
sepsání nové nájemní smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2011, až po uhrazení dlužné částky.

Návrh na usnesení: RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 43, ul. Armádní č. p. 501, 
Milovice, na dobu určitou do 31. 12. 2011 v souvislosti s pozdním hrazením nájmu V. C., Milovice, za 
podmínky uhrazení dlužné částky.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.2.9. Nájemní smlouva
Radě města se předkládá žádost I. P., trvale bytem Armádní 501, byt č. 32, Milovice, která žádá o 
prodloužení nájemní smlouvy na výše uvedený byt. Dluh nastal v důsledku ztráty zaměstnání, dlužný 
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nájem již uhradila. Členové bytové komise po projednání doporučují uzavření nové nájemní smlouvy 
na dobu určitou do 31. 12. 2011.

Návrh na usnesení: RM schvaluje na základě uhrazení dlužné částky uzavření Nájemní smlouvy na 
byt č. 32, ul. Armádní č. p. 501, Milovice, na dobu určitou do 31. 12. 2011 v souvislosti s pozdním 
hrazením nájmu I. P., Milovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.2.10. Převod užívacího práva:
Radě města se předkládá žádost O. B., bytem Na Stráni č. p. 1628, Čelákovice o změnu uživatele 
nájemního bytu. Žádá o přepsání bytu na bývalou manželku L. B., bytem Na Stráni č. p. 1628. Dne 24. 
3. 2011 bylo jejich manželství rozvedeno, toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 4. 2011. 
Z manželství se narodil nezl. P.B.Vzhledem k tomu, že O. B. trvale opouští byt, žádá, aby v bytě 
nadále žila jeho bývalá manželka s dcerou z prvního manželství a jejich synem. Svou žádost předal se 
svým souhlasem a ověřeným podpisem.
Členové bytové komise souhlasí s převodem nájmu bytu na L. B., bytem v č. p. 1628, byt č. 13, ul. Na 
Stráni, Čelákovice.

Návrh na usnesení: RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 13, ul. Na Stráni č. p. 1628 
L. B., Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
9.1. Zápis č. 5 z jednání Bezpečnostní komise
Byl předložen zápis č. 5 z jednání Bezpečnostní komise 

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 5 z jednání Bezpečnostní komise ze dne 23. 6. 2011
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

9.2. Doprava ulice Kostelní
Na bezpečnostní komisi bylo projednáno dopravní řešení v ulici Kostelní.

Návrh usnesení: RM po projednání v bezpečnostní komisi trvá na stávajícím dopravním řešení v ulici 
Kostelní, s tím, že souhlasí s obousměrným provozem cyklistů. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

9.3. SDH Sedlčánky
Pan Z. K. má od města pronajatu hasičskou zbrojnici v Sedlčánkách. Při napouštění vodovodu budovy 
po zimě došlo k neuzavření odvzdušňovacího kohoutku a voda volně vytékala. Díky této nedbalosti 
vznikla městu škoda ve výši 13.000,- Kč.

Návrh usnesení: 9.3.1. RM trvá na úhradě faktury č. 1105207042 nájemcem objektu Dělnická 133, 
Sedlčánky, v termínu do 31. 8. 2011. Důvodem je extrémní spotřeba pitné vody z důvodu nedbalosti.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 9.3.2. RM vypovídá Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 22. 12. 1995 
uzavřenou mezi Městem Čelákovice a p. Z. K., Čelákovice – Sedlčánky.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
10.1. Změna zimního posypu
RM se opakovaně na svých schůzích zabývala otázkou změny zimního posypu. Po debatě se 
naskýtají tři základní principy zimní údržby:
stávající stav – inertní posyp
absolutní solení (chodníky inertní posyp)
kombinace

Návrh usnesení: 10.1.1. RM schvaluje změnu zimní údržby komunikací v kombinované formě (solení 
tranzitních a sběrných komunikací).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 10.1.2. RM ukládá řediteli Technických služeb zajistit aktualizaci Plánu zimní údržby 
a předložit ke schválení v termínu do 31. 7. 2011.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

10.2. Vyjádření města č.10/2011 k ZZŘ záměru „Výrobní a skladovací hala Čelákovice 
s administrativním zázemím a parkovištěm“

(zahájení zjišťovacího řízení)

Návrh usnesení: RM projednala předložené podklady pro posouzení zahájení zjišťovacího řízení 
záměru „Výrobní a skladovací hala Čelákovice s administrativním zázemím a parkovištěm“, který je 
plánovaný v prostoru areálu TOS a schvaluje vyjádření města č.10 /2011  k tomuto záměru.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ 
11.1. Užívání závěsného znaku
Byla podána žádost zastupitele města o užívání závěsného znaku.

Návrh usnesení: RM považuje užívání závěsného znaku města za čest pro každého zastupitele. 
Vzhledem k tomu, že zastupitel BK na základě svého prohlášení „nepřijímám a nepřijmu žádné místo 
ve výboru zastupitelstva ani komisi rady a rovněž odmítám být ověřovatelem zápisů i usnesení 
zastupitelstev města po celé funkční období 2010 – 2014“. RM Nesouhlasí s udělením souhlasu 
k provádění občanských sňatků a práva užívat závěsný znak.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
   

        

11.2. Zápis komise e-radnice
Byl předložen zápis č. 4 z jednání komise e-radnice

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 4 z jednání komise e-radnice ze dne 15. 6. 2011
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

11.3. Zápis komise proti PPE Mochov
Byl předložen zápis č. 4 z jednání komise proti PPE Mochov

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 4 z jednání komise proti PPE Mochov ze dne 15. 6. 
2011
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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11.4. Patronace města Čelákovic nad hroby významných osobností pochovaných na 
městském hřbitově v Čelákovicích.
Během 20. století byly na tzv. nový hřbitov v Čelákovicích pochovány, nebo do nových hrobů ze 
zrušeného starého hřbitova přeneseny pozůstatky několika čelákovických známých osobností, které 
se významně zapsaly do politického a kulturního dění našeho města, regionu a státu, někdy i 
s mezinárodním přesahem.

Návrh usnesení: RM ukládá místostarostovi II, aby projednal s nájemci hrobových míst, uvedených 
v podkladovém materiálu, možnou patronaci města Čelákovic nad těmito hroby. 
Hlasování: pro 0, proti 0, zdržel se 0.

11.5. Řídící skupina SP, Poradní sbor Občanů
Koordinátorka Strategického plánu, Petra Kolenská, navrhuje na žádost předsedy Osadního 
výboru Záluží, Romana Přívozníka, a paní Jany Bartošové, členky ŘS, nahradit v Řídící skupině 
Strategického plánu paní Janu Bartošovou panem Petrem Sedláčkem. Důvodem jsou závažné 
časové a osobní důvody, které paní Bartošové neumožňují jednání se účastnit. Stejná změna je 
Radě města navrhována i v Poradním sboru občanů, kde je zástupkyní volebního okrsku Záluží 
také paní Jana Bartošová. 

Návrh usnesení: 11.5.1. RM odvolává Janu Bartošovou z Řídící skupiny Strategického plánu 
„Čelákovice 2030“ pro její časovou zaneprázdněnost.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 11.5.2. RM jmenuje do Řídící skupiny Strategického plánu Petra Sedláčka.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 11.5.3. RM odvolává Janu Bartošovou, zástupkyni pro volební okrsek Záluží, 
z Poradního sboru občanů pro její časovou zaneprázdněnost.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 11.5.4. RM jmenuje do Poradního sboru občanů za volební okrsek Záluží Petra 
Sedláčka.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

11.6. Zápis č. 8 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic
Byl předložen zápis č. 8 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 8 z jednání komise Redakční rada zpravodaje 
města Čelákovic ze dne 20. 6. 2011
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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11.7. Podpora a partnerství projektu Rodina a práce i pro Čelákovice II.
p. Kolenská informovala RM o projektu Rodina a práce i pro Čelákovice II.

11.8. VŘ Protikorupční audit
ZM na své schůzi 8/2011 schválilo pořízení protikorupčního auditu města Čelákovic vyčleněním 
prostředků na tuto službu.

Návrh usnesení: RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Zpracování protikorupčního 
auditu pro město Čelákovice“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Jednání Rady města bylo ukončeno v 19.45 hodin.

Zapsala Romana Liscová 30. 6. 2011

ověřovatel zápisu
Tomáš Janák

Bc. Josef Pátek
starosta
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