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ZÁPIS Č. 19 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE
6. října 2011

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

Hosté: 

Omluveni:

Program jednání:
       1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění
       1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu
       1.3. Schválení zápisu
       1.4. Kontrola plnění usnesení
       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 10:15 hodin na městské chatě v Huti v Jizerských horách.

Projednávání jednotlivých bodů schůze:
1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.1.Starosta doplnil program jednání o bod: 2.4., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9.,4.10., 4.11., 5.3., 5.4., 6.6. 

9.3.,9.4. 
Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod 2.4., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10., 
4.11., 5.3., 5.4., 6.6., 9.3., 9.4. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2. Jmenování Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem usnesení a Tomáše Janáka ověřovatelem 
zápisu
* Jmenování Ing. Jaroslava Ryneše 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.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 17/2011 ze dne 15. 9. 2011, č. 18/2011 ze dne 
20. 9. 2011 Nikdo nevznesl připomínku. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 17/2011 ze dne 15. 9. 2011, č. 18/2011 ze dne 20. 9. 
2011
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Janák)

1.4. Kontrola plnění usnesení
Tajemník MěÚ předložil RM plnění usnesení: RM č. 10/2007 ze dne 4. 10. 2007, č. 01/2010 ze dne 
7. 1. 2010, č. 04/2010 ze dne 1. 4. 2010, 03/2011 ze dne 3. 2. 2011, č. 11/2011 ze dne 7. 6. 2011, 
č. 12/2011 ze dne 30. 6. 2011, č. 14/2011 ze dne 4. 8. 2011, č. 16/2011 ze dne 1. 9. 2011, č.17/2011 
ze dne 15. 9. 2011

Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení - podrobněji viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Janák)

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA
2.1. Vstup a vjezd pro č.p. 1213
O souhlas s úpravou vstupu a vjezdu pro č.p. 1213, ul. S.K.Neumanna požádal město Čelákovice pan 
J. K.. Stávající prostor není v současné době žádným způsobem upraven (při deštích je vstup a vjezd 
rozbahněn a rozježděn) a proto by chtěl na vlastní náklady tento prostor upravit. 

Návrh usnesení: 2.1.1. RM souhlasí s vybudováním posuvné brány z venkovní strany plotu a do 
doby rekonstrukce povoluje výjimku ve složení dlažby na vstupu a vjezdu pro č.p. 1213 na pozemku 
města – p.č. 3163 – ostatní plocha / ostatní komunikace, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 5, proti 2, zdržel se 0.(Skalický, Sekyra)

Návrh usnesení: 2.1.2. RM ukládá I. místostarostovi zpracovat zásady pro stavbu vjezdů, projednat 
je v Komisi pro rozvoj města a agendu MA21, na odborech MěÚ a předložit k projednání RM dne 
3. 11. 2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.2. Věcné břemeno ČEZ
RM je předkládána Smlouva o budoucí Smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice 
jako budoucím povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.

Návrh usnesení: 2.2.1. RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IV-12-6012200/1, 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 1 kV na pozemku ve vlastnictví budoucího 
povinného p.č.  1464/15 - ostatní plocha, manipulační plocha, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
cenu 12.000,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 2.2.2 RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IV-12-6013058/1, 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 v právu
umístění, zřízení a provozování Stavby kabelového vedení 1 kV na pozemcích ve vlastnictví 
budoucího povinného p.č. 1338/4 - zahrada, p.p.č. 1338/61 - zahrada, p.p.č. 3191/7 – ostatní plocha / 
ostatní komunikace, p.p.č. 3191/6 – ostatní plocha / ostatní komunikace, p.p.č. 1354/85 – ostatní 
plocha / manipulační plocha a p.p.č. 1354/84 - ostatní plocha / manipulační plocha, vše v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 18.000,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



                                                                                                                                    Rada města

3

2.3. Prodej pozemků - RWE
V RM č. 07/2011 dne 7. dubna 2011 byl projednáván požadavek firmy RWE GasNet, s.r.o. o odprodej, 
případně pronájem pozemků  st.p.č. 987/90 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 70 m2 ( pozemek 
pod budovou regulační stanice plynu ) a p.p.č. 987/93 – ostatní plocha / manipulační plocha, o výměře 
181 m

2
(pozemek zastavěný oplocením, slouží jako ochranné pásmo k STL RS), vše v k.ú. Čelákovice 

a obci Čelákovice.
Tento bod bude projednán na příští RM

2.4. Darování pozemků městu – Fermata, Refix
Na základě Smlouvy o smlouvě budoucí schválilo ZM na svém jednání dne 7. 9. 2011 dvě Smlouvy, 
které naplňovaly ustanovení původní SoSB na odprodej pozemků, ve vlastnictví firem Fermata 
a REFIX, Městu Čelákovice, pro umístění chodníku u severní strany a.s. Fermata podél silnice 
v Rooseweltově ulici. Po zaslání schválených Kupních smluv k podpisu se ozval spolumajitel obou 
těchto firem p. Fantík s návrhem, že by uvedené pozemky městu raději daroval.  

Návrh usnesení: RM doporučuje ZM přijmout dar firem Fermata, a.s., Čelákovice a REFIX, s.r.o., 
Praha 8, na darování pozemků p.č. 3031/56 – orná půda, o výměře 85 m2, p.č. 3031/59 – orná půda, 
o výměře  49 m2, p.č. 3031/57 – orná půda, o výměře 300 m2 a p.č. 3031/58 – orná půda, o výměře 
70 m2 všechny v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3.1.  MŠ J. A. Komenského - odpisový plán na rok 2011
Mateřská škola, Čelákovice, J. A. Komenského 1586 předkládá ve smyslu zákona 250 /2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech, zřizovateli ke schválení zpracovaný odpisový plán na rok 2010. Vypočtená 
výše odpisů je 6 834,- Kč.  
Hodnoty odpisů budou zdrojem investičního fondu MŠ. Odpisy již zahrnuty v rozpočtu MŠ. Nevzniká 
žádný další nárok na finanční prostředky.

Návrh usnesení: RM schvaluje odpisový plán Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586 na 
rok 2011.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)

3.2.  MŠ Přístavní - odpisový plán na rok 2011
Mateřská škola, Čelákovice, Přístavní 333 předkládá ve smyslu zákona 250 /2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech, zřizovateli ke schválení zpracovaný odpisový plán na rok 2010. Vypočtená 
výše odpisů je 35 337,- Kč.  
Hodnoty odpisů budou zdrojem investičního fondu MŠ. Odpisy již zahrnuty v rozpočtu MŠ. Nevzniká 
žádný další nárok na finanční prostředky.

Návrh usnesení: RM schvaluje odpisový plán Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333 na rok 2011.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)

3.3. Rozpočet města 2011 - úprava č. 5
RM je předkládán rozpočet města 2011 úprava č. 5

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě platného usnesení ZM č. 13 ze dne 27. 11. 2008 úpravu 
č. 5 rozpočtu města 2011.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1. Smlouva o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Projektová dokumentace – doplnění 
komunikací pro pěší oblast V Rybníčkách Čelákovice“ 
RM je předkládána Smlouva o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou Mgr. A. Jozef 
Cicoň autorizovaný architekt, Čelákovice.

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou 
Mgr. A. Jozef Cicoň autorizovaný architekt, Čelákovice jako zhotovitelem na realizaci veřejné zakázky 
„Projektová dokumentace – doplnění komunikací pro pěší oblast V Rybníčkách Čelákovice“ v ceně 
76 500,- Kč. Zhotovitel není plátcem DPH, tudíž se jedná o cenu konečnou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)

4.2. Green project – Smlouva o dílo
RM je předkládána Smlouva o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou GREEN 
PROJECT s.r.o., Průhonice.

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou 
GREEN PROJECT s.r.o., Průhonice jako zhotovitelem na realizaci veřejné zakázky „Zemní práce 
a oplocení dětského hřiště - Sedlčánky“ v ceně 1 273 722 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)

4.3. Protikorupční audit
Vzhledem k tomu, že v rámci zadávacího řízení byla doručena pouze 1 nabídka od OS Oživení a tito 
odmítají schválené znění Smlouvy podepsat, doporučuje ORM zrušit výběrové řízení. Úpravy Smlouvy 
byly provedeny ve spolupráci starosty města s právníkem města tak, aby Smlouva obsahovala 
všechna ustanovení nutná k řádnému plnění předmětu Smlouvy.

Návrh usnesení: 4.3.1. RM ruší své usnesení č. 14/2011/4.2. ze dne 4. 8. 2011.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2.(Janák, Iglo), (1 nepřítomen Sekyra)

Návrh usnesení: 4.3.2. RM bere na vědomí vyjádření občanského sdružení Oživení týkající se 
neakceptování upraveného znění Smlouvy na provedení protikorupčního auditu mezi Městem 
Čelákovice jako objednatelem, a Oživením o. s., Praha 2 jako poskytovatelem, a na základě tohoto 
vyjádření ruší veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování protikorupčního auditu pro Město 
Čelákovice“. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2.(Janák, Iglo), (1 nepřítomen Sekyra)

4.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2005008001 ze dne 25. 8. 2005 expertní činnosti 
související s dostavbou proluky náměstí.
RM je předkládán Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2005008001

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2005008001 ze dne 25. 8. 2005 
mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a firmou TaK Architects s.r. o., Praha 3 jako zhotovitelem 
na provádění dohledu nad realizací dostavby proluky v jižní části náměstí, poskytnutí součinnosti pro 
oceňování a zadávání prací a TDI v rámci této stavby.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.(Pátek, Skalický)
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4.5. Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava střešních krytin 
– ul. P. Holého, Čelákovice“
Na základě potřeby provést opravu plechových střešních krytin v bytových domech v ul. P. Holého čp. 
1170, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176 a 1178 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Střešní 
krytiny jsou u některých domů v takovém stavu, že dochází ke značné korozi plechů a tím k zatékání 
do bytů. Výzva k podání nabídky byla odeslána 4 firmám přímo a dále byla zveřejněna na webových 
stránkách města. 

Návrh usnesení: 4.5.1. RM na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje, jako pro 
město nejvýhodnější, nabídku firmy VERTIKÁL Chrudim spol. s r.o., Chrudim na realizaci veřejné 
zakázky „Oprava střešních krytin – ul. P. Holého, Čelákovice“ za nabídkovou cenu 648 714 Kč vč. 
DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)

Návrh usnesení: 4.5.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem 
a firmou VERTIKÁL Chrudim spol. s r.o., Chrudim jako zhotovitelem v rámci realizace veřejné 
zakázky „Oprava střešní krytiny – ul. P. Holého, Čelákovice“
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)

4.6. Práce nad rámec zakázky „Revitalizace náměstí 5. května“
Vzhledem k tomu, že byla vyvolána diskuze, zda v prostoru původní studny „Barbora“ nezachovat 
zdroj pitné vody v podobě pítka, které bude připomínat umístění studny a zároveň sloužit pro osvěžení 
občanů využívajících prostor nového náměstí, je Radě města předkládán návrh na zřízení tohoto 
pítka. Další práce nad rámec zakázky: infostánek, telefonní budka a průpis dlažby pivovaru do 
náměstí byly zrušeny z důvodu vysokých finančních nákladů.

K tomuto bodu poskytl Ing. Sekyra vysvětlení z pohledu čerpání dotace.

Návrh usnesení: 4.6.1. RM schvaluje zřízení pítka na náměstí 5. května v Čelákovicích 
v předpokládaných nákladech cca 100 000,- Kč bez DPH.(120 000,- Kč včetně DPH)
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.(Choura, Ryneš)

Návrh usnesení: 4.6.2. RM schvaluje umístění pítka ve střední části náměstí dle návrhu 1.1.2.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.(Choura, Ryneš)

Návrh usnesení: 4.6.3. RM ukládá vedoucí OŠIK, aby ve spolupráci s MěM a Komisí pro kulturu, 
sport a cestovní ruch zajistila přípravu návrhu informační tabule, včetně textové části a grafického 
provedení, která bude instalována na nově revitalizovaném náměstí a bude informovat o umístění 
studny Barbora a pivovaru. Termín pro přípravu materiálu do 31. 1. 2012
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Janák)

Návrh usnesení: 4.6.4. RM schvaluje použití závěsné telefonní kabiny z nabídky společnosti O2 
Telefonica pro umístění na náměstí. RM konstatuje, že společnost O2 Telefonica musí umístění 
projednat s vlastníkem nemovitosti. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.7. Technologie dláždění zvýšených křižovatek a zálivu zastávky BUS
Z důvodu dodržení časového harmonogramu schváleného ROP a z důvodu zprůjezdnění náměstí 
na zimu 2011/2012 bylo navrženo, že místo dláždění do cementové malty bude v prostoru zvýšených 
křižovatek a zálivu zastávky BUS dláždění provedeno tzv. „suchou“ technologií pokládky dlažebních 
kostek, při které není třeba technologická přestávka na vytvrdnutí maltového lože. Změna technologie 
byla odsouhlasena projektantem komunikací Ing. Poláčkem i ředitelem TS Čelákovice panem K. T. 
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jako správcem místních komunikací. Z tohoto důvodu bylo dle požadavku ROP dne 21. 9. 2011 
vypsáno jednací řízení bez uveřejnění jehož součástí bylo ocenění výkazu výměr. Dne 26. 9. 2011 
byla doručena nabídka firmy Metrostav a.s. Cenová nabídka na změnu technologie činí -65 814,10 Kč 
bez DPH (-78 976,92 Kč včetně DPH).

Návrh usnesení: RM schvaluje cenovou nabídku firmy Metrostav na změnu technologie pokládky 
dlažebních kostek v prostoru zvýšených křižovatek a zálivu zastávky BUS ve výši -65 814,10 Kč bez 
DPH (-78 976,92 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Skalický)

4.8. Práce nad rámec zakázky „Revitalizace náměstí 5. května“
V průběhu výstavby se projevila potřeba provést níže zmíněné práce nad rámec zakázky. Z tohoto 
důvodu bylo dne 26. 9. 2011 vypsáno jednací řízení bez uveřejnění a na jeho základě následně dne 
3. 10. 2011 podána nabídka společnosti Metrostav. 

Návrh usnesení: RM schvaluje cenovou nabídku firmy Metrostav na 
Náhrada stromu č. 42 ve výši 6 325,- Kč bez DPH (7 590,- včetně DPH)
Osazení nových poklopů ve výši 24 069,50 Kč bez DPH (28 883,40 Kč včetně DPH)
Změna DIO, DIR ve výši 33 583,00 Kč bez DPH (40 299,60 Kč včetně DPH)
Doplnění lamp VO ve výši 66 551,32 Kč bez DPH (79 861,58 Kč včetně DPH)
Výšková úprava víka revizní šachty O2 ve výši 18 500,- Kč bez DPH (22 200,- Kč včetně DPH)
Překrytí studny „Barbora“ ve výši 30 547,73 Kč bez DPH (36 657,28 Kč včetně DPH)
Otočení víka šachty a montáž stupadel ve výši 16 738,00 Kč bez DPH (20 85,06 Kč včetně DPH)
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.9. Směrnice k zadávání veřejných zakázek
Na základě uzavřené Mandátní smlouvy mezi Městem Čelákovice a společností DV Consult, Praha 9 
byla tato společnost pověřena úkolem zpracovat návrh směrnice pro zadávání veřejných zakázek.    

Návrh usnesení: RM schvaluje „Směrnici I/8/2011 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Městem Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Sekyra)

4.10. Výběrové řízení na dodavatele předloženého žulového schodiště na objektu ZŠ Kostelní 
(Kamenka) Čelákovice
Na základě výběrového řízení byly převzaty tři nabídky na dodávku a montáž žulového schodiště.

Návrh usnesení: 4.10.1. RM schvaluje na základě doporučení výběrové komise, jako pro město 
nejvýhodnější nabídku č. 2 firmy Hausdorf granit s.r.o., Nové Jirny, na dodávku venkovního žulového 
schodiště do objektu ZŠ Kostelní v Čelákovicích za cenu 169 926,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.10.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice a společností 
Hausdorf granit s.r.o, Nové Jirny, na provedení dodávky a montáže žulového předloženého schodiště 
v objektu ZŠ Kostelní.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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4.11. Zápis č. 9 z jednání Komise pro rozvoj města a zavedení MA21
RM se předkládá zápis z jednání Komise pro rozvoj města a zavedení MA21

Návrh usnesení: 4.11.1. RM bere na vědomí zápis č. 9 z jednání Komise pro rozvoj města 
a zavedení MA21 ze dne 4. 10. 2011  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.11.2. RM konstatuje, že od firmy CTY Development, s.r.o., Praha, Město 
Čelákovice neobdrželo v dohodnuté lhůtě do 30. 9. 2011 výsledky ekologického auditu na záměr 
“Výrobní a skladovací hala Čelákovice s administrativním zázemím a parkovištěm“. RM proto ruší své 
usnesení č. 14/2011/4.5, kterým bylo schváleno Vyjádření města č.11/2011 k předloženému záměru 
„Výrobní a skladovací hala Čelákovice s administrativním zázemím a parkovištěm“ ze dne 9. 8. 2011 
adresované CTY Development, s.r.o., Praha 10 a požaduje zpracování studie EIA pro tento záměr.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
5.1. Závěrečná zpráva o realizaci Programů dlouhodobé primární prevence rizikového chování 
pro město Čelákovice – školní rok 2010/2011
RM se předkládá Závěrečná zpráva o realizaci Programů dlouhodobé primární prevence.

Návrh usnesení: RM bere na vědomí - Závěrečnou zprávu o realizaci Programů dlouhodobé primární 
prevence rizikového chování pro město Čelákovice – školní rok 2010/2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5.2. Průběžná zpráva o realizaci projektu Terénní program Čelákovice (od 1. 1. 2011 do 30. 6. 
2011)
RM je předkládána Průběžná zpráva o realizaci projektu Terénní program Čelákovice.

Návrh usnesení: RM bere na vědomí Průběžnou zprávu o realizaci projektu Terénní program 
Čelákovice (od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011)
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Iglo)

5.3. Azylový dům
Na základě schváleného finančního členění humanitárního fondu na jednotlivé položky a souhlasu 
s prováděnými platbami v průběhu roku 2011, schválila sociální komise z položky ostatní případné 
humanitární příspěvky, na svém jednání dne 20. 9. 2011 finanční podporu ve výši 8.000,- Kč pro 
Azylový dům sv. Gerarda pro matky s dětmi v Brandýse nad Labem.

Návrh usnesení: RM schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné 
humanitární příspěvky, ve výši 8.000,- Kč, Azylovému domu sv. Gerarda pro matky s dětmi 
v Brandýse nad Labem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5.4. Zápis č. 7 ze Sociální komise
RM se předkládá zápis č. 7 z jednání Sociální komise.

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 7 z jednání Sociální komise ze dne 20. 9. 2011
Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0.
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6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
6.1. Zásady města Čelákovic
Tyto zásady upravují způsob poskytování finančních příspěvků (dále „dotace“) z rozpočtu města 
Čelákovic právnickým i fyzickým osobám, především občanským sdružením, působícím v oblasti 
výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových a občanských aktivit (dále „vymezená 
oblast činností“).

Návrh usnesení: RM schvaluje Zásady města Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků 
v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit s účinností od 7. 10. 
2011
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(nehlasoval Ryneš, Choura z důvodu možného střetu zájmu)

6.2. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol
Ve smyslu § 23 , odst.5 zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání žádají ředitelky mateřských škol, zřízených městem o povolení výjimky 
z počtu dětí v jednotlivých třídách ( zřizovatel může povolit výjimku do 4 dětí  nad zákonem stanovený 
počet 24 a to směrem nahoru i dolu). 

Návrh usnesení: RM V souladu s § 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání povoluje výjimku z počtu dětí mateřských škol 
v Čelákovicích takto:
1. –  5. třída Mateřské školy, Přístavní 333 včetně odloučeného pracoviště : 17, 18, 25, 15, 20, 
1. –  8. třída Mateřské školy, Rumunská 1477 : 27, 26, 26, 26, 22, 24, 19, 27,
A1-A3,B1-B3,C1 Mateřské školy, J.A.Komenského 1586: 23,25,25,25,20,25,25
a to za předpokladu zachování kvality předškolního vzdělávání a splnění podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.3. Návrh na úpravu osobního příplatku Mgr. Eisnerovi a Mgr. Hanžlíkové Krafové  

6.3.1. Osobní příplatek Mgr. Eisnerovi
p. Iglo nezvládnutí manažerské funkce, špatná personální politika – připraví podklad na příští RM
Tento bod bude projednán na příští RM

Návrh usnesení: 6.3.2. RM schvaluje s platností od 1. 10. 2011 navýšení osobního příplatku 
Mgr. Viktoriji Hanžlíkové Krafové ve výši předloženého návrhu.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.4. Zlatý pruh Polabí, o.p.s – spolupráce v roce 2011
- propagace města Čelákovic na veletrzích cestovního ruchu - prezentace formou propagačních 
materiálů města na stánku ZPP a vystavení městského banneru 
- propagace na Polabském  knižním veletrhu – prezentace formou cen do soutěže o nejlepší knihu 
zaměřenou na cestovní ruch  
- prezentace Polabí (včetně partnerů, tedy i města Čelákovic) na zahájení 16. sezóny vojenského 
technického muzeu v Lešanech
- celoroční prezentace města Čelákovic na webových stránkách ZPP.
Tento bod pouze pro informaci
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6.5. Žádost o poskytnutí pohárů – Mezinárodní pohárová soutěž v kulturistice a fitness ČR
Svaz kulturistiky a fitness ČR pořádá dne 29.10. t.r. mezinárodní pohárovou soutěž v kulturistice 
a body fitness, již tradičně v Kulturním domě v Čelákovicích. Pan M. T., pověřený pořádáním akce 
žádá Radu města o podporu soutěže poskytnutím pohárů pro vítěze v jednotlivých kategoriích.

Návrh usnesení: RM schvaluje podporu mezinárodní pohárové soutěže v kulturistice a body fitness 
2011, pořádané v Čelákovicích Svazem kulturistiky a fitness ČR poskytnutím 3 pohárů pro vítěze.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Sekyra)

6.6. Informace o Městském muzeu 
Radní p. Iglo a p. Janák žádají zápis z jednání pracovní skupiny MěM. Urgují u II. Místostarosty 
návštěvu srovnatelného muzea.
p. Iglo – pokles kvality práce MěM, plýtvání penězi, nebude vánoční výstava, která se pořádá každý 
rok. 

7. DOPRAVA 
7.1. Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 1. stavba
Dne 18. července 2011 byly zahájeny práce v rámci rekonstrukce trati Lysá nad Labem – Praha 
Vysočany. Stavba „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 1. stavba“ je v rámci 
Operačního programu Doprava financovaná z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a z 
Fondu soudržnosti EU. Míra spolufinancování EU může maximálně dosahovat 70,35 % ze 
způsobilých nákladů stavby.

Návrh usnesení: RM bere na vědomí informace o akci „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-
Vysočany, 1. stavba“, která je realizována v období červenec 2011 – září 2012. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

7.2. Návrh železničního jízdního řádu 2011/2012
Na základě připomínek objednatelů železniční dopravy (Krajský úřad Středočeského kraje, Magistrát 
hl. m. Prahy, Ministerstvo dopravy ČR), obcí i podnětů od občanů k Návrhu železničního jízdního řádu 
2011/12 byl Návrh železničního jízdního řádu 2011/12 upraven. Tento upravený návrh není ještě 
konečným jízdním řádem, některé poznámky nejsou ještě zcela upraveny, odchylky od definitivní 
verze by však neměly být podstatné.

Návrh usnesení: RM bere na vědomí informace o Návrhu železničního jízdního řádu 2011/2012 
a konstatuje, že na tratích 074 i 231 nedojde k redukci počtu železničních spojů a zůstane zachován 
současný rozsah vlakové dopravy i pro období od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

7.3. Zhotovení projektové dokumentace pro 3x Přechod pro chodce Smlouva o dílo – 3K 
Značky s.r.o. 
RM se předkládá Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost na 
akci „3x Přechod pro chodce“ od firmy 3K Značky s.r.o.

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o dílo č. Če-1/2011 na vypracování projektové dokumentace 
a inženýrskou činnost na akci „3x Přechod pro chodce“ od firmy 3K Značky s.r.o., Říčany v ceně 
37 800,- Kč včetně DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1. Zápis z jednání Bytové komise
RM se předkládá zápis č. 9 z jednání Bytové komise

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 9 z jednání Bytové komise ze dne 6. 9. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.2. Bytové záležitosti
8.2.1. Korespondence paní A. G.
Radě města se předkládá žádost A. G., bytem č. p. 502, Milovice, která žádá o sepsání splátkového 
kalendáře. K této informaci jsme obdrželi informace od Městského úřadu Lysá nad Labem, odbor 
sociální a zdravotní ze dne 13. 7. 2011, ze kterých vyplývá, že existuje reálná možnost zlepšení 
platební situace A. G.

Návrh usnesení: RM schvaluje nové uzavření Nájemní smlouvy s A. G., č. p. 502, Milovice. Nájemní 
smlouvu uzavřít s termínem do 31. 12. 2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8. 2. 2. Korespondence pana P. G.
Radě města se předkládá žádost pana P. G., trvale bytem č. p. 501, Milovice ve věci převodu 
užívacího práva z důvodu odchodu ze společné domácnosti a žádá o převod nájmu na svou družku 
M. a nezl. děti M.a P.G., trvale bytem tamtéž. Na bytě je v současné době dluh ve výši 34. 030,-Kč, na 
nájemném a úhradách za plnění poskytovaných s užíváním bytu k 31. 8. 2011. Členové bytové 
komise nedoporučují převod užívacího práva z P. G. na M. B. z důvodu dluhů na nájemném. 

Návrh usnesení: RM neschvaluje převod užívacího práva k bytu č. 8 v domě č.p. 501 v Milovicích 
z P.a G.a, na M. B.u, z důvodu dluhu na nájemném.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8. 2. 3. Korespondence paní L. M.
Radě města se předkládá žádost L. M., č. p. 621, která žádá radu města o prodloužení Nájemní 
smlouvy. 
Na základě uhrazení dlužné částky ve výši 4828,-Kč.  Dle sdělení správní firmy Q-Byt nemá 
jmenovaná dluh na nájemném. Členové bytové komise po projednání souhlasí s uzavřením Nájemní 
smlouvy na byt č. 16, Milovice, na dobu určitou do 31. 12. 2011.

Návrh usnesení: RM schvaluje na základě uhrazení dlužné částky uzavření Nájemní smlouvy na byt 
č. 16, v domě č.p. 621, Milovice, na dobu určitou do 31. 12. 2011 s L. M., Milovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8. 2. 4. Výměna bytů
E. R., bytem čp. 1352, Čelákovice, a H. P., č.p. 1172, Čelákovice, Správní firma Q-Byt uvedla, že na 
bytech nejsou žádné dluhy a proto souhlasí s výměnou bytů.
Členové bytové komise souhlasí s výměnou bytů.

Návrh usnesení: RM souhlasí s výměnou bytů mezi paní E. R., č. p. 1352, Čelákovice a paní H. P., 
č. p. 1172, Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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8.2.5. Korespondence manželů P. a N. P.
Radě města se předkládá žádost manželů P. a N. P., č.p. 1274, Čelákovice, kteří žádají o úplné nebo 
částečné prominutí poplatků z prodlení ve výši 13.976,54Kč, které je vypočítáno právní firmou z Q-Byt. 
Dluh na nájemném nemají. Členové bytové komise souhlasí s prominutím 50% poplatku z prodlení 
v souvislosti s pozdním hrazením nájmu manželům P.

Návrh usnesení: RM schvaluje prominutí 50% poplatku z prodlení, který vznikl v souvislosti 
s pozdním hrazením nájmu, manželům P a N. P., č. p. 1274, Čelákovice. Celý dluh na nájemném byl 
již uhrazen.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.3. Směrnice pro VŘ Q-BYT
Město Čelákovice vydalo novou směrnici pro zadávání veřejných zakázek. Tato směrnice bude 
aplikovaná i na příspěvkové organizace. Cílem směrnice je zprůhlednit zadávání zakázek. Základ pro 
zadávání zakázek tvoří databáze firem dle oborů činností. Při zadávání zakázek je cílem oslovit co 
možná největší množství firem v daném oboru a zajistit tak maximální možnou konkurenci v zakázce.

Návrh usnesení: 8.3.1. RM ukládá řediteli spol. s r.o. Q-BYT zpracovat interní směrnici Q-BYT spol. 
s r.o. Čelákovice k zadávání zakázek ve smyslu městské směrnice I/8/2011 s limity dle podkladového 
materiálu a předložit ji ke schválení RM do 25. 10. 2011
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Choura)

Návrh usnesení: 8.3.2. RM ukládá řediteli spol. s r.o. Q-BYT zpracovat databázi možných 
dodavatelských firem dle oborů činnosti a předložit ji hospodářskému odboru MěÚ k doplnění 
v termínu do 25. 10. 2011
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Choura)

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
9.1. Stanovení poplatku ze psů
RM se opakovaně na svých schůzích zabývá otázkou služeb pro pejskaře.
Na příjmové straně rozpočtu je možno uvažovat pouze s příjmem z poplatků ze psů, který činí cca. 
185 tis. Kč/rok.
Výdajová strana rozpočtu obsahuje umístění psů do útulku, a výdaje na potřebnou infrastrukturu (koše 
a pytlíky).
V roce 2011 je připravováno několik změn, které upravují chov psů v Čelákovicích. Jedná se 
o aktualizaci vyhlášky o volném pohybu psů, aktualizace vyhlášky o místních poplatcích a spuštění 
pilotního projektu košů s pytlíky.

Návrh usnesení: RM Doporučuje ZM schválit novou výši poplatků ze psů dle návrhu Finančního 
výboru.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

9.2. Ostatní poplatky
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM schválit novou výši poplatků dle návrhu finančního výboru.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0



                                                                                                                                    Rada města

12

9.3. Zápis č. 6 z jednání Bezpečnostní komise
RM se předkládá zápis č. 6 z jednání Bezpečnostní komise

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 6 z jednání Bezpečnostní komise ze dne 22. 9. 2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

9.4. Instalace anonymních schránek v rámci katastru města
Na základě usnesení BZK obsaženého v zápisu č. 2 jednání ze dne 24. 3. 2011 navrhujeme
RM zřídit a instalovat anonymní schránky sloužící k individuálnímu vyjádření se občanů
v oblasti bezpečnostní problematiky v Čelákovicích.

Návrh usnesení: RM schvaluje zřízení schránky na podněty občanů, která bude umístěna na dveřích 
Městského úřadu a vybírána každý den.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
10.1. Zápis č. 9 z jednání komise pro Životní prostředí
RM se předkládá zápis č. 9 z jednání komise pro Životní prostředí

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 9 z jednání komise pro Životní prostředí ze dne 5. 9. 
2011
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

10.2. Město stromů
Usnesením městské rady č. 10.1 z 19. 5. 2011 jsme schválili účast města Čelákovice v soutěži „Město 
stromů“, kterou pořádá v období 10/2011 až 10/2012 nadace Partnerství. Přihláška byla podána 
včetně potvrzení o účasti mnoha organizací vyjadřujících zájem plnit dílčí aktivity. Přihlásily se 
základní školy, škola MILLS, Střední odborné učiliště a střední odborná škola TOS, skauti, spolek 
rybářů, sdružení NAŠE Čelákovice, výtvarná dílna Labyrint a Jazyková škola.  

Návrh usnesení: 10.2.1. RM bere na vědomí zprávu o účasti města Čelákovice v soutěži Město 
stromů 10/2011 – 10/2012 a vyhlášení kampaně Město stromů.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Skalický)

Návrh usnesení: 10.2.2. RM schvaluje záměr vytvoření internetových stránek Čelákovice – město 
stromů a ukládá radnímu panu Miroslavu Leypold Iglovi, připravit na příští jednání RM materiál, který 
bude řešit provoz těchto stránek.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Skalický)

10.3. Svoz odpadů – Dodatek č. 2 ke smlouvě na svoz odpadů TSN – změna
S Technickými službami města Nymburka, se sídlem V Zahrádkách 1536/8, Nymburk, má město 
Čelákovice k 22. září 2011 opět uzavřenu „Smlouvu č.117/2002 ze dne 27. 2.2011 na zajištění svozu 
zbytkového komunálního odpadu ze sídlištní zástavby v kontejnerech o objemu 1100 litrů a zajištění 
sběru tříděného odpadu (papír a sklo) na území Města Čelákovice“ (dále jen Smlouva) v původním 
rozsahu.
Tento bod bude projednán na příští RM
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10.4. Realizace alejové výsadby Pod Přerovskou cestou
V současné době je již stavebně dokončena komunikace Pod Přerovskou cestou. V místě plánované 
výsadby není uvažováno s chodníkem, ten povede po protější straně komunikace. Město má 
k disposici nevyčerpané finanční prostředky z příspěvku obyvatel této lokality na infrastrukturu a zeleň. 
Z uvedeného důvodu navrhujeme RM část těchto prostředků využít na výsadbu nové zeleně, kterou 
bychom mohli realizovat ještě v tomto roce.

Návrh usnesení: RM projednala a schvaluje cenovou nabídku Ing. Jana Alberta, zahradnické, 
lesnické služby, Říčany u Prahy na realizaci nové alejové výsadby v ul. Pod Přerovskou cestou jako 
pro město nejvýhodnější a souhlasí s úhradou nákladů zhotoviteli ve výši 88 800,- Kč jako s cenou 
konečnou za dodávku a výsadbu 37 ks okrasných hrušní.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (nehlasoval Pátek, 2 nepřítomen Janák, Skalický)

11. RŮZNÉ 
11.1. Změna Přílohy č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu v Čelákovicích 
Vzhledem k přechodu pí. S. na odbor výstavby a nástupu pí S. a Š. do podatelny je třeba tyto změny 

promítnout do přílohy organizačního řádu: Příloha č. 2. – Podpisové právo vyjmenovaných 
zaměstnanců a stanovení oprávněných úředních osob Městského úřadu v Čelákovicích. 

Návrh usnesení: RM schvaluje dle návrhu změnu Přílohy č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu 
v Čelákovicích č. I/05/06 - Podpisové právo vyjmenovaných zaměstnanců a stanovení oprávněných 
úředních osob Městského úřadu v Čelákovicích.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(2 nepřítomen Janák, Skalický)

11.2. Aktualizace povodňového plánu
RM je předložen aktualizovaný Povodňový plán města.
Povodně patří k nejčastěji se vyskytujícím přírodním katastrofám, způsobující obrovské materiální 
škody a v některých případech i ztráty na životech. Cílem aktualizace je škodlivé účinky omezovat, 
včas informovat a rychle spolupracovat.

Návrh usnesení: 11.2.1. RM schvaluje aktualizovaný Povodňový plán města Čelákovic.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Skalický)

Návrh usnesení: 11.2.2. RM zřizuje povodňovou komisi města ve složení: Josef Pátek, předseda; 
Miloš Sekyra, 1. zástupce; Karel Turek, 2. zástupce a členové: Antonín Dušek, Radek Fedaček, 
Jaroslav Jelínek, Jiří Hanzl, Jindřich Týč, Petra Kolenská, Jan Baran.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Skalický)

Návrh usnesení: 11.2.3. RM ukládá starostovi města projednat aktualizovaný Povodňový plán města 
s ORP Brandýs n/L – St. Boleslav.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Skalický)
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11.3. Zápis z jednání komise Redakční rada zpravodaje Města Čelákovic
RM se předkládá zápis č. 11 z jednání komise Redakční rady zpravodaje Města Čelákovic.

Návrh usnesení: RM bere na vědomí zápis č. 11 z jednání komise Redakční rada zpravodaje Města 
Čelákovic ze dne 20. 9. 2011
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Skalický)

Jednání Rady města bylo ukončeno v 16.00 hodin.

Zapsala Romana Liscová 6. 10. 2011

ověřovatel zápisu
Tomáš Janák

Bc. Josef Pátek
starosta




