
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 9/2013 konané dne 10. června 2013

Přítomni: František Bodlák, Tomáš Janák, Bohumil Klicpera, Josef Pátek, Luboš Rýdlo, Miloš Sekyra,

Jarmila Volfová

Hosté: Dana Teichmanová, P.K., J. D., M. K., R. B., L. A.

Omluveni:

Program jednání:

1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění

1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

        1.3. Kontrola plnění usnesení RM

        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 18.15 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno 

v 22.50 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 10. 6. 2013
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění

Starosta doplnil program jednání o bod: 2.4., 4.10., 4.11., 6.6., 6.7., 11.2.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod: 2.4., 4.10., 4.11., 6.6., 6.7., 11.2.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2. Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu

* Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Sekyra)

* Jmenování Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu – viz usnesení.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Janák)

1.3. Kontrola plnění usnesení

Radní Klicpera navrhl revokaci 2 usnesení:

Návrh usnesení: 1.3.1. RM revokuje své Usnesení č. 6/2013 ze schůze Rady města Čelákovic 8. dubna 2013 
bod 4.5.,ve kterém schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „PD - Rekonstrukce VO -
Čelákovice - Záluží" a uložila vedoucí ORM zahájit zadávací řízení tak, že po zpracování a předání PD pro 
provádění stavby dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. ORM MěÚ ČEL zadávací řízení VZ nezahájí, projekt bude uložen 
do zásobníku investičních akcí a realizace proběhne po stavbě splaškové kanalizace v Záluží.
Hlasování: pro 5, proti 1,(Pátek) zdržel se 1.(Sekyra)
Návrh usnesení: 1.3.2. RM revokuje své Usnesení č. 8/2013 ze schůze Rady města Čelákovic 13. května 2013 
bod 7.1.,ve kterém souhlasila se zřízením jednosměrného provozu v ulicích J. A. Komenského, V Zátiší 
a Vančurova dle grafické přílohy s termínem zveřejnění úpravy provozu: červen 2013, s termínem realizace 
dopravního značení: červenec - srpen 2013 a s termínem zahájení jednosměrného provozu: srpen 2013 tak, že 
termín zahájení realizace dopravního značení a tím i termín zahájení jednosměrného provozu posouvá až po 
realizací jednak rekonstrukce ulice Sokolovská a jednak po celkové rekonstrukce ulice Komenského, tj. včetně 
výměny vodovodu i opravy splaškové kanalizace v této ulici a po projednání v Bezpečnostní komisi.
Hlasování: pro 4, proti 1,(Sekyra) zdržel se 2.(Pátek, Volfová)

Návrh usnesení: 1.3.3. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Janák)

1.4. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 8/2013 ze dne 13. 5. 2013 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis z minulé schůze č. 8/2013 ze dne 13. 5. 2013
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3.(Klicpera, Janák, Rýdlo)

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA

2.1. Záměr pronájmu 
RM se předkládá žádost pana P. H., Čelákovice, který žádá o převod Nájemní smlouvy na pozemek pod garáží. 
Jedná se o řadovou garáž V Prokopě, umístěnou na pozemku č. 1425/16, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 20m², pro k. ú.  Čelákovice, obec Čelákovice. Vlastnictví nemovitosti je zapsán v katastru nemovitostí –
Smlouva kupní. Právní účinky vkladu práva ke dni 30. 01. 2012. V-889/2012-209.
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu pozemku pod garáží – st. p. č. 1425/16, zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 20m², pro k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, za cenu 60,- Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

2.2. Zánik práva, k.ú. Záluží u Čelákovic
Na základě průběžně probíhajících kontrol listin na KÚ je na listu vlastnictví č. 10001 (vlastník Město Čelákovice) 
pro k.ú. Záluží u Čelákovic a obec Čelákovice ve prospěch p.č. 25/20 – zahrada, o výměře 262 m2, zapsáno 
věcné břemeno podle listiny – smlouvy trhové z 10. července 1936 – služebnost nezřizovati žádných otvorů ve 
zdi nalézající se na pp. 24/3 – viz příloha =  částečný výpis LV (ve stávající evidenci KN = p.č. 244/3) ve 
prospěch PK 24/1 (nyní p.č. 25/20).
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Návrh usnesení: RM doporučuje ZM, aby konstatovalo zánik práva věcného břemene pro Katastrální úřad pro 
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ o zániku práva podle § 40 odst. 2 písm. „b“ a odst. 
4 vyhl.č. 26/2007 Sb. v platném znění. K zániku práva došlo na základě ustanovení právního předpisu podle 
§ 151p občanského zákoníku v platném znění, že věcné břemeno, zapsané na LV 10001 pro k.ú. Záluží 
u Čelákovic ve prospěch p.č. 25/20, již neslouží k účelům, ke kterým bylo zřízeno, aby mohl být dán zápis 
v katastru nemovitostí do souladu se skutečností.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

2.3. Majetkoprávní záležitosti -  SOSB na věcná břemena
RM se předkládají SOSB na věcná břemena

Návrh usnesení: 2.3.1. RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
6016037/VB/1, mezi Městem Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného břemene, a firmou 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 kVN na pozemku ve vlastnictví budoucího povinného p.č. 4309 – ostatní plocha / zeleň, v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 12.000,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.3.2. RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-
6005671/1, mezi Městem Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného břemene, a firmou 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 NN a kNN na pozemku ve vlastnictví budoucího povinného p.č. 241/1 – ostatní plocha / 
ostatní komunikace, v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za cenu 12.000,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.3.3. RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
6014390/VB/1, mezi Městem Čelákovice, jako budoucím povinným z věcného břemene, a firmou 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 kNN na pozemku ve vlastnictví budoucího povinného p.č. 1692/122 – ostatní plocha / ostatní 
komunikace, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 12.000,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

2.4. Věcné břemeno
RM je předkládána Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako 
budoucím oprávněným z věcného břemene a Ing. E. H., jako budoucí povinnou z věcného břemene za účelem 
vybudování vodovodního přivaděče DN 110 pro městskou část Záluží.
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem 
Čelákovice, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a Ing. E. H., jako budoucí povinnou z věcného 
břemene, uzavíranou za účelem vybudování vodovodního přivaděče DN 110 pro městskou část Záluží. Budoucí 
povinná z věcného břemene zřídí budoucímu oprávněnému z věcného břemene věcné břemeno práva vedení, 
oprav a údržby vodovodního řadu přes pozemky budoucí povinné: p.č. 958/1 – orná půda, p.č. 3539/8 – orná 
půda a p.č. 3913/25 – orná půda, všechny v k.ú. Čelákovice a obci Ćelákovice, za úplatu 60,- Kč/m

2
.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Klicpera)
Vyřizuje OH

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1. Závěrečný účet za rok 2012
V roce 2012 město Čelákovice hospodařilo s příjmy ve výši 213 132 tis. Kč a výdaji ve výši 212 374 tis. Kč. 
Hospodaření roku 2012 bylo mírně přebytkové ve výši 758 tis. Kč. 
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města 
Čelákovic za rok 2012, a to bez výhrad.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 4. (Klicpera, Bodlák, Janák, Rýdlo)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Vyřizuje OFaP
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA

4.1. Zápis z jednání komise pro rozvoj města
RM je předkládán Zápis z jednání komise pro rozvoj města č. 4 ze dne 21. 5. 2013.
Návrh usnesení: 4.1.1. RM bere na vědomí Zápis z jednání komise pro rozvoj města č. 4 ze dne 21. 5. 2013.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Návrh usnesení: 4.1.2. RM na základě žádosti komise pro rozvoj města pověřuje vedoucí odboru rozvoje města 

prověřením stavu projednání ochranného pásma kulturních památek kostela Nanebevzetí P. Marie, děkanství 

a tvrze.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Návrh usnesení: 4.1.3. RM po projednání v komisi pro rozvoj města  a po dohodě s investorem a vlastníkem RD 

požaduje předložení přepracovaného návrhu úpravy RD č.p. 466 v ul. Na Hrádku ve variantách se zákresem 

do fotografie. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.4. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek k oddělení šesti parcel 

z pozemku p.č. 21 v k.ú. Záluží podél komunikace v ul. Mstětická.  

Hlasování: pro 4, proti 1,(Klicpera) zdržel se 2.(Rýdlo, Bodlák)
Návrh usnesení: 4.1.5. RM po projednání v komisi pro rozvoj města konstatuje, že předložené řešení nového  

RD v Kostelní ulici na pozemcích p.č. 170/1, 172/1, 172/2 v k.ú. Čelákovice neodpovídá zastavěností ani svým 

charakterem danému území a jeho měřítku (členění fasády do ulice). RM ke svému vyjádření požaduje předložit 

takové řešení, které bude evokovat drobnější měřítko zástavby této ulice. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Rýdlo)
Návrh usnesení: 4.1.6. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek k předloženému řešení 

přestavby RD v ul. Kostelní č.p. 885, které spočívá v celkové rekonstrukci objektu a výstavbě nových vjezdových 

vrat ke zpřístupnění dvorku. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Klicpera)
Vyřizuje ORM

4.2. Rozhodnutí o řešení rozšíření hřbitova
RM v říjnu 2012 a následně v dubnu 2013 přijala usnesení týkající se rozšíření hřbitova, zpracování 
architektonického ztvárnění stávající západní zdi hřbitova a zpracování PD na zřízení nové cesty ke hřbitovu.
Tento bod projedná Komise rozvoje.

4.3. Schválení zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce BD ul. P. Holého 1203, 
Čelákovice“
V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí bytového domu v ul. P. Holého 1203 a na základě usnesení RM č. 
8/2013/4.7. ze dne 13. května 2013 byla společnosti V & M spol. s r. o., Liberec vystavena objednávka na 
zpracování dokumentace pro provedení stavby v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. (termín odevzdání do 20. 6. 
2013). Dále ORM zpracoval zadávací dokumentace na realizaci této veřejné zakázky.
Tento bod bude projednán na příští RM.

4.4. Schválení zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky „Obnova kotelny K6 v Čelákovicích“
V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Kotelny K6, která se nachází v areálu MŠ Rumunská, byla na základě 
zadávacího řízení uzavřena SoD na zhotovení PD a výkon autorského dozoru. Tato kotelna zásobuje teplem 
a teplou užitkovou vodou MŠ Rumunská a bytové domy v ul. U potoka 1478 – 1484. Z tohoto důvodu byla ORM 
zpracována zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „Obnova kotelny K6 v Čelákovicích“.
Návrh usnesení: RM schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky s názvem „Obnova kotelny K6 
v Čelákovicích“ a ukládá ORM zahájit zadávací řízení. 
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 4. (Klicpera, Rýdlo, Bodlák, Janák)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Vyřizuje ORM
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K tomuto bodu se v 18.30 hod dostavil P. K., J. D., M. K., R. B.

4.5. Schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Cyklistická stezka přes Labe 
v Čelákovicích – dodatečné stavební práce“
Zadání dodatečných stavebních prací navazuje na zadávací dokumentaci stavby a dále na Dodatek č. 1 Smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem stavby. Tato zadávací dokumentace specifikuje několik položek nezbytných 
k úplné realizaci stavby, jejichž potřeba vyplynula z podmínek staveniště doložených doplňkovým korozním 
průzkumem, ze zastiženého geologického podloží a z podrobného statického posouzení v realizační 
dokumentaci. Podkladem pro zpracování nabídky bude projekt ve stupni DZS “Dodatek zadávací dokumentace“, 
kterou zpracovala projekční kancelář Pontex s. r. o., Která byla zpracovatelem původní ZD stavby lávky.
Tento bod projedná ZM – ORM zajistí právní posudek a technickou supervizi u profesora S. VUT Brno.

4.6. Výsledky jednacího řízení bez uveřejnění – Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích – dodatečné 
stavební práce II.“
V průběhu realizace stavby „Cyklistická stezka Labe v Čelákovicích“ a na základě zpracování realizační 
dokumentace stavby vznikla potřeba provést práce, které nebyly zahrnuty v původní dokumentaci. Jedná se 
zejména o zajištění dostatečné únosnosti plošiny pro nájezd vrtné soupravy a pro stabilitu podloží při vlastní 
realizaci pilot, sanaci základového podloží, vytěžení zeminy, hnilokalu a vytažení tlejících kmenů, plomba 
z prostého betonu C8/10, rozprostření recyklátu nad plombou. Dále je předmětem JŘBÚ provedení zkoušek 
integrity pilot metodou PIT i metodikou CHA zkoušek.
Tento bod projedná ZM – ORM zajistí právní posudek a technickou supervizi u profesora S. VUT Brno.

4.7. Výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky „Projektová dokumentace – veřejné osvětlení oblast 
u Kovohutí“
V souvislosti se špatným technickým stavem stávajícího veřejného osvětlení v oblasti u Kovohutí, 
a se skutečností absence veřejného osvětlení v části této oblasti, bylo dne 10. 05. 2013 zahájeno zadávací řízení 
na zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dokumentace pro společné územní 
a stavební řízení v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, jak vyplývá ze změn 
provedených vyhláškou č. 62/2013, ve znění pozdějších předpisů, včetně jejích příloh a v souladu s vyhláškou 
č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsahu 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Návrh usnesení: RM schvaluje, jako pro město nejvýhodnější, nabídku společnosti AREA group s.r.o., Plzeň, na 

plnění veřejné zakázky, “Projektová dokumentace – veřejné osvětlení oblast u Kovohutí“, za celkovou 

nabídkovou cenu 84.700,- Kč včetně DPH.

Protinávrh usnesení: RM ukládá vedoucí ORM zopakovat poptávku na veřejnou zakázku “Projektová 

dokumentace – veřejné osvětlení oblast u Kovohutí“ a zajistit pro tuto akci minimálně 3 nabídky.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje ORM

4.8. Smlouva o dílo se zhotovitelem úpravy okolí kašny – Granit Lipnice
Dne 20. 03. 2013 schválila rada města svým usnesením jako zhotovitele úpravy okolí kašny firmu GRANIT 
Lipnice, s.r.o.
Realizace bude zahájena po předložení realizační dokumentace ateliérem TAK Architects, Praha.
Radě města je předkládáno ke schválení znění smlouvy o dílo mezi firmou GRANIT Lipnice, s.r.o. jako 
zhotovitelem a Městem Čelákovice jako objednatelem.
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi firmou GRANIT Lipnice, s.r.o., jako zhotovitelem, a Městem 

Čelákovice, jako objednatelem, na realizaci úpravy okolí kašny na náměstí 5. května v Čelákovicích v celkové 

ceně 79.574,- Kč bez DPH (96.284,54 Kč včetně DPH).

Hlasování: pro 3, proti 2,(Rýdlo, Klicpera) zdržel se 2. (Janák, Bodlák)

NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Vyřizuje ORM
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4.9. Podklady pro zadávací řízení „Dodání diskového pole a páskové zálohovací knihovny pro MěÚ 
Čelákovice“
Z důvodu stále se zvyšujícího nárůstu objemu dat a s tím spojená limitují velikost stávajícího úložiště dat a jeho 
stáří, je nutné zajistit pro další chod úřadu kapacitně větší, rychlejší a bezpečnější úložiště dat. S úložištěm dat je 
úzce spojena pásková zálohovací knihovna, která bude schopna účinně a efektivně zálohovat stávající i nově 
vytvořená data v potřebném časovém intervalu. Diskové pole o velikosti požadované kapacitě 12TB by mělo 
zajistit dostatečný diskový prostor na období cca 5ti let.
Návrh usnesení: RM souhlasí s upraveným zadáním výběrového řízení „Dodání diskového pole a páskové 
zálohovací knihovny pro MěÚ Čelákovice“ odpovědnou osobou. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje ORM

4.10. Rozhodnutí o výběru nejvhodnějších návrhů
Dne 30. 05. 2013 se konalo zasedání poroty urbanistické soutěže o návrh „Územní plán Čelákovic – ideový 
návrh“ k hodnocení doručených soutěžních návrhů. Porota vyloučila jednoho účastníka soutěže z důvodu 
absence soutěžními podmínkami požadované textové části a stanovila pořadí soutěžních návrhů. V souladu 
s odst. s odst. 1) § 107 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZVZ“) činí rozhodnutí o výběru nejvhodnějších návrhů zadavatel. 
Návrh usnesení: 4.10.1. RM rozhodla, na základě hodnocení poroty urbanistické soutěže o návrh „Územní plán 

Čelákovic – ideový návrh“, o výběru nejvhodnějších návrhů, v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím pořadí:

1. místo Návrh č. 5 účastnice soutěže Ing. arch. J. F., Ústí nad Labem;

2. místo Návrh č. 8 účastníků soutěže Ing. arch. M. D., Praha 3, Ing. arch. I. G., Praha 2, Ing. arch. L. G., 

Praha 4 a Ing. arch. P. G., Olomouc;

3. místo Návrh č. 7 účastníka soutěže Ing. arch. J. S., Český Těšín.

Všichni výše uvedení ocenění účastníci soutěže budou v souladu se Soutěžními podmínkami urbanistické 

soutěže o návrh „Územní plán Čelákovic – ideový návrh“ vyzváni k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění, na 

základě kterého bude vybrán zhotovitel Územního plánu Čelákovic.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.10.2. RM bere na vědomí Protokol o hodnocení soutěžních návrhů soutěže o návrh „Územní 

plán Čelákovic – ideový návrh“ ze dne 30. 05. 2013.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje ORM

4.11. e-Centre, nákup energií pro občany Čelákovic
Město Čelákovice po vzoru města Říčany a dalších připravuje aukci plynu a elektrické energie (možné též 
telekomunikační služby a PHM) pro občany Čelákovic. Základní princip je stejný jako v Říčanech. Firma 
e-CENTRE nejprve provede sběr dat, kde se občané registrují do systému. Následně proběhne jedna 
elektronická aukce a pokud je cena nižší, tak e-CENTRE zajistí přípravu a podpis smluv mezi občany 
a dodavatelem. Město Čelákovice v této akci vystupuje jako prostředník, koordinátor, neboť má energie 
vysoutěžené ještě na rok 2014. Nevzniká tedy žádný nárok na finanční náhradu pro společnost e-CENTRE.
Návrh usnesení: RM schvaluje v rámci výkonu samostatné působnosti obce podporu projektu „Snížení nákladů 
na nákup energií občany města Čelákovice“ realizovaných společností e-CENTRE, a.s.„ a pověřuje Ing. Josefa 
Pátka zajištěním koordinace a realizace projektu.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 4. (Klicpera, Rýdlo,Janák, Bodlák)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Vyřizuje STA

K tomuto bodu se v 19.00 hod dostavil L. A.

4.12. Výběr osvětlovacích prvků na stavbu „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“
Společnost Pontex, spol. s. r. o. je zpracovatelem projektu Lávky od počátečních příprav až po projekt pro 
realizaci stavby na akci „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“. V tuto chvíli se podrobně rozpracovává 
realizační dokumentace (dále jen „RDS“) k této stavbě. V polovině března proběhlo seznámení s detailním 
návrhem zábradlí a s tím neoddělitelně spojené osvětlení lávky.  Řešení vychází ze zadávací dokumentace, kde 
se pouze upřesňují detaily provedení. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje vybraný typ svítidla dle dané technické specifikace, dle přílohy příslušného 

podkladu pro jednání RM a jeho zapracování do projektu veřejného osvětlení na stavbu „Cyklistická stezka přes 

Labe v Čelákovicích“, kterou zpracovává společnost Pontex, spol. s. r. o.. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Vyřizuje ORM

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 

5.1. Zápis z jednání Sociální komise
RM je předkládán Zápis z jednání Sociální komise č. 4 ze dne 14. 5. 2013
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis z jednání Sociální komise č. 4 ze dne 14. 5. 2013
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OSVaZ

5.2. Nemocnice Měšice, Centrum integrované onkologické péče, o. s.
Na základě schváleného finančního členění humanitárního fondu na jednotlivé položky a souhlasu s prováděnými 
platbami v průběhu roku 2013, schválila sociální komise z položky ostatní případné humanitární příspěvky, na 
svém jednání dne 14. 5. 2013 finanční podporu ve výši 5.000,- Kč pro Nemocnici v Měšicích.
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární 
příspěvky, ve výši 5.000,- Kč Nemocnici Měšice, Centru integrované onkologické péče, o. s..
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OSVaZ

5.3. Raná Péče Diakonie Stodůlky
Na základě schváleného finančního členění humanitárního fondu na jednotlivé položky a souhlasu s prováděnými 
platbami v průběhu roku 2013, schválila sociální komise z položky ostatní případné humanitární příspěvky, na 
svém jednání dne 14. 5. 2013 finanční podporu ve výši 2.000,- Kč pro Ranou péči Diakonie Stodůlky, Praha 5.
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární 
příspěvky, ve výši 2.000,- Kč Rané péči Diakonie Stodůlky.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OSVaZ

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1. Zápis z jednání komise Redakční rada zpravodaje Města Čelákovic
RM je předkládán Zápis z jednání komise Redakční rada zpravodaje Města Čelákovic č. 5 ze dne 16. 5. 2013
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis z jednání komise Redakční rada zpravodaje Města Čelákovic 
č. 5 ze dne 16. 5. 2013
Hlasování: pro 4, proti 3,(Rýdlo, Janák, Bodlák) zdržel se 0. 
Vyřizuje OŠIK 

6.2. Informace o výsledku zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2013/2014  
Počet přijatých žádostí:
Mateřská škola, J. A. Komenského                     157
Mateřská škola, Přístavní                                      81
Mateřská škola, Rumunská                                 160
Celkem bylo podáno 398 žádostí.
Skutečný počet žádostí po odečtení duplicit: 269
Návrh usnesení: RM bere na vědomí výsledky zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2013/2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŠIK 
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6.3. Čelákovická muzejní noc 2013
5. Čelákovická muzejní noc proběhne 22. června (14.00 – 24.00 hodin) ve Tvrzi a v parku Na Hrádku. 
Organizačně je spojena se Svatojánskou divadelní poutí ZUŠ Jana Zacha. Na kulturním programu spolupracují 
dále: MDDM, Městská knihovna, Spolek přátel muzea, Spolek pro varhanní hudbu.   
Návrh usnesení: 6.3.1. RM souhlasí s konáním Čelákovické muzejní noci na městském pozemku p.č. 146 v k.ú. 
Čelákovice - park Na Hrádku.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.2. RM ukládá řediteli TS města, veliteli Městské policie a starostovi SDH Čelákovice zajistit 
v součinnosti s pořadateli konání Čelákovické muzejní noci. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŠIK 

6.4. Redakční rada Zpravodaje 
Návrh usnesení: RM jmenuje Petra Studničku členem Redakční Rady Zpravodaje města Čelákovic.
Navrženo bylo jmenování Petra Studničky členem Redakční Rady Čelákovického zpravodaje radní Klicpera, 
Janák, Rýdlo a Bodlák navrhli protinávrhy usnesení:
Protinávrh usnesení: 6.4.1. RM konstatuje, že Čelákovický zpravodaj není dostatečně objektivní a vyvážený, 
nepřináší dostatek alternativních názorů od veřejnosti a komunálních politiků, je využíván k propagaci jedné 
politické skupiny a jejich představitelů. Množství článků p. Josefa Pátka je za hranou přijatelnosti a jsou 
využívány k jednostranné polemice a většina těchto titulních článků se zveřejňuje v ČZ bez vědomí redakční 
rady. Bylo zrušeno zveřejňování neotištěných příspěvků na webu města.
Protinávrh usnesení: 6.4.2. RM požaduje, aby Čelákovický zpravodaj plnil kvalitně hlavní účel svého vydávání, 
tj. poskytoval občanům pravdivé a nezkreslené informace o městě i srozumitelný obraz o rozhodování radnice, 
o diskusích v kolektivních orgánech města, ale i alternativách pro různá závažná rozhodnutí v řízení a rozvoji 
města a pravidlem vydávání ČZ musí být objektivita a vyváženost při plnění základní funkce tohoto 
komunikačního nástroje města.
Protinávrh usnesení: 6.4.3. RM odvolává členy - členky Redakční Rady Čelákovického zpravodaje – komise 
Rady města Čelákovice, a to pana Petra Studničku, pana Vladimíra Švestku, paní Miroslavu Šimonovou a paní 
Jarmilu Volfovou.
Protinávrh usnesení: 6.4.4. RM stanovuje počet členů Redakční Rady Čelákovického zpravodaje – komise 
Rady města Čelákovice na 7.
Protinávrh usnesení: 6.4.5. RM jmenuje členem Redakční Rady Čelákovického zpravodaje – komise Rady 
města Čelákovice pana Martina Reimonta a paní Evu Zahrádkovou s účinností od data zvolení.
Hlasování: pro 4, proti 3,(Pátek, Volfová, Sekyra) zdržel se 0. 

6.5. Hala VIKOMT
Na základě zasedání RM 8/2013, kde se projednával za účasti ředitele SOŠ stávající nájemní vztah, je RM 
předkládáno rozhodnutí o pokračování stávajícího smluvního vztahu. 
Návrh usnesení: RM trvá na zachování nájemního vztahu k sportovní hale Vikomt, který na základě Smlouvy 
o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 9. 2011 užívá SOŠ a SOU TOS Čelákovice s.r.o. z důvodu podpory 
školní tělesné výchovy a mimoškolních aktivit.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3. (Pátek, Sekyra, Volfová)
Vyřizuje STAR

6.6. Žádost o podporu projektu „Festival kašparů“
Pořadatelé akce „Festival kašparů 2013“ (termín 29. 6. 2013) žádají Město o finanční podporu ve výši 15.000,-
Kč. Jde o 4. ročník velmi zdařilé kulturní akce s loutkovým i hraným divadlem, fireshow, workshopy a dalšími 
atrakcemi, včetně občerstvení pro děti i dospělé. 
O podporu takto velké akce je třeba žádat v řádném termínu, tedy do 31. 12. předchozího roku. Pro tuto chvíli 
zůstává v rezervě příslušné položky městského rozpočtu pouze 9.000,- Kč. 
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční příspěvek pořadatelům kulturní akce „Festival kašparů 2013“ ve výši 
5 000,- Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŠIK 
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6.7. Čelákovice – Omalovánky, 2. souborné a doplněné vydání   
Městské muzeum žádá o finanční podporu / navýšení příspěvku za účelem vydání obou dílů omalovánek + 
doplnění dalších motivů z dílny akad. malíře J.H. Na přípravě se podílí ZUŠ Jana Zacha.
Návrh usnesení: 6.7.1. RM schvaluje navýšení příspěvku Městského muzea pro rok 2013 o 27. 000 Kč, za 
účelem realizace 2. vydání propagační tiskoviny města „ Čelákovice – Omalovánky“.     
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Janák)
Návrh usnesení: 6.7.2. RM schvaluje změnu č. 4 rozpočtu města Čelákovic na rok 2013
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Janák)
Vyřizuje OŠIK 
Protinávrh usnesení: RM ukládá vedoucí OŠIK konzultovat vydání propagační tiskoviny města „ Čelákovice –
Omalovánky“s panem Jaroslavem Špačkem.     
Hlasování: pro 2,(Klicpera, Janák) proti 3,(Rýdlo, Bodlák, Volfová) zdržel se 2.(Pátek, Sekyra)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT

6.8. Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch
RM je předkládán Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch ze dne 4. 6. 2013
Tento bod bude projednán na příští RM

6.9. Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města v rezortu školství 
a kultury
Odměny ředitelů škol budou vyplaceny při daném způsobu financování škol a školských zařízení z finančních 
prostředků státu přidělených prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje.     
Tento bod bude projednán na příští RM

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

8.1. Bytové záležítosti
Radě města se předkládá přehled předpisů a plateb manželů J. a O. H. ze dne 28. 5. 2013. Dne 7. 5. 2013 byla 
žádost manželů H. projednána na bytové komisi ve věci prodloužení Nájemní smlouvy na byt. Platnost Nájemní 
smlouvy byla do 30. 4. 2013. Členové bytové komise doporučili RM, dát výpověď z nájmu bytu v domě 
v Milovicích manželům H., z důvodu vzniklého dluhu na nájemném, který činil 97 383,- Kč. 
Návrh usnesení: 8.1.1. RM revokuje své usnesení č. 8/2013/8.3.1. ze dne 13. května 2013.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.2. RM schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy pro manželé J. a O. H. na byt v domě, 
ul. Armádní, Milovice, do 30. 9. 2013, za předpokladu, že dojde k pravidelnému placení nájmu v plné výši
a zároveň bude splácen i dluh na nájemném.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

10.1. Informace o sběru papíru v ZŠ Kostelní
Od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. jsme v dubnu t.r. obdrželi informaci o sběru papíru v ZŠ 
Kostelní. Po prověření této informace jsme zjistili, že škola vede své žáky ke třídění odpadů sběrem papíru. 
Již cca 2 roky ve svém areálu sbírá vytříděný papír a předává jej za úplatu akciové společnosti CIUR a.s., 
Brandýs nad Labem, k dalšímu zpracování. Množství ve škole sebraného papíru bude společností EKO-KOM 
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zahrnuto do čtvrtletních výkazů města za příslušné čtvrtletí. Městu se touto činností bude zvyšovat bodové 
ohodnocení, které bude mít příznivý vliv na výši finančního příspěvku městu.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí, že množství papíru sebraného ve školách na území města Čelákovic, 
bude vykazováno ve výkazech EKO-KOM, a.s., v rámci systému města.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Rýdlo)
Vyřizuje OŽP 

10.2. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadu s autorizovanou obalovou společností  EKO-
KOM a.s.
Autorizovaná obalová společnost (AOS) obdržela v roce 2012 od MŽP nové Rozhodnutí o autorizaci, kterým se 
změnily některé podmínky pro činnost AOS. Nově přibyly povinnost spojené se zajištěním dostatečné a kvalitní 
sběrné sítě na sběr využitelných komunálních odpadů včetně jejich obalové složky. Na základě nových 
skutečností přistoupila AOS EKO-KOM k výměně všech hlavních smluv v rámci celého systému. Tato výměna se 
týká také všech smluv o výpůjčce na jejichž základě byly našemu městu bezplatně zapůjčeny modré kontejnery 
pro sběr papíru v počtu 31 kusů ( v r. 2007- 8ks, v r. 2009 – 8ks, v r. 2011 – 15ks).
Tento bod bude projednán na příští RM

10.3. Smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci a administraci projektu o pracovním názvu 
„Revitalizace zeleně v KÚ spravovaném městem Čelákovice“
Město Čelákovice se připravuje na podání žádosti o dotaci z očekávané výzvy Ministerstva životního prostředí 
v rámci OPŽP prioritní osy 6 – oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny na projekt „ 
Revitalizace zeleně“, který je složen ze 6ti dílčích projektů. Cílem prioritní osy 6 je zlepšování stavu přírody 
a krajiny. Míra dotace může dosáhnout až 90%. Způsobilými výdaji jsou náklady na zakládání a obnova nelesní 
zeleně uvnitř sídel, hřbitovů, parků, významných skupin stromů a současně bude podporována i obnova a rozvoj 
funkčních ploch sídelní zeleně v urbanizované krajině.
Tento bod bude projednán na příští RM

10.4. Zápis z jednání komise pro Životní prostředí
RM je předkládán Zápis z jednání komise pro Životní prostředí č. 25 ze dne 20. 5. 2013
Návrh usnesení: 10.4.1. RM bere na vědomí Zápis z jednání komise pro Životní prostředí č. 25 ze dne 20. 5. 
2013
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Volfová)
Návrh usnesení: 10.4.2. RM vítá aktivity v rámci environmentální výchovy a vzdělávání dospělých i mládeže 
a pověřuje komisi pro Životní prostředí odborným dohledem při jejich přípravě.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.)
Návrh usnesení: 10.4.3. RM pověřuje KŽP analýzou imisního monitoringu z AIM v Brandýse n. L. v korelaci 
s údaji z městské meteostanice a imisního monitoringu za období XI/2011-XII/2012.
RM požaduje upřesnění k danému úkolu.
Návrh usnesení: 10.4.4. RM pověřuje vedoucí OŽP zajistit instalaci cvičebního stroje do prostoru vybraného 
oploceného dětského hřiště v Čelákovicích.
RM požaduje upřesnění k danému úkolu.
Návrh usnesení: 10.4.5. RM pověřuje místostarostu I svoláním pracovní skupiny pro veřejný pořádek ve městě 
a pravidelně informovat občany o její činnosti.
RM doporučuje spolupráci KŽP a BZK na úseku veřejného pořádku ve městě.
Návrh usnesení: 10.4.6. RM ukládá vedoucí OŽP obnovit značení památných stromů ve městě Čelákovice.
Starosta informoval RM, že úkol je již splněn.
Návrh usnesení: 10.4.7. RM na základě zákona o ochraně ovzduší RM ukládá vedoucí OŽP informovat se 
o regulačním řádu na krajské úrovni.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Návrh usnesení: 10.4.8. RM pověřuje tajemníka MěÚ seznámit členy KŽP s podrobnou stavební specifikací 
stavby BD v Kostelní ulici včetně:
1. Dendrologického průzkumu stávajících vzrostlých dřevin včetně zhodnocení jejich
další růstové perspektivy.
2. Projektu zeleně.
3. Zákresu půdorysu stavby do katastrální mapy.
4. Detailu územního plánu lokality obsahující pozemky, na kterých má být bytový dům vybudován.
RM doporučuje komisi pro Životní prostředí, aby se obrátila přímo na investora.
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10.5. Přijetí nového člena do komise pro Životní prostředí
Po odstoupivším Mgr. I. Turečkovi předseda komise RNDr. Petr Petřík, Ph.D. navrhuje pana M. Igla, se kterým 
dlouhodobě spolupracuje.
Návrh usnesení: RM jmenuje p. Miroslava Leypold Igla za člena komise pro Životní prostředí.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3. (Pátek, Sekyra, Volfová)

10.6. Vysvětlení OŽP k materiálu RNDr.Petra Petříka doplnění  žádosti  o vydání  5.změny integrovaného 
povolení pro zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny“ společnosti TOS-MET slévárna a.s. – Havarijní plán, 
Provozní řád, bezpečnostní listy č.j.073928/2013/KUSK OŽP/Fok
Město Čelákovice obdrželo dne 11. 03. 2013 pod č.j. 043567/2013/KUSK OŽP/FOK  (jako účastník řízení) od   
Krajského úřadu Středočeského kraje oznámení o  zahájení  řízení k výše uvedenému záměru. K tomuto 
oznámení se město vyjádřilo svým Vyjádřením města č. 2/2013 v němž si vymínilo účast na projednávání 
připomínek, neboť nemělo dostatek odborných informací ke vznesení připomínek k předloženému záměru.
Tento bod bude projednán na příští RM

11. RŮZNÉ

11.1. Výpověď smlouvy na SW – střet zájmů    
V červnu 2008 město zakoupilo licenci k SW střet zájmů od firmy VERA, s.r.o., Praha 6. Kromě jednorázového 
poplatku při zakoupení, vyplývá pro nás i povinnost platit ročně 9 600,- Kč za provozování tohoto SW na našich 
webových stránkách. Nově pořízený redakční systém pro provozování webových stránek města obsahuje i tuto 
aplikaci, je proto zbytečné platit firmě Vera za stejnou službu.
Návrh usnesení: RM schvaluje výpověď Smlouvy o dílo č. SDsz/08/11 uzavřené mezi Městem Čelákovice, jako 
objednatelem, a firmou VERA, s.r.o., Praha 6, jako zhotovitelem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

11.2. Komise MA21 – rezignace předsedkyně
Dne 5. 6. 2013 byl doručen e-mail předsedkyní komise MA21, která z důvodu vytížení podala rezignaci na funkci 
předsedkyně. 
Návrh usnesení: 11.2.1. RM bere na vědomí rezignaci Jany Slovákové na předsedkyni komise pro zavedení 
Místní agendy 21.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje STA

Zápis ověřil: Tomáš Janák

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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