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ZÁPIS Č. 25 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE 
22. prosince 2011 

 
 
Přítomni: Ing. Luboš Choura, Miroslav Leypold Iglo, Tomáš Janák, Bc. Josef Pátek, Ing. Jaroslav 
Ryneš, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický 
 
 
 
Hosté: MUDr. M. S. 
 
Omluveni:  
 
Program jednání: 
       1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění 
       1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu 
       1.3. Schválení zápisu 
       2. Majetkoprávní záleţitosti + vyjádření města 
       3. Finance – rozpočty – dotace 
       4. Investice, záměry a vyjádření města 
       5. Sociální záleţitosti a zdravotnictví 
       6. Školství, kultura a sport 
       7. Doprava 
       8. Bytové a nebytové záleţitosti 
       9. Veřejný pořádek a bezpečnost 
       10. Ţivotní prostředí – VaK – odpadové hospodářství 
       11. Různé 
                    
Jednání se uskutečnilo od 13 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. 
Jednání bylo zahájeno minutou ticha k uctění památky prezidenta Václava Havla. 
 

 
Projednávání jednotlivých bodů schůze: 
1.1. Schválení předloţeného programu jednání, případně jeho doplnění 
Starosta doplnil program jednání o bod: 3.5., 4.2., 4.3., 4.4., 5.2., 5.3., 5.4.,6.5., 9.1.,10.3., 10.4., 11.2. 
  
Návrh usnesení: RM schvaluje předloţený program doplněný o bod: 3.5., 4.2., 4.3., 4.4., 5.2., 5.3., 
5.4.,6.5., 9.1.,10.3., 10.4., 11.2.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel 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, zdrţel se 1. 
* Jmenování Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu – viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 1. 
 
 
1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady 
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 23/2011 ze dne 1. 12. 2011  
a č. 24/2011 ze dne 12. 12. 2011. Nikdo nevznesl připomínku.  
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Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 23/2011 ze dne 1. 12. 2011  
a č. 24/2011 ze dne 12. 12. 2011.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 1.(Janák) 
 
 
 
2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŢITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
2.1. Nabídka prodeje pozemku p.č. 26/22, k.ú. Záluţí u Čelákovic 
S nabídkou na odprodej pozemku p.č. 26/22 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 128 m

2
, 

v k.ú. Záluţí u Čelákovic a obci Čelákovice, se obrátila na město Čelákovice vlastnice pozemku paní 
E.Š. Jedná se o chodník před bývalým hostincem, který v minulosti vlastnili její předci. Protoţe jiţ 
nemovitost č.p. 30 (bývalý hostinec) nevlastní, ani v místě nebydlí, nabízí městu Čelákovice odprodej 
pozemku za cenu 100,- Kč/m

2
 – tj. celkem za 12.800,- Kč. 

 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr koupě p.č. 26/22 – ostatní plocha / ostatní komunikace,  
o výměře 128 m2, v k.ú. Záluţí u Čelákovic a obci Čelákovice, za cenu 100,- Kč/m2. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
 
2.2. Prodej části pozemku po vypracování geometrického plánu - p.č. 1671/14, k.ú. Čelákovice 
Na podkladě výpisu z usnesení RM č. 14/2011/2.4. ze dne 4. srpna 2011 nechal ţadatel o odprodej 
části pozemku (pan J. K. – vlastník p.p.č. 1675) vypracovat geometrický plán č. 2145-81/2011 na 
oddělení části z p.p.č. 1671/14. Dle tohoto geometrického plánu se pro prodej části pozemku z p.p.č. 
1671/14 – trvalý travní porost, o celkové výměře 522 m

2 
odděluje část nově označená jako p.č. 

1671/15 – trvalý travní porost, o výměře 22 m
2
, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.  

Kupní cena ve prospěch města Čelákovic bude uhrazena ve výši 1.500,- Kč/m
2
 (tj. částkou 33.000,- 

Kč) před podpisem smlouvy kupní. 
 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr prodeje části z pozemku p.p.č. 1671/14 – trvalý travní porost,  
o celkové výměře 522 m2 dle geometrického plánu č. 2145-81/2011 nově označené jako p.p.č. 
1671/15 – trvalý travní porost, o výměře 22 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za cenu 1 500,- 
Kč/m

2.
  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
 
2.3. Pronájem pozemků u restaurace FONTÁNA 
S ţádostí o opětovný, dlouhodobý pronájem pozemků u restaurace provozované v č.p. 155 –  
p.p.č. 74 – zahrada, o výměře 680 m2, části p.p.č. 72/2 – zahrada, o výměře cca 480 m2 a části 
p.p.č. 77/1 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře cca 65 m2 (jedná se celkem o 1225 m2),  
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, se obrátil na Město Čelákovice pan Z. Z. – současný jednatel 
firmy HOCCOS, s.r.o.  
 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr dlouhodobého pronájmu p.p.č. 74 – zahrada, o výměře 680 
m

2
, části p.p.č. 72/2 – zahrada, o výměře cca 480 m

2
 a části p.p.č. 77/1 – ostatní plocha / jiná plocha, 

o výměře cca 65 m
2
 ( jedná se  celkem o 1225 m

2
 ), v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice pro 

doplňkové restaurační vyuţití. Nájemné bude ve výši 15,- Kč/rok/m
2
. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
2.4. Vyuţití uvolněného objektu a přilehlé zahrady 
Na Radě města Čelákovic č. 23 dne 1. 12. 2011 bylo pod bodem č. 2.2. projednáno uvolnění objektu 
č.p. 1097 a přilehlé zahrady, ul. Komenského, Čelákovice.  
Jednáním o případném vyuţití uvolněných prostor Mateřským centrem Čelákovice byl RM pověřen 
Ing. Ryneš. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje záměr dlouhodobého pronájmu stavby č.p. 1097 na st.p.č. 689, st.p.č. 
689 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 114 m

2
, p.p.č. 690/1 – zahrada, o výměře 451 m

2
, p.p.č. 

690/2 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 78 m
2
 a části p.p.č. 686/3 – ostatní plocha / 

manipulační plocha, o výměře cca 250 m
2
, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice pro vyuţití aktivit 

pro rodiče dětí a děti předškolního věku. Nájemné bude stanoveno dle platné vyhlášky MF  
č. 01/2010 = 9,-Kč/rok/m

2 
u nezastavěných ploch pozemků a cenou 9,- Kč/rok/m

2
 za pronájem budovy  

a nádvoří. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
3.1. Rozpočet města 2011 - úprava č. 8 
RM je předkládán rozpočet města 2011 – úprava č. 8. RM na základě pověření ZM úpravu rozpočtu 
projednala a schválila. Úprava č. 8 bude podkladem pro jednání následující schůze zastupitelstva. 
 
 
Návrh usnesení: RM Čelákovic schvaluje úpravu č. 8 rozpočtu města 2011. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
3.2. Městské muzeum – úprava mzdového limitu na rok 2011 
Usnesením Rady města č. 16/2011 ze dne 1. 9. 2011 byl Městskému muzeu stanoven mzdový limit na 
rok 2011 ve výši 2 200 tis. Kč pro muzejní činnost. Ředitel Městského muzea poţádal o úpravu 
mzdového limitu na hodnotu 2 092 tis. Kč. 
 
Návrh usnesení: RM Čelákovic upravuje a určuje příspěvkové organizaci Městské muzeum 

v Čelákovicích mzdový limit pro muzejní činnost na rok 2011 na hodnotu 2 092 000,- Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
 
3.3. Základní škola J. A. Komenského  - souhlas s nabytím peněţitých darů 
Základní škola J. A. Komenského předloţila seznam peněţitých účelově určených darů za 2. pololetí 
roku 2011 a ţádá o souhlas zřizovatele k přijetí darů ve smyslu zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném znění. 
 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s přijetím daru Základní škole J. A. Komenského  od  
J. N., Praha                          ve výši     3 000,- Kč do třídního fondu 3. C 
manţelů B.                           ve výši     1 000,- Kč do třídního fondu 2. B 
manţelů B.                           ve výši        900,- Kč pro účely ŠD 
R Altra s.r.o.                         ve výši   15 000,- Kč pro potřeby ZŠ 
Ing. M. S.                             ve výši     1 000,- Kč pro potřeby třídy 2. B 
K. K.                                     ve výši   10 000,- Kč pro potřeby ZŠ 
Ing. A. D.                              ve výši     1 000,- Kč pro potřeby třídy 2. B 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
 
3.4. Kulturní dům – úprava rozpočtu na rok 2011 
Ředitel kulturního domu ţádá o souhlas k úpravě poloţky rozpočtu KD za rok 2011 na hodnotu 490 
tis. Kč. Tento stav je z důvodů provedených oprav vnitřních prostor kulturního domu. 
Opravy byly financovány částečně přesunem 204 tis. Kč z investičního fondu a následně 120 tis. Kč 
z poloţky energie a 76 tis. Kč z poloţky sluţby. 
 
 
Návrh usnesení: RM Čelákovic schvaluje úpravu poloţky opravy a údrţba rozpočtu Kulturního domu 
Čelákovice na rok 2011 na hodnotu 490 tis. Kč  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
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3.5. Městský dům dětí a mládeţe  - souhlas s nabytím peněţitých darů 
Městský dům dětí a mládeţe předloţil seznam peněţitých účelově určených darů za 2. pololetí roku 
2011 a ţádá o souhlas zřizovatele k přijetí darů ve smyslu zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném znění. 
 
 
Návrh usnesení: RM Rada města souhlasí s přijetím daru Městského domů dětí a mládeţe  od  
Tohoz s.r.o.                         2 000,- KčVečerní běh městem Čelákovice 
CZ. TECH Čelákovice, a.s. 2 000,- KčVečerní běh městem Čelákovice 
Kovohutě Holding DT, a.s   5 000,- KčVečerní běh městem Čelákovice 
Ing. J. S.                             1 000,- KčVečerní běh městem Čelákovice 
Ing. J. D.                             2 000,- KčVečerní běh městem Čelákovice 
Výtahy Čelákovice s.r.o.    1 000,- KčVečerní běh městem Čelákovice 
Mgr. M. B.                          2 000,- KčVečerní běh městem Čelákovice 
Megasol s.r.o.                 34 900,- Kč Dětský den 
METAL-ALIANCE              1 000,- KčDětský den 
METAL-ALIANCE              1 000,- KčVečerní běh městem Čelákovice 
PIZZERIA ANTONIO         1 000,- KčVečerní běh městem Čelákovice 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
4.1. Zápis z jednání komise pro rozvoj města a MA21 ze dne 6. 12. 2011  
RM je předkládán zápis z jednání komise pro rozvoj města a MA21 
 
Návrh usnesení: 4.1.1. RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro rozvoj města a MA21 ze dne 
6. 12. 2011   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
Návrh usnesení: 4.1.2.  RM po novém projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 dne  
6. 12. 2011 souhlasí s předloţeným projektem přestavby truhlářské dílny na výrobnu Sushi – 
Jungmannova č.p. 1366 v Čelákovicích.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 

 

 
Návrh usnesení: 4.1.3.1. RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 poţaduje po 
investorovi Čerpací stanice PHM v průmyslovém areálu Cihelny předloţit návrh řešení kolizního místa 
při výjezdu z areálu na silnici III. tř.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.  

 

 
Návrh usnesení: 4.1.3.2. RM ţádá o stanovisko k projektu Čerpací stanice PHM v průmyslovém 
areálu Cihelny komisi Ţivotního prostředí v termínu do 7. 1. 2012 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0.  

 
 
Návrh usnesení: 4.1.4. RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 nesouhlasí  
s předloţeným návrhem dostavby rehabilitačního centra v ul. V Zátiší na p.p.č. 1084 v k.ú. Čelákovice. 
Záměr dostavby je z hlediska zastavěnosti pozemku v rozporu s regulativy danými územním plánem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 1.(Janák) 

 
 
Návrh usnesení: 4.1.5. RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 souhlasí  
s navrţenou změnou projektu „Čerpací stanice plynů – SOPTÍK“ (umístěném na pozemcích p.č. 
1354/19, 1354/20, 1354/21, 1354/42, 1354/51, 1354/55, 1354/84 v k.ú. Čelákovice, areál TOS za 
nákladovou vrátnicí) z jedno na dvoupodlaţní objekt včetně změny navrhovaného oplocení.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
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Návrh usnesení: 4.1.6. RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 doporučuje 
pouţít k regulaci parkování v ul. 28. října a Chodská vodorovné značení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 

 
 
Návrh usnesení: 4.1.7. RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 nesouhlasí  
s předloţeným návrhem na změnu vyuţití části RD na p.č. 982/103 a 3539/45 v k.ú. Čelákovice – 
Rybníčky s ohledem na počet bytových jednotek a nemoţnost zajištění plnohodnotného parkování.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 1.(Janák) 

 
 
Návrh usnesení: 4.1.8. RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 nesouhlasí  
s navrţeným řešením přístavby RD Dělnická č.p. 78, Sedlčánky.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 1.(Janák) 

 

 
Návrh usnesení: 4.1.9. RM po projednání v komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 nemá námitek 
ke stavebním úpravám RD v ulici Příční č.p.1004/7, RM  upozorňuje investora na nutný souhlas 
souseda. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 

 
 
 
4.2. Stavební práce – oprava povrchu – Duhové hřiště-Sedlčánky. 
Na základě skutečnosti, ţe stávající stav povrchu Duhového hřiště je jiţ na několika místech 
poškozen-díry,hrboly, boule a způsob provizorních oprav nevyhovuje z hlediska bezpečnosti a je 
rovněţ konstatován jako nevhodný v revizních zprávách, bylo přikročeno k poptání odborných firem  
a vyţádány nabídky na odbornou opravu povrchu. 
 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje objednávku na provedení opravy povrchu Duhového hřiště  
v Sedlčánkách od firmy GREENPROJEKT, Průhonice, za cenu 96.000,- Kč včetně DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
 
4.3. Smluvní pokuta za opoţděné předání díla „Rekonstrukce výtahů 501 a 502 Milovice“  
Na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 110525-1 mezi Městem Čelákovice a společností VÝTAHY 
Petersik s.r.o., Praha 2 na provedení rekonstrukce 2 ks výtahů v bytových domech v Milovicích čp. 
501 a 502 (domy ve vlastnictví Města Čelákovice) byla dne 1. 9. 2011 (výtah 501) a 12. 9. 2011 (výtah 
502) zahájena rekonstrukce těchto výtahů.  
 
 
Návrh usnesení: RM neschvaluje ţádost společnosti VÝTAHY Petersik s.r.o., Praha 2 o prominutí 
smluvní pokuty za nedodrţení termínu pro odevzdání díla – „Rekonstrukce výtahu 501 a 502 Milovice“ 
a trvá na uhrazení smluvní pokuty ve výši 185 000 Kč za nedodrţení termínu odevzdání díla.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
 
4.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů 
RM se předkládá Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zprostředkování burzovních komoditních obchodů 
 
Tento bod bude projednán na příští RM 
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5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŢITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ  
5.1. Ukončení pečovatelské sluţby Farní charity Neratovice 
Pečovatelská sluţba Čelákovice je kapacitně schopna převzít stávající klienty pečovatelské sluţby 
Farní charity Neratovice v Čelákovicích. Stejný návrh byl jiţ předloţen před 3 roky na jednání ZM a byl 
zamítnutý. 
K tomuto bodu se ve 14 hodin dostavila MUDr. Melánie Skalická 
 
 
Návrh usnesení: 5.1.1. RM na základě posouzení doporučuje ZM podpořit činnost Farní charity 
Neratovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
Návrh usnesení: 5.1.2. RM ukládá vedoucí pečovatelské sluţby zpracovat vyjádření k podkladovému 
materiálu pana Igla do 5. 1. 2012 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 1.(Ryneš) 
 
 
 
5.2. Ţádost o finanční příspěvek na realizaci projektu Terénní program Čelákovice 2012 
Semiramis o. s., centrum terénních programů, jako kaţdý rok poţádalo o finanční příspěvek na 
realizaci projektu Terénní program Čelákovice 2012. Členové sociální komise na svém jednání dne  
7. 11. 2011 schválili finanční příspěvek na tento terénní program v oblasti poskytování sluţeb 
uţivatelů drog za účelem minimalizace rizik spojených s uţíváním drog a ochrany veřejného zdraví. 
 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční příspěvek na realizaci projektu Terénní program Čelákovice 
2012. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 1.(Janák) 
 
 
 
5.3. Návrh na vyřazení členství ze sociální komise 
S ohledem na účast niţší neţ 50% doporučuje předsedkyně komise odvolání členů sociální komise – 
Vladimír Holý, Martina Macourková. O ukončení členství v sociální komisi poţádala Bc.Olga 
Juračáková. 
 
 
Návrh usnesení: 5.3.1. RM odvolává Vladimíra Holého a Martinu Macourkovou ze sociální komise 
z důvodu nízké účasti na jejích jednáních. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 0. (1 nepřítomen Sekyra) 
 
 
Návrh usnesení: 5.3.2. RM odvolává Bc. Olgu Juračákovou ze sociální komise na vlastní ţádost.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 0. (1 nepřítomen Sekyra) 
 
 
 
5.4. Ţádost o finanční podporu z humanitárního fondu 
Na základě schváleného finančního členění humanitárního fondu na jednotlivé poloţky a souhlasu 
s prováděnými platbami v průběhu roku 2011, bude z poloţky ostatní případné humanitární příspěvky 
vyplacena finanční podpora ve výši 2.000,- Kč pro Sjednocenou organizaci nevidomých a 
slabozrakých v ČR, oblastní pobočka Praha - východ. 
 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z poloţky ostatní případné 
humanitární příspěvky, ve výši 2.000,- Kč pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých, 
Čelákovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 0. (1 nepřítomen Sekyra) 
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6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT  
6.1. Vyhodnocení soutěţe na výtvarné ztvárnění „Výroční ceny města Čelákovic“  
Rada města vyhlásila 14.6. t.r. veřejnou soutěţ na výtvarné ztvárnění Výroční ceny města Čelákovic  
a pamětního listu. 
 
 
Návrh usnesení: RM rozhodla na základě doporučení hodnotící komise nevybrat vítěznou práci 
veřejné soutěţe na výtvarné ztvárnění „Výroční ceny města Čelákovic – výtvarné dílo a pamětní list “.   
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 0. (1 nepřítomen Sekyra) 
 
 
 
6.2. Návrh mimořádných odměn ředitelům městských subjektů (školství, kultura) 
 
Protinávrh usnesení: RM neschvaluje návrh na odměnu pro ředitele Městského muzea 
v Čelákovicích pana D. E.  
Hlasování: pro 2, proti 5, (Pátek, Sekyra, Ryneš, Skalický, Choura) zdrţel se 0. 
 
NÁVRH NEBYL PŘIJAT 
 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje mimořádnou odměnu řediteli městského muzea dle podkladového 
materiálu.  
Hlasování: pro 5, proti 2,(Iglo, Janák) zdrţel se 0. 
 
 
 
6.3. Zápis č. 13 z jednání komise „REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ 
RM je předkládán Zápis č. 13 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 
 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 13 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 23. 11. 2011  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
 
6.4. Naše Čelákovice, o.s. 
Město Čelákovice podpořilo v tomto roce projekt občanského sdruţení Naše Čelákovice „Adoptuj si 
svůj strom v Čelákovicích“ částkou 20 tis. Kč. Soutěţ pro děti všech věkových kategorií byla  zahájena 
22.4. t.r.  Mezinárodním dnem země a ukončena 20.10. t.r. Mezinárodním dnem stromu.  
Tento bod bude projednán na další RM. 
 
 
 
6.5. Petice proti kouření v Kulturním domě v Čelákovicích. 
Petici proti kouření podepsalo 96 občanů města. Autorem petice je pan P. 
 
Návrh usnesení: RM projednala petici občanů a schvaluje zavedení zákazu kouření v  Kulturním 
domě s výjimkou prostoru restaurace.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
 
7. DOPRAVA  
Bez podkladů 
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8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŢITOSTI  
8.1. Pronájem nebytového prostoru v Milovicích 
Zájem o nájem uvedených prostor projevila společnost Fibernet, která v Milovicích zajišťuje 
internetové připojení. Ţádají o pronájem prostoru za cenu 1557 Kč/m2/rok, a souhlasí se zveřejněnými 
podmínkami. 
Tento bod bude projednán na příští RM 
 
 
 
8.2. Zápis č. 12 Z JEDNÁNÍ „BYTOVÉ“ KOMISE 
RM je předkládán Zápis č. 12 z jednání bytové komise 
 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 12 z jednání bytové komise ze dne 6. 12. 2011  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
 
8.3.1. Přidělení bytu 
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 89,56m², byt č. 10, ul. Prokopa Holého, Čelákovice. 
Členové bytové komise doporučují přidělení bytu L. P., Čelákovice. Paní P.  
 
Návrh usnesení: 8.3.1. RM přiděluje byt č. 10 o velikosti 3+1, ul. Prokopa Holého, Čelákovice paní L. 
P., Čelákovice dle seznamu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 1.(Iglo) 
 
 
 
8.3.2. Přidělení bytu 
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 80,23m², byt č. 1, ul. J. A. Komenského, Čelákovice. 
Členové bytové komise doporučují přidělení bytu K. B., Čelákovice. V případě přidělení bytu členové 
bytové komise doporučují uzavření nájemní smlouvy na 3 měsíce.  
 
Návrh usnesení: 8.3.2. RM přiděluje byt č. 1 o velikosti 3+1, ul. J. A. Komenského, Čelákovice K. B., 
Čelákovice dle seznamu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
 
8.3.3. Přidělení bytu 
Jedná se o byt 4+1 s přísl. o celkové ploše 81,80m², byt č. 5, ul. Prokopa Holého, Čelákovice. Členové 
bytové komise doporučují přidělení bytu manţelům L. a V. L., Čelákovice.  
 
Návrh usnesení: 8.3.3. RM přiděluje byt č. 5 o velikosti 4+1, ul. Prokopa Holého, Čelákovice 
manţelům L. a V. L., Čelákovice dle seznamu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrţel se 1.(Iglo) 
 
 
8.3.4. Přidělení bytu 
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 54,64m², byt č. 2, ul. Prokopa Holého, Čelákovice. Členové 
bytové komise doporučují přidělení bytu paní M. H., bytem V Prokopě, byt č. 1, Čelákovice. Byt, který 
paní H. uvolní se prodá stávajícímu nájemci panu B. M., V Prokopě, byt č. 2, který má o byt zájem. 
V současné době je zadáno firmou Q-Byt ocenění bytu. Podle rozhodnutí bývalého ZM se platilo 70% 
hodnoty ocenění.  
 
 
Návrh usnesení: 8.3.4. RM přiděluje byt č. 2 o velikosti 1+1, ul. Prokopa Holého, Čelákovice M. 
H. Čelákovice. Tím dojde k uvolnění bytu v domě ul. V Prokopě, Čelákovice pro prodej stávajícímu 
nájemci panu B. M. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
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8.3.5. Přidělení bytu 
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 66,07m², byt č. 48, ul. Průběţná, Milovice. Členové bytové 
komise doporučují přidělení bytu D. Ch., Čakovice.  
 
Návrh usnesení: 8.3.5. RM přiděluje byt č. 48 o velikosti 3+1, ul. Průběţná, Milovice D. Ch. Čakovice 
dle seznamu.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
 
8.3.6. Přechod nájmu bytu – manţelé H. a R. R. 
Pan R. R. v září 2011, poţádal o přechod uţívacího práva bytu č. 9 dle § 706  - 709 OZ na svého syna 
L. R., Čelákovice. 
Výpisem z usnesení č. 17 / 2011/ 8. 2. ze dne 17. září 2011 RM vypovídá nájem z bytu č. 9, v domě  
ul. Prokopa Holého v Čelákovicích, panu R. R. Čelákovice, z důvodu, kdy je byt nájemcem neuţívaný. 
RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu č. 9, ul. Prokopa Holého 
v Čelákovicích. Pan R. se odvolal proti usnesení RM č. 17 2011 / 8. 2. ze dne 17. září 2011. 
 
 
Návrh usnesení: 8.3.6.1. RM ruší své usnesení č. 17 / 2011 / 8. 2. ze dne 15. září 2011, kterým 
vypovídá nájem z bytu č. 9, ul. Prokopa Holého v Čelákovicích, panu R. R.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
Návrh usnesení: 8.3.6.2. RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt č. 9, ul. Prokopa 
Holého v Čelákovicích, s panem L. R., Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
 
8.3.7. Převod uţívacího práva na byt: 
Radě města se předkládá ţádost K. B. Čelákovice o změnu uţivatele nájemního bytu na svého syna 
V. F., Čelákovice z rodinných důvodů. Členové bytové komise souhlasí s převodem nájmu bytu na V. 
F., Čelákovice. 
 
 
Návrh usnesení: 8.3.7. RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt č. 39,  
Čelákovice V. F., Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
8.3.8. Korespondence A. G. 
Radě města se předkládá ţádost A. G., Milovice o prodlouţení Nájemní smlouvy na byt č. 5. 
Členové bytové komise nesouhlasí s uzavřením nové Nájemní smlouvy s A.G. z důvodu dluhu na 
nájemném a sluţbách spojených s uţíváním bytu. Pokud jednorázově dluh uhradí, doporučují uzavřít 
novou Nájemní smlouvu na dobu určitou na 3 měsíce tj. do 31. 3. 2012. 
 
  
Návrh usnesení: 8.3.8. RM schvaluje na základě uhrazení dluţné částky paní A. G. Nájemní smlouvu 
na byt č. 5, Milovice na dobu určitou do 31. 3. 2012 uzavíranou s paní A. G., Milovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
 
8.3.9. Korespondence P. G. 
Radě města se předkládá ţádost P. G., Milovice o prodlouţení Nájemní smlouvy na byt č. 8. 
Členové bytové komise nesouhlasí s uzavřením nové Nájemní smlouvy s P.G., z důvodu dluhu na 
nájemném a sluţbách spojených s uţíváním bytu. Pokud jednorázově dluh uhradí, doporučují uzavřít 
novou Nájemní smlouvu na dobu určitou na 3 měsíce tj. do 31. 3. 2012. 
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Návrh usnesení: 8.3.9. RM schvaluje na základě uhrazení dluţné částky panem P. G., Nájemní 
smlouvu na byt č. 8, Milovice na dobu určitou do 31. 3. 2012 uzavíranou s panem P. G., Milovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
 
8.3.10. Korespondence J. D. 
Radě města se předkládá ţádost J. D., Milovice o prodlouţení Nájemní smlouvy na byt č. 28. 
Členové bytové komise nesouhlasí s uzavřením nové Nájemní smlouvy s J. D. z důvodu dluhu na 
nájemném a sluţbách spojených s uţíváním bytu. Pokud jednorázově dluh uhradí, doporučují uzavřít 
novou Nájemní smlouvu na dobu určitou na 3 měsíce tj. do 31. 3. 2012. 
 
  
Návrh usnesení: 8.3.10. RM schvaluje na základě uhrazení dluţné částky panem J. D., Nájemní 
smlouvu na byt č. 28, Milovice na dobu určitou do 31. 3. 2012 uzavíranou s panem J. D., Milovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
 
8.3.11. Korespondence J. B. 
Radě města se předkládá ţádost J. B., Milovice o splátkový kalendář a prodlouţení Nájemní smlouvy 
na byt č. 30. Členové bytové komise nesouhlasí s uzavřením nové Nájemní smlouvy s J. B. z důvodu 
dluhu na nájemném a sluţbách spojených s uţíváním bytu. Pokud jednorázově dluh uhradí, 
doporučují uzavřít novou Nájemní smlouvu na dobu určitou na 3 měsíce tj. do 31. 3. 2012. 
 
  
Návrh usnesení: 8.3.11. RM schvaluje na základě uhrazení dluţné částky paní J. B., Nájemní 
smlouvu na byt č. 30, Milovice na dobu určitou do 31. 3. 2012 uzavíranou s paní J. B. Milovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
 
8.3.12. Korespondence M. D. 
Radě města se předkládá ţádost M. D., Milovice o prodlouţení Nájemní smlouvy na byt č. 46. 
Členové bytové komise nesouhlasí s uzavřením nové Nájemní smlouvy s M. D. z důvodu dluhu na 
nájemném a sluţbách spojených s uţíváním bytu. Pokud jednorázově dluh uhradí, doporučují uzavřít 
novou Nájemní smlouvu na dobu určitou na 3 měsíce tj. do 31. 3. 2012. 
 
  
Návrh usnesení: 8.3.12. RM schvaluje na základě uhrazení dluţné částky panem M. D., Nájemní 
smlouvu na byt č. 46, Milovice na dobu určitou do 31. 3. 2012 uzavíranou s panem M. D, Milovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
9.1. Zápis č. 9 z jednání Bezpečnostní komise 
RM se předkládá Zápis č. 9 z jednání Bezpečnostní komise  
 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 9 z jednání Bezpečnostní komise ze dne 20. 12. 2011 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
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10. ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
10.1. Cena vodného a stočného pro Čelákovice na r. 2012 
Firma VaK Mladá Boleslav předloţila návrhy cen vodného a stočného pro rok 2012 s tím, ţe  
u vodného nabízí jednu a u stočného dvě varianty změny cen. 
 
 
Návrh usnesení: 10.1.1. RM schvaluje vodné pro rok 2012 ve výši 32,43 Kč/m3 bez DPH, tj. včetně  
DPH 36,97 Kč/m3, dle cenové kalkulace provozovatele VaK, a.s., Mladá Boleslav.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 

 

 
Návrh usnesení: 10.1.2. RM schvaluje stočné pro rok 2012 ve výši 27,20  Kč/m3 bez DPH, tj. včetně  
DPH 31,01 Kč/m3, dle cenové kalkulace VaK, a.s., Mladá Boleslav.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
 
 
10.2. Návrh na vyhlášení památného stromu na pozemku města  
Město Čelákovice obdrţelo dne 12. 12. 2011 e-mailem podaný návrh RNDr. Petra Petříka, Ph.D.  
na vyhlášení památného stromu – dubu letního - rostoucího na pozemku ve vlastnictví města na p.č. 
444/7 v k.ú. Sedlčánky (druh pozemku: travní porost) zapsanou pod č.j. MUC/12499/2011. 
RNDr. Petřík, Ph.D. podal tento návrh na vyhlášení památného stromu podle §76 zákona č.114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Zdejší odbor ţivotního prostředí je 
věcně a místně příslušným úřadem pro vyhlášení předmětné dřeviny za památnou. 
 
 
Návrh usnesení: RM ukládá vedoucí Ţivotního prostředí ve spolupráci s předsedou komise pro 
Ţivotní prostředí zajistit poptávkové řízení na odhad nákladů spojených s vyhlášením památního 
stromu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
10.3. Zápis č. 12 z jednání komise pro Ţivotní prostředí 12. 12. 2011 
RM je předkládán zápis z jednání komise pro Ţivotní prostředí. 
 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 12 z jednání komise pro Ţivotní prostředí ze dne 12. 
12. 2011 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
10.4. Odvolání pí Heleny Hanušové z komise pro Ţivotní prostředí 
Paní Helena Hanušová nebyla během svého funkčního období účastna poloviny jednání komise (5., 
8., 9., 11. a 12.), z nichţ ze třech (9., 11. a 12.) nebyla ani řádně omluvena. 
  
Návrh usnesení: RM odvolává členku komise pro Ţivotní prostředí paní Helenu Hanušovou z důvodu 
její nízké a opakovaně neomluvené účasti na jednáních. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
 
11. RŮZNÉ  
11.1. Odměna pro ředitele TS 
V průběhu roku 2011 se Technické sluţby Čelákovice pod vedením p. T. podílely nad rámec svých 
stanovených povinností na dokončovacích pracích u investičních akcí města – likvidace a úpravy 
zeleně, pokládky chodníků, realizace vjezdů a.j. Tím, ţe tyto akce byly prováděny pracovníky TS, 
došlo k významným úsporám nákladů města na pořízení uvedeného majetku při zachování 
odpovídající kvality.  
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Návrh usnesení: RM schvaluje odměnu pro ředitele Technických sluţeb Čelákovice, pana K. T. dle 
podkladového materiálu.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
11.2. Komise rady města 
Rada města po roce přehodnotila práce komisí. 
Komise e-radnice splnila svůj úkol a připravila online vysílání zastupitelstva a způsob zveřejňování 
dokumentů samosprávy. 
Jako mnohem efektivnější se jeví sloučení komise pro rozvoj a MA 21 spolu se stavební komisí  
a naopak vyčlenění MA 21 do samostatné komise. 
 
 
Návrh usnesení: 11.2.1. RM zrušuje komisi e-radnice vzhledem ke splnění úkolu a děkuje všem 
členům komise e-radnice za odvedenou práci. RM odvolává jejího předsedu Josefa Pátka a členy 
Mgr. Mariana Jamrišku, Václava Špačka, Ing. Milana Pianezzera, Miroslava Dvořáka. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
Návrh usnesení: 11.2.2. RM zrušuje stavební komisi a odvolává jejího předsedu Milana Tichého a 
členy Ludvíka Adámka, Ondřeje Boušku, Lukáše Burdu, Petra Homolu, Milana Moravce, Petra 
Polnického, Jakuba Procházku, Václava Přibáně, Miloše Špringra, Marka Tichého. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
Návrh usnesení: 11.2.3. RM zrušuje komisi pro rozvoj města a zavedení MA 21 a odvolává jejího 
předsedu Miroslava Leypold Igla a členy Jiřího Dandu, Renatu Fialovou, Martina Kautckého, Liběnu 
Knapovou, Jiřího Kořínka, Jakuba Procházku, Jitku Sedmihradskou, Miloše Sekyru, Michaela 
Vojtěchovského. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
Návrh usnesení: 11.2.4. RM zřizuje komisi pro rozvoj města. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
Protinávrh usnesení: 11.2.5. RM jmenuje předsedou komise pro rozvoj města Ing. Arch. Renatu 
Fialovou a tajemnicí Ing. Danu Teichmanovou 
Hlasování: pro 5, proti 1,(Janák) zdrţel se 1.(Iglo) 
 
Z jednání RM odešel pan Janák 
 
 
Návrh usnesení: 11.2.6. RM jmenuje členy komise pro rozvoj města: Ing. Arch. Jiří Danda, Ing. 
Knapová Liběna, Ing. Procházka Jakub, Sedmihradská Lucie, Ing. Sekyra Miloš, Ing. Arch. 
Vojtěchovský Michael, Iglo Leypold Miroslav, Bouška Ondřej, Burda Lukáš, Ing. Moravec Milan, 
Polnický Petr, Přibáň Václav, Mgr. Špringr Miloš, Tichý Milan 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 1.(Iglo) 
 
 
Z jednání RM odešel pan Iglo. 

Návrh usnesení: 11.2.7. RM vyzývá volební subjekty a občany města k nominaci členů do budoucí 
komise pro Místní agendu 21. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0. 
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Návrh usnesení: 11.3.1. RM ruší své usnesení 1.2.2. z dnešního jednání RM o jmenování Tomáše 
Janáka ověřovatelem zápisu vzhledem k tomu, ţe odešel před koncem jednání. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrţel se 0. 
 
 
Návrh usnesení: 11.3.2. RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrţel se 1.(Skalický) 

 

 
 
Jednání Rady města bylo ukončeno v 16.00 hodin. 
 
 
 
Zapsala Romana Liscová 22. 12. 2011 
 
 
ověřovatel zápisu 
Mgr. Marek Skalický 
 
 
Bc. Josef Pátek 
starosta  


