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ZÁPIS Č. 23 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC KONANÉ DNE
1. prosince 2011

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

Hosté:

Omluveni: Tomáš Janák

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 13 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: 2.3., 2.4. 3.4., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11., 6.6., 8.3., 8.4., 9.1., 9.2., 
9.3., 10.4., 10.5., 11.1., 11.2., 11.3.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod: 2.3., 2.4. 3.4., 4.8., 4.9., 4.10., 
4.11., 6.6., 8.3., 8.4., 9.1., 9.2., 9.3., 10.4., 10.5., 11.1., 11.2., 11.3.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2. Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Miroslava Leypold Igla
ověřovatelem zápisu
* Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
* Jmenování Miroslava Leypold Igla ověřovatelem zápisu – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 22/2011 ze dne 16. 11. 2011 
a č. 22M/2011 ze dne 24. 11. 2011. Nikdo nevznesl připomínku. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 22/2011 ze dne 16. 11. 2011 
a č. 22M/2011 ze dne 24. 11. 2011. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

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, č.19/2011 ze dne 6. 10. 2011, 20/2011 ze dne 20. 10. 2011, 21/2011 ze dne 3. 11. 
2011, č. 22/2011 ze dne 16. 11. 2011

Tajemník předložil RM úkol ze Zastupitelstva města ze dne 23. 11. 2011 usnesení č. 10/2011/10.4.3., 
kterým ZM ukládá RM prověřit hospodaření s finančními prostředky na archeologickém účtu 
Městského muzea v období 2004 – 2010 a podat ZM zprávu o výsledku.
Místostarosta Ing. Ryneš předloží materiál do ZM 2/2012.

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

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA
2.1. Prodej části pozemku p.č. 3155/2, ul. Palackého, k.ú. Čelákovice
S opakovanou žádostí o odprodej části p.p.č. 3155/2 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o celkové 
výměře 103 m2 v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, se obrátili na Město Čelákovice  - Ing. Z.H a J. H.
–vlastník sousedního domu č.p. 1043.
Záměr byl již projednáván na RM č. 17/2011 pod bodem č. 2. 3. dne 15. září 2011.
Odbory města a Technické služby nepovažují prodej pozemku za vhodný, protože na části pozemku 
je vybudován chodník a dále jsou v prostoru pozemku umístěna kontejnerová stání na tříděný odpad.

Návrh usnesení: RM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 3155/2 – ostatní plocha / ostatní 
komunikace, o výměře 103 m2, pro k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.2. Využití uvolněného objektu a přilehlé zahrady
Městu Čelákovice bylo firmou Q-BYT ohlášeno v průběhu měsíce října 2011 uvolnění objektu č.p. 
1097, ul. Komenského, Čelákovice. Objekt byl do současné doby užíván rodinou pana K. – dřívějšího 
zahradníka TS, k bydlení. Na zahradu, ve které je objekt umístěn, nebyla nájemní smlouva sepsána.
Dům č.p. 1097 ( 2+1 ) je jednopodlažní, částečně podsklepený, střecha je pultová s plechovou 
krytinou, včetně související garáže je vybudován na pozemku st.p.689 o výměře 114 m2, přilehlá 
zahrada – p.č. 690/1 má výměru 451 m2. Současně byla uživatelem, jako zahrada, využívána i část 
p.p.č. 686/1.

Místostarosta Ing. Ryneš projedná využití objektu č.p. 1097 s Mateřským centrem Čelákovice.

2.3. Pronájem pozemků pro zemědělskou výrobu
S žádostí o pronájem pozemků p.č. 435/1 – trvalý travní porost, o výměře 23735 m2, p.č. 885/8 –
trvalý travní porost, o výměře 5182 m

2
a p.č. 886/19 – trvalý travní porost, o výměře 4235 m

2
( jedná 

se  celkem o 33152 m
2

), v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, se obrátil na Město Čelákovice p. H.
- soukromý zemědělec hospodařící v této lokalitě. 
Jako hospodařícímu zemědělci mu tuto lokalitu doporučila Zemědělská agentura s tím, že nájemní 
smlouvy musí sepsat s vlastníky pozemků osobně.
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Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu p.p.č. 435/1 – trvalý travní porost, o výměře 23735 
m

2
, p.p.č. 885/8 – trvalý travní porost, o výměře 5182 m

2
a p.p.č. 886/19 – trvalý travní porost, 

o výměře 4235 m2, vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. Nájemné bude ve výši minimálně 2.500,-
Kč/rok/ha.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.4. Pronájem pozemků u restaurace FONTÁNA
S žádostí o opětovný, dlouhodobý pronájem pozemků u restaurace provozované v č.p. 155 –
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 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. 
Tento bod bude projednán na příští RM

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3.1. Využití přeplatku ROPID
Do současné doby není uzavřeno vyúčtování poskytnutých dotací na pokrytí prokazatelné ztráty 
vzniklé provozováním veřejné osobní dopravy v rámci PID za rok 2010.
Na základě vyúčtování společnosti ROPID je vykázán v roce 2010 přeplatek ve výši 16.903,99 Kč.
Společnost ROPID navrhuje tento přeplatek použít na obnovu vozového parku.

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Čelákovic schválit Smlouvu o použití přeplatku 
ve výši 16.903,99 Kč mezi Městem Čelákovice jako poskytovatelem dotace a Okresní autobusovou 
dopravou Kolín s.r.o. Kolín jako příjemcem dotace. Přeplatek bude využit na obnovu vozového parku.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.2. Rozpočet 2012
Radě města Čelákovic je předkládán návrh rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu obsahuje všechny 
základní vztahy a vazby, které byly v době sestavování známé, nebo je bylo možné kvantifikovat.

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Čelákovic schválit předložený rozpočet města 
na rok 2012.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.3. Rozpočtový výhled  2013 - 2014
Rozpočtový výhled se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů na období 2 – 5 let. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech, výdajích 
a zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách a finančních zdrojích. 
Je zpracováván jako pomocný nástroj finančního plánování.

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Čelákovic schválit rozpočtový výhled na 
období 2013 – 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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3.4. Rozpočet města 2011 - úprava č. 7
RM je předkládána úprava Rozpočtu č. 7 na rok 2011

Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Čelákovic schválit úpravu č. 7 rozpočtu města 
2011.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1. Obchvat města
Město Čelákovice dlouhodobě usiluje o dokončení stavby obchvatu města. Aktuálně KUSK 
nepokračuje v majetkoprávním vypořádání předmětných pozemků a nepodařilo se připravit smlouvu 
o spolupráci, která by byla pro obě strany přijatelná. Celý projekt je tedy na mrtvém bodě.
Přesto Město Čelákovice považuje tuto stavbu za strategickou a prioritní a nadále chce pokračovat 
v přípravách stavby. Z tohoto důvodu je RM předkládán návrh na ustavení koordinátora 
majetkoprávního vypořádání, který bude mít za úkol projednat s vlastníky dotčených pozemků 
možnosti převodu jejich částí pod budoucím obchvatem na město. Ve věcech smluvních bude nadále 
kompetentní starosta města resp. zastupitelstvo a příslušný odbor města.

Návrh usnesení: RM pověřuje radního Miroslava Leypold Igla k oslovení majitelů nemovitostí pod 
plánovanou stavbou „Obchvat Města Čelákovic“ a k projednání možných cest převodu části dotčených 
pozemků na Město Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.2. Smlouva o užití Ortofota České republiky
Na základě Smlouvy předložené firmou Gepro jsou městu poskytovány datové sady   Ortfoto 
v rozsahu celého správního území obce v souřadnicovém systému S-JTSK ve formátu JPG, určený 
k využití v rámci výkonu státní správy. Produkt je poskytnut bezplatně a smlouva vymezuje zejména 
podmínky, za jakých smí být datové sady využívány, případně poskytovány třetím stranám.

Návrh usnesení: RM schvaluje upravenou Smlouvu o užití ortofota České republiky s firmou GEPRO, 
spol. s r.o., Praha 5, jako poskytovatelem, a Městem Čelákovice, jako nabyvatelem. Smlouva je 
uzavírána bezplatně na dobu tří let.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.3. Dodatek č. 3 k licenční smlouvě č. 2249/2007  na převod práv k užívání počítačového 
programového vybavení a dat systému MISYS
Na základě smlouvy Dodatku č. 3 k licenční smlouvě č. 2249/2007  na převod práv k užívání 
počítačového programového vybavení a dat systému MISYS,předloženého firmou Gepro, která 
provádí jeho každoroční aktualizace. V rámci těchto aktualizací musíme vrátit HW klíč evidenční 
č. 13573A, což je hlavní důvod vytvoření Dodatku č. 3. Nový klíč nám byl předán při provedení 
aktualizace pro letošní rok.

Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 3 k licenční smlouvě č. 2249/2007  na převod práv 
k užívání počítačového programového vybavení a dat systému MISYS uzavřený mezi firmou GEPRO, 
spol. s r.o., Praha 5, jako poskytovatelem, a Městem Čelákovice, jako nabyvatelem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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4.4. Nákup zařízení FORTINET FortiGate-80C
Na základě naší poptávky nám byla zaslána nabídka firmy C SYSTÉM CZ, a.s., Brno, na zařízení  
FORTINET FortiGate-80C. Toto zařízení nám umožní zabezpečený vzdálený přístup k síťovým 
jednotkám (diskům J:,K:,M:,N:,atd.), ke kterým můžeme nyní přistupovat jen z vnitřní sítě. Zároveň 
toto hardwarové zařízení zvýší bezpečnost a ochranu sítí na úřadu.

Návrh usnesení: RM souhlasí s objednáním zařízení, pro dovybavení počítačové sítě Městského 
úřadu - hardwarové zařízení FORTINET FortiGate-80C od firmy C SYSTÉM CZ, a.s., Brno, za cenu 
36.434,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.5. Použití telefonní kabiny společnosti O2
Usnesením Rady města č. 19/2011/4.6.4. ze dne 6. října 2011 bylo schváleno použití závěsné 
telefonní kabiny z nabídky společnosti O2 Telefonica pro umístění na náměstí 5. května. Dle vyjádření 
zástupce O2 montáž závěsného boxu TSE není možná z důvodu neproveditelnosti realizace přívodu 
vedení k telefonnímu boxu. Radě města je tedy předkládán návrh použití stávající opravené hovorny. 
Tato hovorna je navíc v takovém barevném provedení, které se blíží RAL vybrané pro mobiliář na 
náměstí.

Návrh usnesení: 4.5.1. RM revokuje usnesení č. 19/2011/4.6.4. ze dne 6. 10. 2011 z důvodů 
technické neproveditelnosti navrženého řešení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.5.2. RM schvaluje použití stávající opravené telefonní hovorny na náměstí 5.
května v rámci akce „Revitalizace náměstí 5. května Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.6. Pravidla pro výstavbu vjezdů na území městských částí města Čelákovice
Vzhledem k množství dotazů občanů na výstavbu vjezdů jsou Radě města předkládána ke schválení 
jednotná pravidla pro výstavbu vjezdů na území městských částí města Čelákovice.

Návrh usnesení: RM schvaluje znění dokumentu „Pravidla pro výstavbu vjezdů na území města 
a městských částí Města Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.7. Opravy objektu Masarykova 226
Objekt Masarykova 226 ve vlastnictví města má do roku 2014 pronajat fy. LUMIRA resp. R. P.
Vzhledem ke stavu objektu je nutno provádět průběžné opravy, které by měly být hrazeny vlastníkem 
objektu, ale po dohodě tyto investice hradí přímo fy. LUMIRA. Jedná se např. o výměnu 
kondenzačního kotle apod.
Nyní je radě předkládána žádost o schválení investice ve výši 125.325,- vč. DPH na opravu střešních 
oken. I tato investice není hrazena z rozpočtu města, ale z peněz nájemce objektu. Nájemce požaduje 
pouze schválení investice, aby mohl tuto akci vložit do účetnictví. Město tato oprava nestála nic.

Návrh usnesení: RM schvaluje opravu střešních oken objektu Masarykova 226 provedenou 
nájemcem objektu podnikateli L. L., Brandýs n.L.,  M. L.,  Brandýs n.L., a  R. P., Lysá n.L., členů 
sdružení podnikatelů LUMIRA, v částce 125.325,- vč. DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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4.8. Stavební práce – rekonstrukce hlavního vstupního schodiště objektu ZŠ Kostelní-
Čelákovice.
Na základě skutečnosti, že realizované stavební práce na objektu staré budovy (fasáda a předložené 
masivní schodiště) byly pořízeny za nižší ceny než se původně plánovalo, bylo po kontrole hlavního 
schodiště do objektu (dlažba Břasy již vlivem povětrnosti odmrzlá,nerovná)ve vazbě na funkčnost 
a hlavně bezpečnost pohybu žáků přistoupeno k vyžádání cenových nabídek na celkovou rekonstrukci 
schodiště s cílem sjednotit obě schodiště materiálově.

Návrh usnesení: RM schvaluje objednávku na provedení rekonstrukce hlavního schodiště ZŠ 
Kostelní v žulovém provedení od firmy Hausdorf granit s.r.o. Nové Jirny, za cenu 135.900 Kč včetně 
DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.9. Stavební práce -odvodnění suterénu Městské knihovny Čelákovice.
Na základě kladně vyřízené pojistné události v objektu Městské knihovny a vzhledem k omezeným 
finančním prostředkům bylo navrženo řešení odvodnění severní a západní strany objektu. Dešťové 
a spodní vody budou systémem drenáží svedeny do stávající přečerpávací jímky odkud budou 
čerpány do kanalizace.

Návrh usnesení: RM schvaluje jako pro město nejvýhodnější objednávku na provedení stavebních 
prací na odvodnění severní a západní strany objektu Městské knihovny od firmy NOVAKO CZ, s.r.o., 
Brandýs nad Labem, za cenu 79.740 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.10. Výsledky zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu „Dodání nového 
poštovního serveru pro MěÚ Čelákovice“ 
Na základě potřeby provést výměnu stávajícího poštovního serveru MěÚ Čelákovice z důvodu nárůstu 
veškerých dat, ukládání těchto dat, jejich zabezpečení proti spamům a virům, možnosti rozšíření atd. 
a v návaznosti na předchozí zrušené zadávací řízení, bylo vypsáno ve spolupráci s IT techniky MěÚ 
Čelákovice výběrové řízení na dodavatele poštovního serveru.  

Návrh usnesení: 4.10.1. RM na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje, jako pro 
město nejvýhodnější, nabídku firmy E&S Software s.r.o., Praha 2 na realizaci veřejné zakázky „Dodání 
nového poštovního serveru pro MěÚ Čelákovice“ za maximální nabídkovou cenu 269 669 Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.10.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem 
a firmou E&S Software s.r.o., Praha 2 jako zhotovitelem v rámci realizace veřejné zakázky „Dodání 
nového poštovního serveru pro MěÚ Čelákovice“
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.11. Výsledky zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu „Dodání multilicence MS 
Office pro MěÚ Čelákovice“ 
Na základě potřeby provést legalizaci a aktualizaci licencí Microsoftu Office pro potřeby všech 
úředníků MěÚ Čelákovice bylo vypsáno ve spolupráci s IT techniky MěÚ Čelákovice výběrové řízení 
na dodavatele 25 ks licencí pro Windows a 1 ks licence pro MAC.  
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Návrh usnesení: 4.11.1. RM na základě doporučení výběrové hodnotící komise schvaluje, jako pro 
město nejvýhodnější, nabídku firmy TALEX s.a., Praha 15 na realizaci veřejné zakázky „Dodání 
multilicence MS Office pro MěÚ Čelákovice“ za nabídkovou cenu 217 849,20 Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.11.2. RM schvaluje Smlouvu na dodávku SW produktů mezi Městem Čelákovice 
jako nabyvatelem a firmou TALEX s.a., Praha 15 jako poskytovatelem v rámci realizace veřejné 
zakázky „Dodání multilicence MS Office pro MěÚ Čelákovice“
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
5.1. Finanční podpora z humanitárního fondu
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 7. 11. 2011 finanční podporu ve výši 4.500,- Kč pro 
Český červený kříž, Oblastní spolek Mělník a Praha - východ.
Z našeho města bude oceněno 9 dárců krve.  

Návrh usnesení: RM schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné 
humanitární příspěvky, ve výši 4.500,- Kč Českému červenému kříži, Oblastní spolek Mělník, Praha –
východ.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.2. Rozpočet humanitárního fondu na rok 2012
Členové sociální komise na svém jednání dne 7. 11. 2011 schválili návrh rozpočtu na rok 2012, který 
se týká celé sociální oblasti.
Do návrhu rozpočtu na rok 2012 byly rovněž zapracovány finanční požadavky 
- Občanské poradny Nymburk
- Smíšené organizace zdravotně postižených Čelákovice

Návrh usnesení: RM doporučuje, aby Zastupitelstvo města schválilo předložený návrh rozpočtu 
na rok 2012, týkající se sociální oblasti.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.3. Žádost o dotaci na provoz charitní služby v Čelákovicích
Dne 27. 10. 2011 byla doručena na MěÚ Čelákovice Žádost o dotaci na provoz charitní služby 
v Čelákovicích. Tato žádost byla projednána dne 7. 11. 2011 na Sociální komisi. Sociální komise 
neschválila žádost o dotaci na rok 2012 Farní charitě Neratovice na provoz pečovatelské služby. 
Hlavním důvodem neschválení dotace na pečovatelskou službu je fakt, že město má zřízenu svou 
pečovatelskou službu. Pečovatelská služba Čelákovice je kapacitně schopna převzít stávající klienty 
pečovatelské služby Farní charity Neratovice. 
Ošetřovatelská služba, kterou také provádí Farní charita Neratovice na území našeho města je plně 
hrazena z prostředků zdravotních pojišťoven. 

Tento bod bude projednán na příští RM

5.4. Pravidla pro čerpání finančních prostředků z poskytnutých sponzorských darů při 
umisťování občanů do Domu s pečovatelskou službou
Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo dne 10. 5. 2007 Statut Domů s pečovatelskou službou (DPS) 
v Čelákovicích a Kritéria pro umisťování občanů do DPS. 
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Na základě Smlouvy o sponzorském daru byla vytvořena Pravidla pro čerpání finančních prostředků 
z poskytnutých sponzorských darů při umisťování občanů do Domů s pečovatelskou službou.

Tento bod bude pojednán na Zastupitelstvu města

5.5. Statut Domů s pečovatelskou službou v Čelákovicích, kritéria pro umisťování občanů do 
Domů s pečovatelskou službou
S ohledem na skutečnost, že současný Statut Domů s pečovatelskou službou v Čelákovicích a kritéria 
pro umisťování občanů do Domů s pečovatelskou službou jsou z hlediska legislativy již nevyhovující, 
pozměnil odbor SVaZ tento Statut a kriteria dle platných norem. 

Tento bod bude pojednán na Zastupitelstvu města

5.6. Žádost o finanční příspěvek na realizaci projektu Terénní program Čelákovice 2012
Semiramis o. s., centrum terénních programů, jako každý rok požádalo 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 služeb 
uživatelů drog za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví.

Tento bod bude projednán na příští RM

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
6.1. Střednědobá koncepce fungování a rozvoje Kulturního domu v Čelákovicích
Rada města uložila dne 7. června t.r. řediteli Kulturního domu zpracovat střednědobou koncepci 
fungování a rozvoje Kulturního domu - usnesení 11/6.7.3/2011. Zároveň uložila Komisi pro kulturu, 
sport a cestovní ruch vyjádřit se k dokumentu. Komise projednala koncepci dne 6. 9. t.r. a požádala 
o další informace, především ekonomického charakteru.  
Na dalším zasedání komise, dne 11. 10. t.r. byla předložena analýza hospodaření Kulturního domu. 
Jednání se zúčastnili pan ředitel P. a programová pracovnice paní B.

Návrh usnesení: RM bere na vědomí Střednědobou koncepci fungování a rozvoje Kulturního domu 
v Čelákovicích a ukládá řediteli Kulturního domu hledat další finanční zdroje na podporu umělecké či 
zájmové činnosti a usilovat o rozvoj Kulturního domu, jako multifunkčního centra, které bude výrazným 
přínosem pro kulturní život města.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Iglo)

6.2. Naše Čelákovice , o.s.
Občanské sdružení se zapojilo do soutěže Rekord v sázení stromů, adoptovalo stromy v mateřských 
školách.  
Organizátoři projektu se v těchto dnech obracejí na Radu města s žádostí o schválení změny využití 
části přidělených finančních prostředků, a to ve výši 8.800 Kč.  Vzhledem k nízké účasti soutěžících 
nebylo zorganizováno plánované divadlo pro nejmenší. Podpořena bude další výsadba a adopce 
stromů.  

Tento bod bude projednán na příští RM

6.3. Žádost o poskytnutí dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek 2012 na 
dokončení obnovy sv. Jana Nepomuckého 
Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého byla pro tento rok ukončena a dílo předáno dne 27. října. 
Restaurátorské práce budou pokračovat v příštím roce posouzením retuší po vyschnutí sochy, korekcí 
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spár a hydrofobizací (duben 2012). Rekonstrukce původního (čtvrtého) schodu a úprava okolí sochy 
je plánována na letní měsíce.    

Návrh usnesení: RM schvaluje podání žádosti o dotaci na dokončení obnovy sochy sv. Jana 
Nepomuckého - rekonstrukce původního (čtvrtého) stupně z Fondu kultury a obnovy památek 
Středočeského kraje pro rok 2012.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.4. Návrh mimořádných odměn ředitelům městských subjektů (školství, kultura)

Návrh usnesení: 6.4.1. RM schvaluje mimořádné odměny ředitelům městských subjektů, kromě 
ředitele městského muzea, dle podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 6.4.2. RM schvaluje navýšení osobního příplatku paní Dagmar Horáčkové dle 
předloženého návrhu, s účinností od 1. 1. 2012.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 6.4.3. RM schvaluje mimořádnou odměnu Mgr. Davidu Eisnerovi dle podkladového 
materiálu.
Hlasování: pro 3, proti 1, (Iglo) zdržel se 2.(Skalický, Sekyra)

NÁVRH NEBYL PŘIJAT

6.5. Návrh na zvýšení ceny inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic
Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic se na své zasedání č. 13/2011 dne 23. 11. 2011 zabývala 
návrhem na zvýšení ceny inzerce ve Zpravodaji a doporučuje Radě města: 
ponechat stávající cenu řádkové inzerce (tj. 20 Kč/1 cm2 bez 20 % DPH) 
zvýšit cenu plošné inzerce, a to ze současných 25 Kč/1 cm2 o 3 Kč na 28 Kč/1 cm2 bez DPH. 
Upravená cena je platná pro inzeráty zadané po datu schválení úpravy, tj. od 2. 12. 2011

Návrh usnesení: RM schvaluje úpravu ceny plošné inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic zadané po 
1. 12. 2011, ve výši 28 Kč/cm2 bez DPH. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Ryneš)

6.6. Žádost osadních výborů o posílení městské dotace pro rok 2011
Osadní výbor Sedlčánky žádá Radu města o posílení dotace pro rok 2011 o 10.000 Kč (dotace 2011 
schválena ve výši 10.000 Kč). Finanční prostředky budou použity na mikulášskou zábavu pro děti.
Osadní výbor Záluží žádá Radu města o posílení dotace pro rok 2011 o 5.000 Kč (dotace 2011 
schválena ve výši 10.000 Kč). Finanční prostředky budou použity na přípravu mikulášské nadílky pro 
65 dětí a vánoční setkání seniorů.  

Návrh usnesení: 6.6.1. RM schvaluje finanční příspěvek OV Sedlčánky ve výši 5.000 Kč na pořádání 
mikulášské nadílky pro děti.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Ryneš)
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Návrh usnesení: 6.6.2. RM schvaluje finanční příspěvek OV Záluží ve výši 5.000 Kč na pořádání 
mikulášské zábavy pro děti a vánoční setkání seniorů. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Ryneš)

7. DOPRAVA 
Bez podkladů

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1. Zápis č. 11 z jednání Bytové komise
RM je předkládán Zápis z jednání Bytové komise

Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 11 z jednání Bytové komise ze dne 8. 11. 2011
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.2. Bytové záležitosti
8.2.1. Přidělení bytu
Jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 63,97m², 2. patro, byt č. 7 v č. p. 1442, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu manželům J. a V. P., Čelákovice. Žádost 
o nájem obecního bytu má podanou ode dne 1. 10. 2003.

Návrh usnesení: 8.2.1. RM přiděluje byt č. 7 o velikosti 2+1, ul. Prokopa Holého, Čelákovice 
manželům J. a V. P., Čelákovice, dle seznamu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Iglo)

8.2.2. Přidělení bytu
Jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 46,84m², 3. patro, byt č. 10 v č. p. 1647, ul. J. A. 
Komenského, Čelákovice. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu H. K. Čelákovice. Žádost 
o byt má podanou od 24. 1. 2007. 

Návrh usnesení: 8.2.2. RM přiděluje byt č. 10 o velikosti 2+1, ul. J. A. Komenského, Čelákovice H.
K., Čelákovice, dle seznamu.
Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0.

8.2.3. Přidělení bytu
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 37,01m², 6. patro, byt č. 44 v č. p. 501, ul. Armádní 
Milovice. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu V. K. Milovice. Žádost o nájem obecního 
bytu má podanou ode dne 27. 2. 2008.

Návrh usnesení: 8.2.3. RM přiděluje byt č. 44 o velikosti 1+1, ul. Armádní 501, Milovice V. K.
Milovice, dle seznamu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Iglo)
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8.2.4. Přidělení bytu
Jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 61,94m², 6. patro, byt č. 46 v č. p. 501, ul. Armádní, 
Milovice. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu J. a V. L., Čelákovice. Žádost o nájem 
obecního bytu mají podanou ode dne 11. 3. 2009.

Návrh usnesení: 8.2.4. RM přiděluje byt č. 46 o velikosti 2+1, ul. Armádní 501, Milovice manželům J.
a V. L., Čelákovice, dle seznamu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Iglo)

8.2.5. Přidělení bytu
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 54,64m², přízemí, byt č. 2 v č. p. 1272, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu paní M. H., Čelákovice. Uvolněný byt po 
paní H. se prodá stávajícímu nájemci panu B. M., trvale bytem V Prokopě čp. 1308, byt č. 2, který má 
o byt zájem.

Tento bod bude projednán na příští RM

8.2.6. Přidělení bytu
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 66,07m², přízemí, byt č. 48 v č. p. 606, ul. Průběžná, 
Milovice. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu D. Ch., Čakovice. Žádost o nájem
obecního bytu má ode dne 11. 3. 2009.

Tento bod bude projednán na příští RM

8.2.7. Korespondence pana M. K.
Radě města se předkládá žádost nájemce M. K., Milovice ve věci prodloužení nájemní smlouvy. 
Nájemní smlouva skončila dne 28. 2. 2011 z důvodů neplacení nájemného, a službách spojených 
s užíváním bytu a nebyla prodloužena.
Dlužná částka ke dni 30. 10. 2011 činila 24 081,-Kč.
Vzhledem k tomu, že manželé mají tři nezl. děti, otec pracuje u stavebních firem na Smlouvu o dílo. 
Na bytové komisi pan K. sdělil, že se bude snažit umořit dluh na nájemném v co nejkratší době. 
Členové bytové komise doporučují uzavření nové Nájemní smlouvy na byt č. 23, ul. Lesní č. p. 621, 
Milovice na dobu tří měsíců, tj. 31. 1. 2012.

Návrh usnesení: 8.2.7. RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 23, ul. Lesní čp. 621, 
Milovice na dobu určitou do 31. 1. 2012 v souvislosti s pozdním hrazením nájmu manželům M.
a V. K., Lesní 621, Milovice. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Pátek)

8.2.8. Korespondence paní R. Ch.
Radě města se předkládá žádost paní R. Ch., Čelákovice, o změnu uživatele nájemního bytu. Paní 
Ch. žádá Městský úřad Čelákovice, jako vlastníka bytu, o převod nájemní smlouvy na byt č. 2 v ul. 
V Prokopě 1341, Čelákovice, na svého syna T. Ch., který je zde hlášen a trvale zde žije. Členové 
bytové komise souhlasí s převodem nájmu. 

Návrh usnesení: 8.2.8. RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt č. 2, ul. V Prokopě 
1341, Čelákovice Tomáši Chnapkovi, V Prokopě 1341, Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Skalický)
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8.3. Žádost o prominutí poplatků z prodlení p. P. B.
Pan P. B., v domě č.p. 1440, ul. Prokopa Holého, Čelákovice. V minulosti na tomto bytě vznikl 
neplacením nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu dluh ve výši až 33.176,- Kč. Tento 
dluh byl po vystavení platebního rozkazu soudem, uhrazen splátkami ke dni 16. 9. 2009. Běžné 
nájemné od této doby B. řádně hradí.

Návrh usnesení: RM promíjí panu B. č.p. 1440, ul. Prokopa Holého v Čelákovicích, povinnost uhradit
50% poplatku z prodlení a náhradu nákladů soudního řízení v plné výši.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.4. Žádost o snížení nájemného
Nebytové prostory v bývalé hasičské zbrojnici u náměstí jsou od r. 1995 pronajímány paní E. B. –
Galerie „U radnice“.  Jedná se celkem o 41,98 m2, pronájem činí celkem 42.404,- Kč za rok (čtvrtletní 
předpis činí 10.601,- Kč) a panu O. B. – nábytek, bytové doplňky – celkem 94,5 m2, pronájem činí 
celkem 95.456,- Kč za rok (čtvrtletní předpis činí 23.864,- Kč). 
Nájemci dne 23. 11. 2011 písemně požádali o snížení nájemného po dobu prací na revitalizaci 
náměstí. 

Návrh usnesení: RM nesouhlasí se snížením nájemného paní E. B. a panu O. B. – Galerie
„U radnice“ za pronájem nebytových prostor v budově bývalé hasičské zbrojnici nám. 5. května 1, 
Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
9.1. Veřejná zakázka malého rozsahu „nákup nového záznamového zařízení pro městský 
kamerový dohlížecí systém MP Čelákovice“ 
Z důvodu zvýšení počtu kamerových bodů a dosažení plné kapacity obsazení slotů stávajícího 
záznamového zařízení bylo osloveno TELMO Praha s.r.o. k předložení cenové nabídky na zajištění 
nákupu nového záznamového zařízení pro městský kamerový dohlížecí systém MP Čelákovice, větší 
kapacitou. 

Návrh usnesení: RM schvaluje objednávku na nákup nového záznamového zařízení pro městský 
kamerový systém od firmy TELMO, s.r.o., Praha, za cenu 44 480,- Kč bez DPH tj. 53 376,- Kč včetně 
DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

9.2. Rezignace členů bezpečnostní komise města 
RM na svém předchozím jednání projednala zápis č. 8 z jednání Bezpečnostní komise města, v němž 
se komise vyjadřovala k ukončení členství dvou svých členů.  Nepřijala však usnesení, které by 
reagovalo na vlastní akt ukončení členství v komisi.

Návrh usnesení: RM bere na vědomí rezignaci na členství v Bezpečnostní komisi města pánů 
Jakuba Choury a Martina Rycha. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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9.3. Veřejná zakázka malého rozsahu „nákup a zřízení kompletní rádiové sítě (vysílačkové) pro 
MP Čelákovice“ 
Z důvodu zvýšení počtu strážníků a i zákroků strážníků, je nutné zajistit i lepší spojení mezi 
jednotlivými strážníky v hlídkách a i mezi operátory MKDS MP a proto je nutno zakoupit kompletní 
dodávku radiové sítě - vysílaček pro MP Čelákovice.

Tento bod bude projednán na příští RM

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
10.1. Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp 
Město Čelákovice má v současné době s firmou Ekolamp s.r.o. uzavřenu „Dohodu č. O/2006/204 
spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností 

„(zářivky, výbojky) ze dne 16. 4. 2007.
Tuto složitou a zastaralou dohodu společnost nahrazuje novou smlouvou o názvu „Smlouva o zřízení 
a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp“ (dále jen Smlouva), která Dohodu 
podstatně zjednodušuje.

Návrh usnesení: RM schvaluje „Smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému 
Ekolamp“ s firmou EKOLAMP s.r.o. se sídlem v Praze 2.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.2. Vyjádření města č.18/2011 k ZZŘ záměru „Čerpací stanice PH-Čelákovice“
Město Čelákovice obdrželo dne 9.11.2011 pod č.j. 210022/2011/KUSK jako dotčený územní 
samosprávní celek  od Krajského úřadu Středočeského kraje oznámení a PD k zahájení zjišťovacího 
řízení k výše uvedenému záměru doručenou MěÚ pod č.j. MUC/11128/2011. í. Součástí předloženého 
spisového materiálu je Oznámení záměru zpracované ve smyslu §6 zákona č.100/2001 Sb. 
zpracované Ing. J. V. PSMONT PLUS s.r.o a Odborný posudek č.226/2011 zpracovaný firmou detekta 
s.r.o. P. Š.u bez autorizačního kulatého razítka. Tyto podklady projednávala  na svém zasedání dne 
21. 11. 2011 i Komise pro životní prostředí.

Návrh usnesení: RM projednala předložené podklady pro posouzení ZZŘ záměru „ČS Pohonných 
hmot Čelákovice“, který je plánovaný v prostoru areálu Kovohutí na pozemku p.č. 1754/1 a 1754/2  
a souhlasí s návrhem vyjádření města č.18 /2011  k tomuto záměru.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Ryneš)

10.3. Smlouva o výpůjčce odpadových nádob č. OS 2010 200 00813 
RM je předkládána ke schválení Smlouva o výpůjčce odpadových nádob v počtu 15 ks kontejnerů 
objemu 1100 litrů na sběr papíru. 
V rámci realizačního projektu EKO-KOM v roce 2011 „Nákup nádob do Středočeského kraje“na 
podporu třídění odpadů jsme v říjnu t.r. na výzvu  společnosti EKO-KOM (dále jen půjčitel) vyplnili 
předběžnou žádost o přidělení nádob na sběr tříděných odpadů.

Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce odpadových nádob č. OS 2010 200 00813 mezi 
Městem Čelákovice, jako vypůjčitelem a firmou EKO-KOM, a.s., Praha 4, jako půjčitelem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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10.4.  Zápis č. 11 z jednání komise pro Životní prostředí
RM je předkládán Zápis č. 11 z jednání komise pro Životní prostředí ze dne 21. 11. 2011

Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis č. 11 z jednání komise pro Životní prostředí ze dne 
21. 11. 2011
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.5. Žádost o poskytnutí dotace na „Projekt vegetačních úprav rekreační zeleně a alejových 
dřevin ve Městě Čelákovice“
(z oblasti podpory Realizace vegetačních úprav u komunikací, v zástavbě a u dalších zdrojů 
prašnosti v obcích)
Jménem Města Čelákovice hodlá v prosinci 2011 požádat OŽP zdejšího úřadu u Krajského úřadu 
Středočeského kraje o dotaci (dále jen žádosti) na výše uvedený projektový záměr Města Čelákovice -  
dotace by měla být čerpána z dotačního programu Středočeského kraje Fondu životního prostředí a 
zemědělství.

Návrh usnesení: RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2012 na „Projekt 
vegetačních úprav rekreační zeleně a alejových dřevin ve Městě Čelákovice“ u KÚSK z Fondu 
životního prostředí Středočeského kraje ve výši 840 000,- Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ 
11.1. Prezentace návrhů jednotného vizuálního stylu Města Čelákovice
Na Radu města ve 13. hod přijalo pozvání Grafické studio HRaNA, s.r.o., které předložilo své návrhy 
jednotného vizuálního stylu pro prezentaci Města Čelákovice.
Tento bod jen pro informaci.

11.2. Příspěvek občanskému sdružení Bílý vrch pro rok 2011
Občanské sdružení Bílý vrch žádá město Čelákovice o finanční podporu ve výši 20.000 Kč na přípravu 
dokumentu o paroplynové elektrárně Mochov (předjednáno se samosprávou města).  
Příspěvek bude zaúčtován na par. 3399, pol. 5222 po provedené úpravě rozpočtu (posílení par. 3399 
na úkor rezervy par. 3419, sport). 

Návrh usnesení: RM schvaluje příspěvek občanskému sdružení Bílý vrch Čelákovice ve výši 20 tis. 
Kč na zpracování časosběrného dokumentu o paroplynové elektrárně Mochov.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11.3. Vypořádání hospodářského výsledku za r. 2010
Dne 28. listopadu 2011 proběhlo jednání s ředitelkou Ústavu archeologické památkové péče středních 
Čech Mgr. Irenou Benkovou a byl přijat návrh vypořádání hospodářského výsledku za r. 2010.
Rezervní fond bude muset mít jasně stanovené podmínky pro čerpání na něm uložených finančních 
prostředků. Z tohoto fondu pak budou do potřebné výše kryty závazky vůči jednotlivým investorům, 
vyplývající z příslušných uzavřených dohod na konkrétní záchranné archeologické výzkumy. Celková 
výše uložených finančních prostředků na rezervním fondu musí odpovídat součtu potřebných 
finančních prostředků pro úplné dokončení jednotlivých rozpracovaných investory uhrazených 
záchranných archeologických výzkumů. 
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Návrh usnesení: RM ukládá řediteli Městského muzea panu Mgr. Eisnerovi, aby podal v termínu do 
29. prosince 2011 analýzu dosud čerpaných finančních prostředků získaných od investorů v tomto 
členění pro jednotlivé akce:od září 2009.
- Hodnota kontraktu dle Smlouvy 
- Vyfakturováno
- Přišlo na účet
- Kolik zbývá dofakturovat
- Předpokládané náklady na dokončení akce
Hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 0.(Ryneš)

Pan Iglo garantuje spolupráci pana Špačka při přípravě materiálů.

Jednání Rady města bylo ukončeno v 16. 45 hodin.

Zapsala Romana Liscová 1. 12. 2011

ověřovatel zápisu
Miroslav Leypold Iglo

Bc. Josef Pátek
starosta




