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ZÁPIS Č. 14 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE

4. srpna 2011

Přítomni: Miroslav Leypold Iglo, Tomáš Janák, Bc. Josef Pátek, Mgr. Marek Skalický 

Hosté:

Omluveni: Ing. Luboš Choura, Ing. Jaroslav Ryneš, Ing. Miloš Sekyra

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 14:00 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: 2.8., 3.1., 6.4., 8.2., 10.6., 11.3.
Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o body 2.8., 3.1., 6.4., 8.2., 10.6., 11.3.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.2. Jmenování Mgr. Marka Skalického ověřovatelem usnesení a Tomáše Janáka                             
ověřovatelem zápisu
* Jmenování Mgr. Marka Skalického ověřovatelem usnesení – viz usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
* Jmenování Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu – viz usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

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. 06/2011 ze dne 24. 3. 2011, č. 07/2011 ze dne 7. 4. 2011, č. 09/2011 ze dne 3. 5. 2011, č. 11/2011 
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ze dne 7. 6. 2011, č. 11M/2011 ze dne 14. 6. 2011, č. 12/2011 ze dne 30. 6. 2011, č. 13/2011 ze dne 
15. 7. 2011

Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení - podrobněji viz usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.4. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 13/2011 ze dne 15. 7. 2011 

Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 13/2011 ze dne 15. 7. 2011
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA
2.1. Prodej částí pozemku pod Kovohutěmi
S žádostí o odprodej částí z pozemku p.č. 1692/120 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 
cca 1515 m

2
z celkové výměry pozemku 1588 m

2
, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, se obrátili na 

Město Čelákovice vlastníci okolních pozemků začleněných v zahrádkářské kolonii (pí S. L., pan a paní 
J. a D. J., pan V. R., Ing. S. J.). 
Rada města rozhodla, že není v zájmu města pozemek prodat a navrhuje pronájem.

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu částí pozemku, nesloužícího pro účely podnikání, 
p.č. 1692/120 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře cca 1515 m2 z celkové výměry 
1588 m2, pro k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice za cenu 10,- Kč/m2/rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

2.2. Pronájem pozemků st.p.č. 1778, st.p.č. 1779, st.p.č. 1780, st.p.č. 1781, st.p.č. 1782, st.p.č. 
1783, st.p.č. 1784, st.p.č. 1785, p.p.č. 1788, p.p.č. 1786, k.ú. Čelákovice, lokalita Dělnické domky 
u Kovohutí.
V souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
žádáme o schválení opakovaného zveřejnění záměru města na pronájem pozemků s vlastníky staveb.

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu st.p.č. 1778 - zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 540 m2, st.p.č. 1779 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 575 m2, st.p.č. 1780 -
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 691m2,  st.p.č. 1781 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
518 m

2
, st.p.č. 1782 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 563 m

2
, st.p.č. 1783 - zastavěná plocha 

a nádvoří, o výměře 521 m2, st.p.č. 1784 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 695 m2, st.p.č. 1785 
- zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 526 m2, část p.p. 1789 – ostatní plocha/jiná plocha o výměře 
cca 45 m2, části p.p.č. 1788 - ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře cca 8 m2  a části p.p.č. 
1786 – zahrada, o výměře cca 372 m

2
, vše k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Nájemné z pozemků 

nesloužících pro účely podnikání dle vyhlášky MF 01/2010 – je 9,- Kč/ m
2
.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

2.3. Prodej části pozemku p.č. 3111/1, ul. Přístavní, k.ú. Čelákovice
S žádostí o odprodej části p.p.č. 3111/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře cca 16 m2

z celkové výměry pozemku 3211 m
2
, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, se obrátil na Město 

Čelákovice P. M. – spoluvlastník p.p.č. 1753/2 a p.č. 1753/3. Z pozemku města požaduje oddělit části, 
které zastavil stavbou garáže a plotu, neboť si nejspíše před stavbou garáže a plotu nenechal 
vlastnickou hranici vytyčit.

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 3111/1 – ostatní plocha / ostatní 
komunikace, o výměře cca 16 m2, pro k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice za cenu minimálně 1.500,- Kč
/m2. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
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2.4. Prodej části pozemku V Nedaninách
Na základě Výpisu z usnesení RM Čelákovic č. 12/2011/2.3. ze dne 30. června 2011 a zveřejněného 
záměru na úřední desce ( v termínu od 12. 7. 2011 do 28. 7. 2011 ) na prodej části pozemku p. č. 
1671/14 – trvalý travní porost, o výměře cca 20 m2, pro k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice, za cenu 
minimálně 1.500,- Kč/m2 byla na Měst.Ú. Čelákovice doručena žádost pana J. K., 
na odprodej výše uvedené části pozemku za cenu 1.500,- Kč/m

2
.

Návrh usnesení: RM schvaluje podmínky pro sepsání kupní smlouvy na prodej části pozemku p.č. 
1671/14  v k. ú. Čelákovice ve znění: 
geometrický plán na oddělení bude zajišťovat a financovat žadatel 
návrh na oddělení bude odsouhlasen MÚ před potvrzením GP 
kupní smlouvu vyhotoví MÚ Čelákovice po dodání podkladů
platba bude provedena po schválení smlouvy v ZM a před podpisem starosty
vklad vlastnického práva na KÚ provede a bude financovat žadatel
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

2.5. Pronájem části pozemku st.p.č. 1, k.ú. Čelákovice
V návaznosti na připravovanou nájemní smlouvu pro firmu Mills, s.r.o. na p.č. 4295 – ostatní plocha / 
jiná plocha, mezi zadním traktem budovy CMC a radnicí, bylo zjištěno, že je nutné pro přístup tohoto 
prostoru z ulice Rybářská, dořešit i pronájem části st.p.č. 1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
cca max. 95 m2, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Podmínky na pronájem budou shodné 
s podmínkami pro pronájem p.č. 4295.

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu části st.p.č. 1 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře cca max. 95 m2, pro k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

2.6. Pronájem  pozemku p.č. 4295, pro provozování základní a mateřské školky 
S žádostí o pronájem pozemku p.č. 4295 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře  400 m2

v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, se obrátila na Město Čelákovice Vyšší odborná škola, střední 
zdravotnická škola a základní škola Mills, s.r.o., Čelákovice, která se chystá od 1. 9. 2011 otevřít 
v objektu CMC soukromou základní školu a mateřskou školku. V prostoru proběhne před zahájením 
provozu škol rekultivace zelených ploch a nezbytné stavební úpravy – nový chodník a úprava vstupů 
do budoucí školy. Náklady na tyto práce přesáhnou částku 150 tis. Kč, proto smlouva předpokládá, 
že za první tři roky nebude vybírán nájem. 

Návrh usnesení: 2.6.1. RM schvaluje Nájemní smlouvu na pozemek p.č. 4295 v k.ú. Čelákovice, 
obec Čelákovice o výměře 400 m2, mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a Vyšší odbornou 
školou, střední zdravotnickou školou a základní školou Mills, s.r.o., Čelákovice, jako nájemcem, 
za cenu 50.000,- Kč/rok za účelem provozování základní a mateřské školy v přilehlém objektu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 2.6.2. RM souhlasí se stavebními úpravami rekonstruovaných prostor v objektu na 
náměstí 5. května č.p. 2/12 v Čelákovicích i se stavebními a zahradnickými úpravami na pozemcích 
p.č. 4295 - ostatní plocha / ostatní komunikace a na pozemku st.p.č. 1 v k.ú. Čelákovice, obec 
Čelákovice specifikovanými v příloze smlouvy o pronájmu pozemku, které jsou nezbytné pro provoz 
předškolního zařízení Větrníček, a schvaluje Vyjádření města č. 14.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

2.7. Věcné břemeno ČEZ
Je předložena smlouva o budoucí smlouvě na vedení NN v pozemcích města s fi ČEZ.

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. IV-12-6012136/01, mezi Městem Čelákovice jako budoucím povinným z věcného břemene a fi ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín IV, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Budoucí povinný 
z věcného břemene zřídí budoucímu oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno práva 
umístění, zřízení a provozování Stavby kabelového vedení VN a NN na pozemcích ve vlastnictví 
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budoucího povinného p.č. 1681/13 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 1860 m2, p.č. 1692/120  - ostatní 
plocha, ostatní komunikace, o výměře 1588 m

2
a p.č. 1692/131 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 

16 m2, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 12.000,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

2.8. Pronájem sportovní haly č.p. 1683 na st. p. č. 1333/41, k.ú. Čelákovice
V návaznosti na ukončení pronájmu sportovní haly č.p. 1683 Volejbalovým Sportovním Clubem
ke dni 30. 9. 2011a následnému schválení záměru pronájmu haly zveřejněnému na úřední desce od 
16. 6. 2011 do 4. 7. 2011 projevily o tento objekt zájem dva subjekty. Jeden žadatel se navrhoval jako 
správce objektu, druhý požádal o pronájem objektu. To znamená, že původnímu záměru odpovídal 
pouze požadavek druhého zájemce. Vzhledem k minimálnímu počtu zájemců (1) o pronájem haly 
reagujících pouze na zveřejněný Záměr města rada města rozhodla opětovné vyvěšení záměru 
s upřesňujícími podmínkami pro pronájem, neboť i finanční částka za pronájem byla stanovena pro 
účely nesloužící pro podnikání. 

Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu sportovní haly č.p. 1683 na st.p.č. 1333/41 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 896 m2, v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice za cenu 
minimálně 60.000,- Kč/rok. Hala bude využívána pro sportovní činnosti s důrazem na maximální 
využití v průběhu týdne.
Nájemce bude hradit drobné opravy a náklady spojené s obvyklým udržováním pronajaté nemovitosti 
včetně technického zařízení. 
Zájemce ve své nabídce uvede:
- nabídku na výši ročního nájmu  
- výše pronájmu v dopoledních a časně odpoledních hodinách školským subjektům
- výše pronájmu v odpoledních, večerních hodinách a o sobotách a nedělích sportovním 
  subjektům 
Údaje nezbytné pro ekonomickou rozvahu, zejména pokud se týká spotřeby energií v předchozích 
letech, je možno si vyžádat na odboru OH MěÚ. 
Uzávěrka pro přijímání nabídek je do 22. 8. 2011, do 10.00 hod. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3.1. Změna rozpočtu – SEA pro plán strategického rozvoje
V rámci výběrového řízení na údržbu živých plotů bylo dosaženo úspory cca 150 tis. Kč, radní p. Iglo 
doporučuje využít části ušetřených prostředků na zajištění dokumentace SEA pro strategický plán. 
Z diskuze vyplynulo, že přesun prostředků na tuto položku bude zahrnut do celkové úpravy rozpočtu, 
která bude předložena ZM v září 2011.
Tento bod jen pro informaci

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1. Schválení smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu 
řízení na stavbu “Cyklostezka Čelákovice – Císařská Kuchyně“ a na stavbu „Zastávky BUS ul. 
Jiřinská, Čelákovice“
RM svým usnesením č. 12/2011/4.7. ze dne 30. června 2011 a usnesení č. 12/2011/4.6. ze dne 
30. června 2011 schválila jako pro město nejvýhodnější nabídky Ing. Libora Kluse, Mladá Boleslav 
na zhotovení DÚR a DSP na akce „Cyklostezka Čelákovice – Císařská Kuchyně“ a „Zastávky BUS 
ul. Jiřinská  Čelákovice“.  V návaznosti na výše uvedená usnesení jsou RM předkládána ke schválení 
smlouvy o dílo na obě tyto investiční akce.   

Návrh usnesení: 4.1.1. RM schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace 
k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu „Cyklostezka Čelákovice – Císařská Kuchyně“ mezi 
Městem Čelákovice jako objednatelem a Ing. Liborem Klusem, Mladá Boleslav jako zhotovitelem.    
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.1.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace 
k územnímu a stavebnímu řízení na stavbu „Zastávky BUS ul. Jiřinská, Čelákovice“ mezi Městem 
Čelákovice jako objednatelem a Ing. Liborem Klusem, Mladá Boleslav jako zhotovitelem.    
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
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4.2. Výsledky výběrového řízení na zpracování Protikorupčního auditu pro Město Čelákovice
Na základě usn. RM č. 12/2011/11.8. ze dne 30. června 2011, kdy byla RM schválena zadávací 
dokumentace veřejné zakázky „Zpracování protikorupčního auditu pro Město Čelákovice“, byla výzva 
k podání nabídky uveřejněna na webových stránkách města, zveřejněna na profilu zadavatele 
a rozeslána 4 uchazečům, kteří se touto problematikou zabývají. 
V termínu pro podání nabídek byla doručena pouze 1 nabídka a to od občanského sdružení Oživení.

Návrh usnesení: RM schvaluje upravenou Smlouvu o poskytnutí poradenských a konzultačních 
služeb v oblasti nastavení systému protikorupčních opatření uzavřenou mezi Oživením o.s., Praha 2 
jako poskytovatelem a Městem Čelákovice jako objednatelem na zpracování protikorupčního auditu 
pro Město Čelákovice v ceně 50.000 Kč. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

4.3. Zápis z jednání stavební komise
Byl předložen zápis z jednání stavební komise ze dne 20. 7. 2011

Návrh usnesení: 4.3.0. RM bere na vědomí zápis z jednání stavební komise ze dne 20. 7. 2011
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.3.1. RM po projednání ve stavební komisi souhlasí s navrženými stavebními 
úpravami tiskárny DURABO – zástavbou stávajícího dvora, současně požaduje doplnit projekt o studii 
záměru přestavby celého areálu s vizí finálního stavu (objemy, fasády, zpevněné plochy, kontext 
směrem do města). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.3.2. RM po projednání ve stavební komisi RM souhlasí se stavebními úpravami 
domu č.p. 168 v Rybářské ulici v Čelákovicích, RM požaduje, aby stavebník před realizací fasády 
domu předložil stavebnímu úřadu upravenou PD, která bude respektovat doporučení stavební komise. 
To znamená, že barevné členění fasády bude řešit nikoli horizontálně, ale v tektonice plochy 
(šambrány, které mohou být např. doplněny lizénami na nároží, po obvodě štítu a na obvodě 
1. NP).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.3.3. RM po projednání ve stavební komisi požaduje doplnit projektovou 
dokumentaci stavebních úprav domu č.p. 437 v ul. Jungmannova o bilanci zastavěných ploch a ploch 
zeleně. Je třeba dodržet regulativy dané územně plánovací dokumentací města Čelákovice, kde je pro 
tuto lokalitu dána 30 ti procentní zastavěnost pozemků.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

4.4. Smlouva o dílo na architektonické práce řešení městského centra Čelákovic
Na jednání RM dne 30. 6. 2011 byla schválena nabídka č. 201105006 firmy TaK Architects s.r. o., 
Praha 3 na zpracování  urbanisticko – architektonického návrhu „Řešení městského centra Čelákovic“. 
Předmětem smlouvy je projektová dokumentace „Urbanisticko-architektonický návrh historického 
centra Čelákovic“. Tento návrh zahrnuje řešení lokalit Rybářská, Ve Vrbí, Na Hrádku, Kostelní 
(v úseku od křižovatky s ulicí Husova), park v okolí městské knihovny, úpravy okolí Čelákovického 
potoka, zahrnující návrh zpevněných ploch, sadových úprav a dopravní část, geodetické zaměření 
řešeného území. 

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou 
TaK Architects s.r. o., Praha 3 jako zhotovitelem na zpracování projektové dokumentace:  
„Urbanisticko – architektonický návrh historického centra Čelákovic“ v celkové ceně 94.800,- Kč bez 
DPH.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
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4.5. Výrobní a skladovací hala Čelákovice s administrativním zázemím a parkovištěm
Jde o záměr výstavby výrobní a skladovací haly, která bude umístěna v ulici Stankovského na místě 
stávajícího objektu, který je v současné době využíván jako výrobní a skladový objekt. Tento objekt 
bude demolován, zachována bude pouze kalírna – výrobní část. 

Návrh usnesení: RM schvaluje upravené vyjádření města č. 11/2011 k předloženému záměru na 
stavbu „Výrobní a skladovací hala Čelákovice s administrativním zázemím a parkovištěm“, která bude 
umístěna v ulici Stankovského v Čelákovicích.
Hlasování: pro 4 proti 0, zdržel se 0.

4.6. Nabídka na zpracování vizualizace náměstí 5. května
Dne 30. 6. 2011 bylo předáno staveniště pro zahájení revitalizace náměstí 5. května.  V souvislosti 
s prováděnými stavebními pracemi je u tak významné stavby v centru Čelákovic třeba v průběhu
projektu zpracovat materiály pro prezentaci, což je mimo jiné také povinnost města jako příjemce 
dotace z ROP Střední Čechy. Pro tuto prezentaci je nutné zpracovat alespoň základní vizualizace 
budoucí podoby náměstí. Proto jsme požádali o předložení nabídky na zpracování těchto vizualizací 
autora projektu – kancelář TaK.

Návrh usnesení: RM schvaluje nabídku firmy TaK Architects s.r. o., Praha 3 na zpracování 
vizualizací náměstí 5. května v Čelákovicích (celkem 3 snímky) v rozsahu uvedeném v této nabídce 
v celkové ceně 42.000,- Kč bez DPH za finanční spoluúčasti firmy TaK Architects s.r. o., Praha 3 
ve výši 20.000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

4.7. Schválení Smlouvy o dílo č. 05/11 na zhotovení akce „Výstavba vjezdů Čelákovice“   
V návaznosti na schválenou cenovou nabídku pro realizaci akce ,,Výstavba vjezdů Čelákovice, 
usnesením RM č. 12/2011/4.14. ze dne 30. června 2011 byla firma LŠL – STAVBY s.r.o., Čáslav 
vyzvána k předložení Smlouvy o dílo č. 05/11. RM je tato Smlouva o dílo č. 05/11 předkládána 
ke schválení.

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 05/11 na realizaci stavby „ Výstavba vjezdů -
Čelákovice“ mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a společností LŠL – STAVBY s.r.o., Čáslav 
jako zhotovitelem za cenu 112.478,10 Kč bez DPH.      
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

4.8. Výběrové řízení na dodavatele opravy fasády ZŠ Kostelní
V návaznosti na záměr opravit fasádu a schody u staré budovy ZŠ Kamenka je radě města 
předkládán výsledek výběrového řízení na opravu fasády. Ze tří nabídek – viz. příloha „Zápis z jednání 
komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek – Oprava fasády ZŠ Kamenka 1. a 2. 
Etapa“, byla vybrána firma NOVAKO CZ, s.r.o. z Brandýsa nad Labem.

Návrh usnesení: 4.8.1. RM schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku firmy NOVAKO CZ, 
s.r.o., Brandýs nad Labem, na opravu fasády v Základní škole v Kostelní ulici v Čelákovicích 1. a 2. 
etapa.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.8.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo na opravu fasády Základní školy v Kostelní ulici 
v Čelákovicích mezi Městem Čelákovice, jako zadavatelem, a firmou NOVAKO CZ, s.r.o., Brandýs 
nad Labem, jako zhotovitelem, za cenu  303.058,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 

5.1. Zápis č. 6 z jednání sociální komise
Byl předložen zápis č. 6 z jednání sociální komise ze dne 28. 6. 2011
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Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 6 z jednání sociální komise ze dne 28. 6. 2011
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
6.1. Rezignace PhDr. Mirka Noska na členství v redakční radě ZMČ 
Dne 12. 7. t.r. písemně oznámil PhDr. Mirko Nosek ukončení svého členství v redakční radě 
Zpravodaje města  Čelákovic.

Návrh usnesení: RM bere na vědomí rezignaci PhDr. Mirka Noska na členství v redakční radě 
Zpravodaje města Čelákovic ke dni 12. 7. 2011.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

6.2. Žádost J. S. o finanční příspěvek – úhrada části mzdy asistenta pedagoga pro postižené 
dítě
Paní J. S. žádá dlouhodobý příspěvek z rozpočtu města na úhradu části mzdy – 0,2 úv./den asistenta 
pedagoga pro svého syna R. B. Jde o chlapce s diagnózou Dětský autismus, který byl na základě 
doporučení Speciálně pedagogického centra (SPC) Vertikála, Praha 6 přijat do Mateřské školy 
J.A.Komenského 1586, Čelákovice s datem nástupu 1. 9. 2011.  
Tento bod bude projednán na příští RM

6.3. Žádost V. B. o finanční příspěvek 
Paní V.B., Aerobik studio - TJ Spartak žádá město o finanční podporu účasti závodnic D.B., D.L., S.P., 
V.Š. a  L.D. na Mistrovství světa ve sportovním aerobiku v Gold Coast (Austrálie) ve dnech 18. –
25.10.2011.

Návrh usnesení: RM schvaluje finanční podporu Aerobik Studia – TJ Spartak Čelákovice při účasti 
nominovaných závodnic na Mistrovství světa 2011 ve sportovním aerobiku ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

6.4. Městské muzeum
Stížnost pí. F. na jednání ředitele MěM a komentář p. ředitele k této stížnosti. Pan starosta informoval 
o schůzce s aktéry sporu, která se má uskutečnit 5. 8. 2011, na níž chce dát aktérům případu jasně 
najevo, že podobné modely chování nebudou dále trpěny. 
Z diskuse v RM vyplynulo, že je nutné znát názor ředitele MěM na řešení personálního zajištění MěM 
v souvislosti na plnění úkolů vyplývajících ze zákona. Pan starosta požádá písemně ředitele MěM 
o zpracování návrhu řešení personálních otázek s tím, že žádost bude předána na vědomí členům 
městské rady.
Tento bod jen pro informaci

7. DOPRAVA 
Bez podkladů

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1.0. Zápis č. 7 z jednání bytové komise
Byl předložen zápis č. 7 z jednání bytové komise ze dne 12. 7. 2011

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 7 z jednání bytové komise ze dne 12. 7. 2011
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
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8.1.1. Korespondence pana F. S.
Radě města se předkládá žádost F. S., Čelákovice ve věci žádosti o upuštění od výkonu rozhodnutí. 
Žádost byla opětně projednaná na bytové komisi a členové bytové komise doporučují, vyhovět jeho 
žádosti s tím, že uhradí 15% z dlužné částky tj. z částky 151.189,42,-Kč. Pan S.a na jistině (tj. dluh na 
nájmu) nic nedluží, ale dluží na poplatcích z prodlení městu Čelákovice částku 151.189,42 Kč.
Tento bod bude projednán na příští RM

8.1.2. Korespondence pana I. J.
Radě města se předkládá žádost I. J., Milovice ve věci přechodu užívacího práva z důvodu úmrtí jeho 
matky M. J. V této věci se postupuje dle zákona č. 509/91 Sb. v platném znění § 706. Na bytě je 
v současné době dluh, který musí p. J. uhradit, jedná se o uhrazení jednoho nájmu. Členové bytové 
komisi doporučují před uzavřením nové Nájemní smlouvy uhradit dluh na nájemném.

Návrh na usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt č. 23, ul. Armádní Milovice 
za podmínky, že pan I. J., Milovice uhradí dlužné nájemné ve výši 10.348,-Kč do 31. 8. 2011.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

8.1.3. Zařazení do seznamu v DPS
Pani M. L., Praha 9, si podala žádost na sociální odbor o nájem bytu zvláštního určení v domě 
s pečovatelskou službou - sociální odbor postoupil žádost 
na hospodářský odbor k projednání na bytové komisi. Členové bytové komise projednali žádost 
pí L. a nesouhlasí se zařazením do seznamu uchazečů o nájem bytu zvláštního určení v domě 
s pečovatelskou službou, domnívají se, že nesplňuje podmínku pro zařazení z důvodů věkových, ani 
zdravotních. 

Návrh usnesení: RM neschvaluje zařazení do seznamu uchazečů o nájem bytu zvláštního určení 
v domě s pečovatelskou službou paní M. L., Praha 9.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

8.1.4. Zařazení do seznamu v DPS
Paní J. Š., Luštěnice, si podala žádost na sociální odbor o nájem bytu zvláštního určení v domě 
s pečovatelskou službou – sociální odbor žádost postoupil na hospodářský odbor k projednání na 
bytové komisi. Členové bytové komise projednali žádost pí Š. a nesouhlasí se zařazením do seznamu 
uchazečů o nájem bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou, domnívají se, že nesplňuje 
podmínku pro zařazení z důvodů věkových, ani zdravotních. 

Návrh usnesení: RM neschvaluje zařazení do seznamu uchazečů o nájem bytu zvláštního určení 
v domě s pečovatelskou službou paní J. Š., Luštěnice
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

8.1.5. Korespondence pana M. D.
Radě města se předkládá žádost M. D., Milovice, který žádá o sepsání nového splátkového kalendáře 
a nového sporáku do bytu. Při projednávání jeho žádosti bylo zjištěno, že manželé dluží na nájemném 
a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu k 30. 6.2011 částku 36.700Kč. Splátkový kalendář, 
který již má, platí velmi nepravidelně. Nájemní smlouva byla uzavřena s manželi dne 13. 7. 2010 na 
dobu určitou od 1. 6. 2010 do 31. 5. 2011. Advokátní kancelář JUDr. Luhana již podala Návrh na 
zahájení řízení o vyklizení bytu. Další nájemní smlouva s nimi uzavřena nebyla, protože doposud dluží
nájemné a platby za služby spojené s užíváním bytu za několik měsíců. Členové bytové komise po 
projednání nedoporučují uzavření nové Nájemní smlouvy na byt č. 46, Milovice a trvají na vystěhování 
z bytu.
Tento bod bude projednán na příští RM
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8.1.6. Korespondence paní P. H.
Radě města se předkládá žádost paní P. H., Milovice, která žádá o prodloužení nájemní smlouvy 
k bytu č. 41 z důvodu dluhu na nájemném. Při projednání její žádosti bylo zjištěno, že pí H. dluží na 
nájemném a úhradách za plnění poskytovaných s užíváním bytu k 30. 6. 2011 částku 68.110,-Kč. 
Členové bytové komise nedoporučují sepsání nové Nájemní smlouvy a doporučují správci bytového 
fondu zajistit podání výpověď z nájmu bytu č. 41, v Milovicích.

Návrh usnesení: RM neschvaluje prominutí dluhu na nájemném a úhradách za plnění poskytovaných 
s užíváním bytu ve výši 68.110,-Kč za byt č. 41, paní P. H., Milovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

8.1.7. Korespondence pana P. G.
Radě města se předkládá žádost P. G., byt č. 48, Milovice, který žádá o proplacení plastových oken. 
V dopise, který předkládá, uvádí, že žádá o výměnu oken v celém bytě za okna plastová s minimálně 
50% účastí. V prosinci r. 2008 byly na jeho žádost vyměněny dřevěná okna za plastová. V současné 
době byt vrací městu, proto žádá, zda by bylo možné zaplatit 50% ceny, kterou uhradil při jejich 
výměně. Členové bytové komise nedoporučují vyhovět žádosti p. G., z důvodů, že si o výměnu 
požádal sám, ačkoli věděl, že byt není v jeho osobním vlastnictví.

Návrh usnesení: RM neschvaluje žádost o proplacení 50% ceny při výměně oken v bytě č. 48, P. G., 
Milovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

8.1.8. Korespondence paní Z. G.
Radě města se předkládá žádost Z.G.,Čelákovice, která žádá o obnovení Nájemní smlouvy na byt
č. 3 v domě. V dopise uvádí, že její nepříznivá finanční situace vznikla i z toho důvodu že je 
samoživitelka a na neštěstí má hodně nepravidelný příjem.
Ze strany otce nezl. syna je podpora minimální a také nepravidelná. Dluh bohužel vznikl vícekrát, ale
vždy jej vyrovnala. Členové bytové komise doporučují schválení uzavření nové Nájemní smlouvy na 
byt č. 3, Čelákovice na dobu určitou smlouvy do 30. 11.2011 v souvislosti s pozdním hrazením nájmu 
Z. G., Čelákovice.

Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt č. 3, Čelákovice na dobu 
určitou do 30. 11. 2011 s paní Z. G., Čelákovice z důvodu uhrazení dlužného nájemného.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

8.1.9. Výpověď z nájmu bytu:
Firma Q-Byt Čelákovice, spol. s.r.o. adresuje žádost na bytovou komisi ve věci projednání výpovědi 
z nájmu bytu č. 10 v domě č. p. 1647 ul. J. A. Komenského v Čelákovicích, kdy uvedený byt má 
v pronájmu paní H. S. Ve výše uvedeném bytě byly několikrát provedeny kontroly za účasti pracovníků 
Q-BYTu a příslušníků městské policie. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že 
pí S. v bytě nebydlí a pronajímá jej dalším osobám. Členové bytové komise doporučují podat výpověď 
z nájmu bytu č. 10, v domě č. p. 1647, ul. J. A. Komenského v Čelákovicích paní H. S., z důvodu, kdy 
je byt nájemcem neužívaný.

Návrh usnesení: RM vypovídá nájem z bytu č. 10, v Čelákovicích, paní H. S., z důvodu, kdy je byt 
nájemcem neužívaný. Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu č. 10, 
v Čelákovicích.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
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8.1.10. Výpověď z nájmu bytu
Radě města se předkládá žádost nájemníků domu č. p. 1645, kteří žádají o zajištění veřejného 
pořádku v bytě č. 4 v domě č. p 1645 ul. J. A. Komenského pana J. F., který je nájemcem tohoto bytu. 
Ve stížnosti se uvádí, že v bytě zdržují osoby, které byt nemají v užívání, jsou velmi hluční, z bytu se 
šíří zápach a ztrácí se věci ze společných prosto (sklep). Nájemníci domu se cítí ohroženi.
Tento bod bude projednán na příští RM

8.2. Nezveřejnění článku o nájemních bytech
Nové zásady pro přidělování městských bytů a zveřejnění článku do ZMČ vysvětlující tuto 
problematiku. Zásady projedná bytová komise. Článek připraví p. Iglo ve spolupráci s Mgr. Skalickým 
do vydání ZMČ v září.
Tento bod jen pro informaci

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
9.1. Zpráva o bezpečnosti a o činnosti MP Čelákovice za I. pololetí roku 2011
RM předkládáme Zprávu o bezpečnosti ve městě Čelákovice a o činnosti MP Čelákovice za první 
pololetí roku 2011, která obsahuje i zprávu vedoucího Policie ČR OOP Čelákovice. Všechny údaje 
jsou k 30. 6. 2011. 

Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zprávu o bezpečnosti a o činnosti MP Čelákovice za I. pololetí 
roku 2011, předloženou místostarostou.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
10.1. Zápis č. 8 z jednání komise pro životní prostředí 28. 6. 2011
Byl předložen zápis z jednání komise pro životní prostředí

Návrh usnesení: RM schvaluje zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 28. 6. 2011
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

10.2. Jmenování nového člena komise pro životní prostředí
Po odstoupení člena komise Ing. Jana Topinky DrSc. zůstává počet členů sudý. 
Předseda komise navrhuje radě města jmenování Ing. Pavla Chalupy.

Návrh usnesení: RM jmenuje Ing. Pavla Chalupu za člena komise pro životní prostředí.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

10.3. Smlouva o zajištění sběru odpadního textilu prostřednictvím stacionárních kontejnerů
Město Čelákovice obdrželo nabídku firmy KOUTECKÝ s.r.o., Duchcov na zajištění sběru odpadního 
textilu prostřednictvím 3 ks stacionárních kontejnerů. Firma Koutecký s.r.o. zajišťuje pro obce sběr 
odpadního textilu (do vlastních kontejnerů), který v současné době končí na skládce společně 
s odpadem komunálním a zvyšuje tak produkci komunálního odpadu i náklady obce na provoz 
systému. Jde tedy o nabídku, která umožní občanům odložit odpadní textil a obuv do samostatného 
kontejneru – zatím na třech místech ve městě a následně pak tento vytříděný odpad dále recyklovat.

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o zajištění sběru odpadního textilu mezi firmou KOUTECKÝ 
s.r.o., Duchcov, jako provozovatelem a městem Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

10.4. Veřejná zakázka „Údržba živých plotů ve městě Čelákovice“ – II.kolo
Odbor životního prostředí provedl v souladu s Usnesením RM Čelákovice č.11M/2011/10.1. ze dne 
14. 6. 2011 II. kolo VŘ k výše uvedené veřejné zakázce.  Osloveno bylo 11 firem z okolí včetně firem, 
které pro město obvykle pracují. Na vyhlášenou výzvu jsme obdrželi celkem 15 nabídek z nichž jedna 
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nepatřila do tohoto řízení. Hodnoceno tedy bylo celkem 14 nabídek z nichž jedna nabídka byla 
vyřazena, neboť neobsahovala požadované náležitosti (chyběl seznam zakázek obdobného 
charakteru).

Návrh usnesení: 10.4.1. RM na základě doporučení komise pro otevírání obálek a posouzení 
nabídek schvaluje nabídku firmy Marcel Bubeník, zahradnické a sadovnické služby, Lysá nad Labem 
ve výši 37.650,-Kč včetně DPH na provedení služby spojené s veřejnou zakázkou o názvu „Údržba 
živých plotů ve městě Čelákovice“ jako pro město nejvýhodnější.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 10.4.2. RM projednala a schvaluje Smlouvu s firmou Marcel Bubeník, zahradnické 
a sadovnické služby, Lysá nad Labem na provedení služby spojené s veřejnou zakázkou o názvu 
„Údržba živých plotů ve městě Čelákovice“ ve výši 37.650,-Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

10.5. Vyjádření města č.13/2011 k úpravě břehu Výmoly a komunikace
Město Čelákovice obdrželo žádost zástupce Osadního výboru Sedlčánky p. Petra Kabáta o úpravu 
břehů potoka Výmola a části příjezdové komunikace. Jeho prostřednictvím obyvatelé osady Zájezd 
požádali o provedení rozsáhlejších terénních úprav spočívajících v navýšení terénu (o neznámé 
mocnosti) navezením výkopové zeminy pocházející z výkopů septiků na soukromých pozemcích 
v chatové oblasti Zájezd na pozemky ve vlastnictví města vedené u KÚ jako ovocný sad a 
komunikace. Z větší části by se mělo jednat o terénní úpravy prováděné na p.č. 451/1 o výměře 11523 
m2 vedené jako ovocný sad.

Návrh usnesení: RM projednala a schvaluje předložený návrh vyjádření města č.13/2011 
a nesouhlasí s uložením výkopové zeminy neznámého původu a blíže nespecifikovaného množství 
na pozemky ve vlastnictví města.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

10.6. Plán zimní údržby
Je předložen materiál, který měl ředitel TS předložit na jednání RM v termínu do 30. 7. 2011. 
Do úvahy na provádění chemického ošetření komunikací v našem městě dodavatelsky 
v odpovídajícím čase přicházely pouze firmy USK Mladá Boleslav a AVE Brandýs nad Labem. 
Porovnání nabízených cen řeší dopis ředitele TS.

Návrh usnesení: 10.6.1. RM schvaluje Plán zimní údržby komunikací Města Čelákovice pro zimní 
sezónu 2011-2012. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 10.6.2. RM schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku firmy USK, s.r.o., Mladá 
Boleslav na provádění posypu komunikací chemickým materiálem se skrápěním za cenu 372,- Kč/km 
bez DPH.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 10.6.3. RM souhlasí s tím, aby Technické služby Čelákovice, jako objednatel, 
uzavřely Smlouvu o dílo s firmou USK, s.r.o., Mladá Boleslav, jako zhotovitelem, na provádění posypu 
komunikací v majetku Města Čelákovice chemickým materiálem se skrápěním za cenu 372,- Kč/km 
bez DPH.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ 
11.1. Vyjádření města pro stavební úřad 
Společně s vedoucí Odboru výstavby Ing. Luštincovou se obracíme na RM s žádostí o pomoc. 
Vyjádření města potřebná pro jednotlivá stavební řízení dostává stavební úřad většinou po termínech 
stanovených pro tato řízení. Příčinou je zejména nutnost projednávání jednotlivých případů někdy 
oběma komisemi, které se danou problematikou zabývají, tedy Komisí stavební i Komisí pro rozvoj 
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a agendu MA 21. Uvedený stav vede někdy k neúměrnému prodlužování rozhodovacího procesu 
v rámci orgánů města, někdy až do té míry, že vzhledem k projití lhůty pro vyjádření, už by na tato 
stanovisku stavební úřad ani nemusel brát zřetel, což by ovšem v některých případech mohlo mít 
fatální následky. Odbor výstavby tedy čeká na vyjádření města a dochází k prodlužování stavebních 
řízení. S tím samozřejmě zas nejsou spokojeni žadatelé. Nedodržování lhůt pro stavební řízení bude 
našemu úřadu následně vytýkáno při kontrolách, které periodicky provádí kontrolní orgány státní 
správy. V této chvíli by pomohlo, kdyby se k záležitostem stavebních řízení vyjadřovala jenom jedna
z uvedených komisí.
Tento bod pro informaci

        

11. 2. Mandát v zastupitelstvu města
Dne 25. 7. 2011 písemně oznámila pí Ivana Kahounová, že nemůže z rodinných důvodů vykonávat 
mandát zastupitele. Dle ust. § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí, v platném znění, mandát zaniká dnem, kdy starosta obdrží písemnou rezignaci 
člena zastupitelstva obce na jeho mandát. Náhradníkem je pí Lenka Grygarová.
V našem případě tedy mandát zanikl dne 25. 7. 2011 a pí Lenka Grygarová nastoupila za člena 
zastupitelstva dnem 26. 7. 2011.

Návrh usnesení: RM na základě předloženého Zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce 
Čelákovice a na základě údajů z evidence obyvatel ke dni 26. 7. 2011 osvědčuje, že na uvolněný 
mandát v zastupitelstvu města Čelákovic nastupuje dle § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, paní Bc. Lenka Grygarová, Čelákovice, a to 
dnem 26. 7. 2011.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

11.3. Zápis č. 9 z jednání komise redakční rada zpravodaje města Čelákovic ze dne 18. 7. 
2011
Byl předložen zápis č. 9 z redakční rady Zpravodaje Města Čelákovic

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 9 z redakční rady Zpravodaje Města Čelákovic 
ze dne 18. 7. 2011
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Jednání Rady města bylo ukončeno v 16.45 hodin.

Zapsala Romana Liscová 4. 8. 2011

ověřovatel zápisu
Tomáš Janák

Bc. Josef Pátek
starosta




