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Pokračování ze str. 5
Obě tyto smlouvy budou předloženy na jed-

nání valné hromady Q-BYTu dne 18. 11. 2004.
Prodej bytů v ulici Rumunská se průběžně

připravuje, většina nájemníků si chce své byty
odkoupit do osobního vlastnictví. Prodej bytů
v ulici Na Stráni se komplikuje zjištěnými zásta-
vami na tyto nemovitosti. Město podniká urych-
leně veškeré kroky k odstranění zástav z těchto
bytů. Místostarosta rovněž projednal s radními
závěry ze schůze bytové komise č. 19.

Rada města si vyžádala stanovisko odbor-
níků pro posouzení bilance dešťových vod na
celém území obytné zóny V Rybníčkách ve
smyslu návrhu investora. Problémy povrchové
vody se radním jeví jako nejvíc složité, navýšení
terénu a úprava části potoka by celou situaci
pouze posunula na sousední území. Radní se
domnívají, že řešení zóny by mělo být komplex-
ní na celém území. Projednání tohoto bodu pro-
gramu se na pozvání RM zúčastnil Ing. arch.
Danda, projektant Ing. Jiroušek a investor p.
Procházka.

Rada města doporučila Zastupitelstvu
města:
- schválit znění Smlouvy o smlouvě budoucí na

prodej pozemků na náměstí firmě HARMONIE
GROUP, a. s., Beroun, včetně zapracovaných
připomínek JUDr. Římala.

- ze zdravotních důvodů odvolat z funkce měst-
ského kronikáře Ing. Chouru a jmenovat do
této funkce PhDr. Noska.
K projednání problémů naší kanalizační

a vodovodní sítě byli na schůzi RM pozváni
vedoucí pracovníci firmy VaK Mladá Boleslav.
Radní s nimi diskutovali o kalkulaci vodného
a stočného na příští rok, a především o návrhu
nové smlouvy o zabezpečení provozu a pro-
nájmu vodárenského a kanalizačního systému
města. Definitivní podoba smlouvy by měla být
předložena orgánům města v prosinci t.r. Sta-
rosta informoval všechny přítomné o plánova-
ných vodohospodářských investicích v roce
2005 (oprava kanalizace v ulici Na Stráni, Na
Nábřeží a J. A. Komenského, výměna hlavních
armatur, odlehčovací nádrž v ulici Rybářská).
Rovněž požádal zástupce VaKu o technickou
pomoc při ocenění vrtu na pozemku p.č. 1526
v ulici Na Nábřeží.

Závěrem byla zvažována možnost zapojení
Čelákovic do tzv. „Svazku kanalizací a ČOV
Kolín“. Důvody vzniku a podmínky činnosti svaz-
ku objasnil JUDr. Krejčí z RRA Kladno, který
zároveň odpovídal na dotazy radních. Většina
členů RM i vedení VaKu Ml. Boleslav zaujala ke
vstupu do svazku negativní stanovisko. RM má
nedůvěru k dalšímu zavazování finančních pro-
středků města i vzhledem k současným problé-
mům s dosud poskytnutými dotacemi.

Radní byli starostou ing. Klicperou podrobně
informováni o čerpání dotací na obytné zóny
Třebízského II., Nedaniny, Jiřina a o kontrole
čerpání dotace na akci Zateplení a modernizace
ZŠ J. A. Komenského. Starosta upozornil radní, že

výsledek kontroly čerpání jednotlivých dotací
ovlivní podstatně i strukturu rozpočtu na rok 2005.

Na závěr jednání RM předložil místostarosta
k posouzení dva projekty, týkající se dalšího roz-
voje městského kamerového systému v roce
2005. Starosta seznámil radní s návrhem řeše-
ní budoucí kruhové křižovatky u benzinové
pumpy a navrhl jednat se stávajícími vlastníky
přilehlých pozemků o možnosti odkoupení
pozemků městem. Dále informoval o záměrech
správkyně majetku bývalého TOSu JUDr. Vese-
lé, která připravuje prodej veřejných pozemků
v majetku TOSu. Starosta potvrdil zájem města
o některé tyto pozemky, ale rozhodně ne za
cenu znaleckých posudků. Radní byli stručně
seznámeni s obsahem jednání, které se týkalo
další perspektivy rozvoje bývalého TOSu, při-
pravovaného firmou CETOS, a. s.

Komentář z jednání RM zpracoval ve smyslu
Zákona o ochraně osobních dat

Mgr. František Bodlák, místostarosta

P O Z VÁ N Í
NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Dne 15. 12. 2004 od 17.00 hod.

v Kulturním domě
Program:

Rozpočet města na rok 2005
Investice města na rok 2005
Vodné a stočné na rok 2005

Smlouva na provozování VaK

SENÁTORSKÉ DNY 
senátorky Ing. Heleny Rögnerové
17. 1., 21. 2., 21. 3.,18. 4., 16. 5., 20. 6. 2005
místo konání: Městský úřad v Čelákovicích

od 14.00 do 17.00 hod.

Schůzku je možné domluvit předem u asistentky
senátorky na tel.: 257 073 105 nebo 604 260 188.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Brandýs n. L. – Stará Boleslav
se vám představuje 

Cílem sociálních služeb je umožnit lidem
v nepříznivé sociální situaci využívat místní insti-
tuce, které poskytují služby veřejnosti, i přiroze-
né vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného
místního společenství, žít běžným způsobem.

Něco z historie: Pečovatelská služba existu-
je již od roku 1975. Původně byla zřízena Okres-
ním úřadem Praha-východ, a to Okresní ústav
sociální péče Praha-východ. Po zániku OkÚ
v roce 2003 bylo Centrum sociálních služeb
Praha-východ zřízeno Krajským úřadem Stře-
dočeského kraje a od 1. 10. 2004 byla opět Kraj-
ským úřadem Středočeského kraje zřízena
samostatná příspěvková organizace Pečovatel-
ská služba Brandýs n. L. – Stará Boleslav, Mar-
tinovská 940, 250 01 Brandýs n. L. s okresní
působností. Své služby poskytujeme občanům
v Brandýse n. L. – Staré Boleslavi, v Odolena
Vodě, v Čelákovicích, v Úvalech, v Říčanech,
Mnichovicích a v mnoha přilehlých městech
a obcích.

Také v Čelákovicích existuje již řadu let terén-
ní pečovatelská služba, která poskytuje služby
v domácnostech i obyvatelům DPS. Je určena

především osobám osamělým starším 65 let,
invalidním občanům, dále pak i těm, jimž mohou
v době svého pracovního volna pomáhat pří-
slušníci rodiny.

Předpokladem pro zavedení pečovatelské
služby je alespoň částečná soběstačnost obča-
na. Je třeba mít na zřeteli, že pečovatelská služ-
ba se poskytuje pouze v pracovních dnech od
8.00 – 16.00 hod.

Zavedení pečovatelské služby navrhuje Měst-
ský nebo Obecní úřad ve spolupráci s obvodním
lékařem. Po vyplnění příslušných formulářů
s uvedením příslušných poskytovaných služeb
(úkonů) se postoupí ke schválení Krajskému
úřadu.

Členem pracovního týmu pečovatelské služ-
by v Čelákovicích je okrsková sestra a osm
pečovatelek, které rozváží okolo 60 obědů
denně a zajišťují péči příjemcům PS v jejich
domácnostech, a to nejen v Čelákovicích, ale
v dalších 11 přilehlých obcích.

V našem městě jsou dva domy s pečovatel-
skou službou, oba v Kostelní ulici. V DPS Kos-
telní 26 je zřízeno středisko osobní hygieny, kde
zároveň je naše působiště. Zde pereme prádlo,
provádíme pedikúru a koupeme. Příjemci PS se
sváží autem PS nebo si dochází sami.

Jako velký přínos, který nám ulehčí naši práci
(rozvozu obědů, kdy již mnoho let držíme cenu
za dovoz oběda – denně 8.00 Kč), jsme obdrželi
sponzorský dar auto Renault Kangoo od firmou
KOMPAKT z Poděbrad.

Případné dotazy k poskytování PS, o posky-
tovaných úkonech a o úhradách za ně vám
ochotně zodpoví a vysvětlí okrsková sestra.
Kontakt: Pečovatelská služba

pí Dagmar Piskáčková
okrsková sestra pro oblast Čelákovice 
Kostelní 26
250 88 Čelákovice
tel.: 326 999 801, 326 999 809

Farní charita Čelákovice oznamuje změnu
termínů sběru obnošeného oblečení a obuvi,
z důvodu změn odvozu do centrálních skladů
Charity. Sběr budeme provádět 1x za 3 měsíce.
Termíny: 18. a 19. 1. 2005, 11. a 12. 4. 2005.
Další termíny předem ohlásíme.

Za farní charitu MUDr. Melánie Skalická

KALENDÁŘ PLATEB na měsíc prosinec
pátek 10. ➙ spotřební daň
- splatnost daně za říjen 
středa 15. ➙ daň z příjmů
- pololetní a čtvrtletní záloha na daň 

➙ daň silniční
- záloha na daň za říjen a listopad 
pondělí 27. ➙ spotřební daň
- daňové přiznání za listopad 
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vráce-

ní spotřební daně z topných olejů a zelené
nafty za listopad (pokud vznikl nárok)

Nový kruhový objezd. Foto: D.V.




