
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 10/2013 konané dne 17. června 2013

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

Jarmila Volfová

Hosté: Dana Teichmanová, J. B.

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

v 21.45 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 17. 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: 7.1., 7.2., 10.3., 10.4., 11.1.

Místostarosta II. Bohumil Klicpera doplnil bod 4.7.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod: 7.1., 7.2., 10.3., 10.4., 11.1.

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

1.2. Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Bohumila Klicpery ověřovatelem zápisu

* Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

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

* Jmenování Bohumila Klicpery ověřovatelem zápisu – viz usnesení.

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

1.3. Kontrola plnění usnesení

K požadavku radního Janáka z 10. 6. 2013 tajemník předložil požadované dokumenty a vysvětlení ředitele MěM.

1.4. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 9/2013 ze dne 10. 6. 2013 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis z minulé schůze č. 9/2013 ze dne 10. 6. 2013
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA

Bez podkladu

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1. Odsouhlasení účetní závěrky města Čelákovic za rok 2012
Schvalování účetní závěrky vyplývá z § 84 zákona  128/2000 Sb., o obcích jako pravomoc zastupitelstva. Tato 
pravomoc se uplatňuje od roku 2013, tzn. schválení účetní závěrky za rok 2012. Základní části účetní závěrky 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy s doplňujícími informacemi, 
přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.
Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Čelákovic za rok 2012. 
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 4. (Klicpera, Rýdlo, Janák, Bodlák)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Vyřizuje OFaP

3.2. Rozpočet města 2013 - úprava č. 5
RM je předkládán Rozpočet města 2013 - úprava č. 5
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit úpravu č. 5 rozpočtu města 2013.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 4. (Klicpera, Rýdlo, Janák, Bodlák)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Vyřizuje OFaP
Na návrh místostarosty II. Bohumila Klicpery bylo navrženo toto usnesení:
Návrh usnesení: RM ukládá tajemníkovi zajistit informaci k projektu Revitalizace náměstí 5. května 
v Čelákovicích z dokumentu „Souhrnná zpráva pro Evropskou komisi“ ze dne 25. 4. 2013 vypracovanou Auditním 
orgánem ministerstva financí pro řídící orgán ROP Střední Čechy a předložit ji na jednání ZM.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Volfová)
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA

4.1. 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). RM vzala na vědomí, že ORM převezme prokazatelně PD pro provádění stavby v souladu s vyhláškou 
230/2012 Sb., která bude nedílnou částí zadávací dokumentace.
Návrh usnesení: RM schvaluje znění výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné 
zakázky s názvem „Rekonstrukce BD ul. P. Holého 1203, Čelákovice“ a ukládá ORM zahájit zadávací řízení. 
Místostarosta II. Bohumil Klicpera navrhl protinávrh usnesení:
Protinávrh usnesení: RM schvaluje textovou část znění výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentaci 
podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce BD ul. P. Holého 1203, Čelákovice“ a ukládá ORM zahájit 
zadávací řízení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Vyřizuje ORM

4.2. 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“.
Vyřizuje ORM
RM požaduje předložení kompletní zadávací dokumentace.

4.3. Doplňující podklady k bodům č. 4. 5. a č. 4. 6. jednání RM č. 9/2013  – Cyklistická stezka přes Labe 
v Čelákovicích 
Návrh usnesení: 4.3.1. RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích – dodatečné stavební práce“ a ukládá ORM zahájit zadávací řízení. 
Návrh usnesení: 4.3.2. RM schvaluje vícepráce ve výši 274 631 Kč bez DPH v rámci stavby „Cyklistická stezka 
přes Labe v Čelákovicích“ předložené společností Metrostav a. s., Praha 8 v rámci jednacího řízení bez 
uveřejnění.
Návrh usnesení: 4.3.3. RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1205 0100 mezi Městem Čelákovice 
jako objednatelem a společností Metrostav a. s., Praha 8 jako zhotovitelem v rámci plnění veřejné zakázky 
„Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“. Celková cena díla dle tohoto Dodatku č. 2 činí 33 010 207 Kč bez 
DPH.
Vyřizuje ORM
Protinávrh usnesení: RM v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů neschvaluje vícepráce ve výši 274.631,00 Kč bez DPH stavby Cyklistická stezka přes Labe 
v Čelákovicích v rámci JŘBU, a to z důvodu porušení Vnitřního předpisu na veřejné zakázky, tj. usnesení RM 
3/2013 č. 1.3.3., dle kterého zadávací dokumentaci VZ s předpokládanou cenou nad 200 tis. Kč schvaluje RM.
Hlasování: pro 4, proti 3,(Pátek, Sekyra, Volfová) zdržel se 0. 
Místostarosta II. Bohumil Klicpera požaduje, aby RM byl nejprve předložen alespoň písemný soupis
a odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně ceny, která vyplyne z realizační dokumentace. 
Projektant by měl písemně potvrdit, že realizační dokumentace je kompletně zpracovaná, nebude se měnit 
a zhotovitel tedy nebude již uplatňovat žádné další vícepráce.
Starosta vyjádřil obavu a upozornil radní, na riziko posunu termínu dokončení stavby a prodražení zakázky 

z důvodu průtahů na straně Města.

4.4. Vyjádření města č. 1a/2013 k doplněné dokumentaci k územnímu řízení na projekt Obytný soubor 
V Prokopě z 27. 5. 2013
Komise pro rozvoj města na svém jednání dne 15. 5. 2012 projednala mimo jiné také dokumentaci k územnímu 
řízení na projekt obytného souboru V Prokopě. Komise souhlasila s předloženým řešením a neměla námitek 
k dokumentaci k územnímu řízení na projekt „Obytný soubor V Prokopě“. Dokumentaci požadovala pouze doplnit 
o vyznačení ploch pro umístění odpadů a tříděných odpadů. RM na svém jednání v červnu loňského roku přijala 
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usnesení ve výše uvedené podobě. Dále byla PD projednána příslušnými odbory MěÚ Čelákovice a TS 
Čelákovice v rámci pravidelné porady odborů.
Návrh usnesení: RM souhlasí s dodatečným projednáním části projektu „Obytný soubor V Prokopě“, která se 

týká protihlukových opatření v rámci tohoto projektu následně až po jejich úpravě a projednání v komisi pro rozvoj 

města a po vydání územního rozhodnutí na ostatní části projektu. Dále RM potvrzuje, že ustanovení vyjádření 

města č. 1/2013 k dokumentaci pro územní řízení na stavbu „Obytný soubor V Prokopě“ umístěnou vč. 

inženýrských objektů na pozemcích nebo jejich částech: 1435/1, 1435/5, 1435/92, 1435/101, 1435/147, 

1435/148, 1435/149, 1435/150, 1435/151, 3818/9, 3818/11, v k.ú. Čelákovice a na pozemku nebo jeho části 

583/4 v k.ú. Lázně Toušeň ze dne 7. 2. 2013 zůstávají v platnosti.

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

4.5. Revokace usnesení RM 9/2013/1.3.1.
Na jednání RM č. 6/2013 dne 8. 4. 2013 byl přijato usnesení RM, kterým byla schválena zadávací dokumentace 
VZ „Rekonstrukce VO – Čelákovice, Záluží“ a uloženo ORM zahájit zadávací řízení. 
Na jednání RM č. 9/2013 dne 10. 6. 2013 byl výše uvedené usnesení RM revokováno. Revokovaným usnesením 
bylo ORM uloženo nezahájit zadávací řízení a PD uložit do zásobníku investičních akcí. Před přijetím tohoto 
usnesení však ORM dne 3. 6. 2013 zadávací řízení, na základě předchozího usnesení RM, zahájilo a zadávací 
řízení stále běží a nelze tedy zrušit.
Návrh usnesení: RM revokuje své Usnesení č. 9/2013/1.3.1. ze dne 10. června 2013, kterým revokovala 
usnesení č. 6/2013/4.5., týkající se zahájení podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce VO – Čelákovice, Záluží“.
Hlasování: pro 3,(Pátek, Sekyra, Volfová) proti 1,(Bodlák) zdržel se 3.( Rýdlo, Klicpera, Janák)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Vyřizuje ORM
Místostarosta II. Bohumil Klicpera navrhl protinávrh usnesení:
Protinávrh usnesení: RM Čelákovice v souladu s § 83 odst. (2) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu svého přijatého usnesení č. 6/2013/4.5. ze dne 10. 6. 2013 ruší
bez zbytečného odkladu zadávací řízení VZ Rekonstrukce VO - Záluží, v jehož průběhu se vyskytly důvody 
hodného zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, a to:
nutné rozpočtové opatření na výdajové straně rozpočtu snížení investičních výdajů ve výši cca 4,5 mil. Kč, a to 
na základě Souhrnné zprávy Auditního orgánu ze dne 25. 4. 2013 ve věci korekce dotace na Revitalizaci 
náměstí, z důvodu porušení nastavených pravidel v této veřejné zakázce.
Hlasování: pro 2,(Klicpera, Rýdlo) proti 3,(Pátek, Sekyra, Volfová) zdržel se 2.(Bodlák, Janák)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT

4.6. 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 4, proti 0, zdržel se 3. (Klicpera, Rýdlo, Bodlák)
Vyřizuje ORM

4.7. Lávka – šetření ÚOHS
Na zasedání 1. 10. 2012 Zastupitelstvo města Čelákovice schválilo těsnou většinou, tj. 11 hlasy z 21 přítomných 
zastupitelů změnu technologického postupu stavby „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ a zahájení tzv. 
Jednacího řízení bez uveřejnění se společností Metrostav a. s. na tuto změnu. Vzhledem k tomu, že 11 
zastupitelů mělo důvodné obavy, že naplněním tohoto usnesení k již ukončené podlimitní zakázce Cyklistická 
stezka přes Labe v Čelákovicích by mohlo dojít k porušení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (ZVZ), 
vzneslo dotaz na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v Brně, zda není zastupitelstvu předložený 
postup jednacího řízení v rozporu se zákonem.
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Návrh usnesení: RM bere na vědomí výsledek šetření č.j. ÚOHS-P1058/2012/VZ-10892/2013/533/JDv 
zadávacího řízení VZ „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“, ve kterém z předložené dokumentace Úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže v současné době nezjistil žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že 
by zadavatel postupoval v předmětném zadávacím řízení v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Janák)

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 

Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1. Smlouvy č. 1 – 11/2013/ o poskytnutí finančního příspěvku městu Čelákovice na vydání propagační 
tiskoviny „Procházka městem Čelákovice“
Město Čelákovice připravuje pro turistickou sezónu 2013 propagační tiskovinu „Procházka městem Čelákovice“. 
Termín vydání konec června.  
Návrh usnesení: 6.1.1. RM schvaluje Smlouvu č. 1,3,4,5,6,7,8,9,10 a 11/2013 o poskytnutí finančního příspěvku 
městu Čelákovice na vydání propagační tiskoviny „Procházka městem Čelákovice“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.2. RM schvaluje Smlouvu č. 2/2013 o poskytnutí finančního příspěvku městu Čelákovice na 
vydání propagační tiskoviny „Procházka městem Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. nehlasuje 1 (Janák)- z důvodu možného střetu zájmu.
Návrh usnesení: 6.1.3. RM bere na vědomí informaci o vydání propagační tiskoviny města „Procházka městem 
Čelákovice“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŠIK

Sdělení odboru ŠIK k přípravě propagační tiskoviny: "Procházka městem Čelákovice" :
V pátek, 14. 6. t.r. byla Radě města přeposlána kompletní varianta včetně grafiky připravované tiskoviny. 
Korektury provedli autoři textu a pracovnice odboru ŠIK. Pan Š. byl požádán odborem ŠIK (4.6. t.r.) 
o provedení kontroly historických dat. Připomínky pana Š. ze dne 8. 6. t.r. byly zapracovány do textu. Doplnění 
dat a doporučení pana Š. k úpravám historických souvislostí bylo použito v rámci daného prostoru (rozsah, 
formát, požadavky na tisk, grafika a celkový vzhled byly součástí poptávky) po konzultaci s autory textu.
Poslední korektury proběhly v průběhu víkendu, úpravy, které vzešly z korektury budou provedeny dnes. 
Tiskovina je připravena pro turistickou sezónu 2013, proto je třeba termín - konec června dodržet i vzhledem ke 
smlouvám s 11 podnikateli, s kterými bylo takto jednáno, a kteří z tohoto důvodu na realizaci přispěli.

6.2. Zrušení výběrového řízení- neslučitelný postup ředitele MMČ s posláním muzea
V současné době dobíhá v Městském muzeu výběrové řízení na pozici nového odborného pracovníka v oboru 
archeologie.  Ani v roce 2005 zpracovaná a městem nepřijatá koncepce na léta 2006 – 2012 bývalého ředitele 
muzea J. Š., pokud by platila, nepočítala s nárůstem dalšího archeologa. 
Návrh usnesení: RM ukládá řediteli muzea Mgr. E. zrušit s okamžitou platností výběrové řízení na pozici 
druhého archeologa v Městském muzeu v Čelákovicích a případně již osloveným zájemcům o toto místo sdělit 
skutečnost, že se výběrové řízení ruší. Pozice archeologa tímto nebude do odvolání obsazena.     
Hlasování: pro 1,(Janák), proti 1,(Pátek) zdržel se 4.(Klicpera, Bodlák, Volfová, Sekyra) nehlasoval 1 (Rýdlo) -
je to v kompetenci ředitele příspěvkové organizace.

NÁVRH NEBYL PŘIJAT

6.3. Předložení podkladů ve věci možného porušování zákonných norem ředitelem
příspěvkové organizace MěM v Čelákovicích. 
Návrh usnesení: RM ukládá řediteli muzea Mgr. E. předložit kopie veškerých písemných podkladů týkajících se 
vedeného řízení ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů ve věci možného nezákonného jednání ředitele 
muzea ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, s termínem do 20. 6. 2013.
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Návrh usnesení: RM ukládá řediteli muzea Mgr. E. předložit kopie veškerých písemných podkladů týkajících se 
vedeného předmětného daňového řízení ze strany Finančního úřadu pro Středočeský kraj, územní pracoviště 
Praha-východ s Městským muzeem v Čelákovicích, s termínem do 20. 6. 2013.    
Protinávrh usnesení: 6.3. RM ukládá tajemníkovi zaslat odpovědi, Mgr. E., předložené na jednání RM konané 
dne 17. 6. 2013 předkladateli a zpracovateli návrhu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.4. Zápis z jednání komise pro kulturu sport a cestovní ruch
RM je předkládán Zápis z jednání komise pro kulturu sport a cestovní ruch č. 3 ze dne 4. 6. 2013
Návrh usnesení: 6.4.1. RM bere na vědomí Zápis z jednání komise pro kulturu sport a cestovní ruch č. 3 ze dne 
4. 6. 2013
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.4.2. RM doporučuje ZM přidělení dotace o.s. Naše Čelákovice ve výši 10.000,- Kč a to na 
celoroční činnost, tak jak je uvedeno v žádosti o dotaci, potvrzené předsedou sdružení.
Hlasování: pro 4, proti 1,(Klicpera) zdržel se 1.(Rýdlo) nehlasuje 1 (Janák) – příprava a realizace výstavy 
,,Ochrana přírody v Čelákovicích“ je spojována se jménem RNDr. Petra Petříka, PhD., který již není členem 
sdružení.
Vyřizuje OŠIK

K tomuto bodu se dostavila v 17.30 hod ředitelka ZŠ Kostelní Mgr. J. B.

6.5. Základní škola Kostelní – Projekt Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Základní škola Kostelní obdržela na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 2335/21/7.1.4/2010 ze dne 5. 11. 
2010 (viz příloha) dotaci na pořízení interaktivní a počítačové techniky. 4. 1. 2011 Byla vydána Výzva k podání 
nabídky (viz příloha), kde bylo osloveno 6 firem a nabídku předložilo 5 firem. Vítězem VŘ byla firma Boxed s.r.o. 
s výslednou cenou 1.069.565,- Kč. Vyhodnocení proběhlo 18. 1. 2011. Boxed v odevzdané nabídce uvedl, že se 
jedná o repasované staré počítače a z tohoto důvodu škola vybrala na dodávku počítačů do počítačové učebny 
druhou firmu v pořadí JH Servis s nabídkovou cenou 1.254.433,- Kč, kde počítače odpovídaly našim
požadavkům a nebyly repasované.   
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Rozhodnutí o prominutí daně č.j. 10873/13/7000-51000-010198 vydané 
dne 29. 5. 2013 Generálním finančním ředitelstvím, Základní škole Kostelní v Čelákovicích.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Vyřizuje STAR

6.6. 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.  
Návrh usnesení: 6.6.1. RM schvaluje mimořádné odměny ředitelům městských subjektů:
D. J. ředitelka MŠ Přístavní, H. V., Mgr. ředitelka ZUŠ, H. H. ředitelka MŠ J. A. Komenského, H. D. ředitelka MŠ 
Rumunská, P. A., PaedDr. ředitelka ZŠ J. A. Komenského, Z. A., Ing. ředitelka MDDM dle podkladového 
materiálu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.6.2. RM schvaluje mimořádnou odměnu D. E. Mgr. řediteli MěM dle podkladového materiálu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Janák)
Návrh usnesení: 6.6.3. RM schvaluje mimořádnou odměnu S. H. ředitelce MěK dle podkladového materiálu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.6.4. RM schvaluje mimořádnou odměnu T. S. Mgr. řediteli KD dle podkladového materiálu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.(Klicpera, Rýdlo)

7. DOPRAVA

7.1. Připomínky k návrhu Jízdního řádu ČD 2013/2014
Ropid publikoval návrh jízdních řádů pro roky 2013/14 pro linky zařazené do PIDu. U tratě 231 jsou zachovány
všechny prvky, které byly předmětem připomínek již v tomto a předchozím jízdním řádu, navíc dochází ke 
zkrácení posilových vlaků odjíždějících v pracovní dny v 50. minutu jen do Strančic, Říčan, resp. (spoj v 8:50 hod) 
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do Vršovic. Jelikož se na mne obrátili občané tohoto města s žádostí o tlumočení jejich požadavků, postupuji je
jako zastupitel na RM s žádostí o uplatnění a odeslání připomínek do 19. 7. 2013.
Návrh usnesení: RM pověřuje místostarostu I. zapracováním připomínek občanů a města k návrhům jízdních 
řádů ČD, a.s., 2013/2014 pro trať č. 231 a jejich odeslání na ROPID Praha do lhůty 15. 7. 2013.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Rýdlo)

7.2. Jednosměrný provoz v oblasti J. A. Komenského. V Zátiší a Vančurova
Předkládáme RM k projednání návrh na revokaci usnesení RM č. 9/2013/1.3.2. z 10. 6. 2013, kterým se revokuje 
usnesení RM č. 8/2013/7.1. ze dne 13. 5. 2013, týkající se změny dopravního řešení v ulici J. A. Komenského, 
V Zátiší a Vančurova.  
V této záležitosti probíhá již správní řízení na stanovení úpravy provozu na místních komunikacích, schválené 
Policií ČR DI, které bylo zveřejněno 28. 5.2013 na úřední desce města. Současně byli o této změně informování 
občané v červnovém čísle ZMČ.                                
Návrh usnesení: RM schvaluje revokaci usnesení RM č. 9/2013/1.3.2 z 10. 6. 2013, kterým se revokuje 
usnesení č. 8/2013/7.1. ze dne 13. 5. 2013, týkající se změny dopravního řešení v ulici J. A. Komenského, 
V Zátiší a Vančurova. RM souhlasí se zřízením jednosměrného provozu v této oblasti ve znění usnesení RM
č. 8/2013/7.1. ze dne 13. 5. 2013.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.(Klicpera, Rýdlo)

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

8.1. Zápis z jednání Bytové komise
RM je předkládán Zápis z jednání Bytové komise č. 6 ze dne 4. 6. 2013  
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis z jednání Bytové komise č. 6 ze dne 4. 6. 2013
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Klicpera)
Vyřizuje OH 

8.2.1. Výměna bytů
D. D., bytem Čelákovice a F. Z., bytem, Čelákovice. Členové bytové komise souhlasí s výměnou bytů                                                                       
Návrh usnesení: RM souhlasí s výměnou bytů mezi paní D. D., bytem, Čelákovice a paní F. Z., bytem, 
Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH 

8.2.2. Žádost o převod užívacího práva na byt
Radě města se předkládá žádost pana A. K., bytem, Čelákovice o převod užívacího práva, ul. Na Stráni, 
Čelákovice na svou neteř R. S. z důvodu stěhování. Členové bytové komise po projednání doporučují vyhovět 
žádosti pana K. a převést užívací právo bytu, na paní R. S., bytem, Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje převod nájmu bytu, Na Stráni, Čelákovice na R. S., Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Vyřizuje OH 

8.2.3. Korespondence H. N.
Radě města se předkládá žádost paní H. N., bytem, Čelákovice, která žádá o prodloužení Nájemní smlouvy na 
byt. Platnost Nájemní smlouvy byla do 31. 5. 2013. Členové bytové komise doporučují prodloužení Nájemní 
smlouvy na dobu určitou 3 měsíce, tj. je do 30. 9. 2013 pro H. N., za předpokladu, že dojde k pravidelnému 
placení nájmu v plné výši a zároveň bude splácen dluh na nájemném.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, Čelákovice na dobu určitou 3 měsíce tj. 
do 30. 9. 2013 s manželi H. a A. N., Čelákovice, za předpokladu, že bude pravidelně platit nájem v plné výši 
a zároveň bude splácen dluh na nájemném. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Vyřizuje OH 
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8.2.4. Korespondence M. K.
Radě města se předkládá žádost pana M. K., bytem, Milovice, který žádá o prodloužení Nájemní smlouvy na byt. 
Dosavadní Nájemní smlouva byla platná do 30. 4. 2013. 
Návrh usnesení: 8.2.4.1. RM vypovídá nájem z bytu, v Milovicích, manželům M. a V. K., z důvodu neplacení 
nájemného.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.4.2. RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu, v Milovicích, 
ul. Lesní.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH 

8.2.5. Korespondence Bc. I. R. - MěÚ Lysá nad Labem
Radě města se předkládá korespondence pí R., sociální odbor Lysá nad Labem, ze dne 4. 6. 2013, ve věci 
prodloužení Nájemní smlouvy manželům V. a Z. Š., bytem, Milovice. Členové bytové komise doporučují 
prodloužení Nájemní smlouvy na dobu určitou půl roku tj. do 31. 12. 2013.    
Návrh usnesení: RM schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy na byt, Milovice, na dobu určitou ½ roku tj. do 31. 
12. 2013 s manželi V. a Z. Š., Milovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Rýdlo)
Vyřizuje OH 

8.2.6. Vyřazení ze seznamu uchazečů o pronájem bytu
RM se předkládá korespondence pí O., trvale bytem, Čelákovice ve věci odmítnutí přiděleného bytu. RM přidělila 
byt o velikosti 3+1, v Čelákovicích, M. O. dle seznamu. Pí O. přidělený byt odmítla. 
Členové bytové komise doporučují vyřazení ze seznamu uchazečů o pronájem bytu, paní M. O., trvale bytem
Čelákovice, dle seznamu, protože přidělený byt nepřijala.
Návrh usnesení: RM schvaluje vyřazení paní M. O. ze seznamu uchazečů o pronájem bytu z důvodu odmítnutí 
přiděleného bytu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Sekyra)
Vyřizuje OH 

8.2.7. Revokace - Výpis z usnesení č. 8/2013/8.2.5. ze dne 13. května 2013
RM přiděluje byt o velikosti 3+1, Čelákovice, paní M. O., Čelákovice.
Návrh usnesení: RM revokuje své usnesení č. 8/2013/8.2.5. ze dne 13. května 2013, kterým přiděluje byt 
o velikosti 3+1, Čelákovice M. O., trvale bydliště Čelákovice, dle seznamu, protože pí O. uvedený byt nepřijala. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Sekyra)
Vyřizuje OH 

8.2.8. Přidělení bytu
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 36,60m², přízemí byt v Milovicích. Členové bytové komise doporučují 
přidělení bytu, dle seznamu, paní K. R., trvale bytem, Čelákovice. Žádost o byt má podanou ode dne 14. 3. 2012. 
Nevlastní nem. k bydlení. 
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 1+1, Milovice paní K. R., Čelákovice dle seznamu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH 

8.2.9. Přidělení bytu
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 36,86m², 7. patro byt v Milovicích. Členové bytové komise doporučují 
přidělení bytu, dle seznamu, paní J. M., trvale bytem, Čelákovice, doposud žije v podnájmu. Žádost o byt má 
podanou ode dne 28. 3. 2012. Nevlastní nem. k bydlení. 
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 1+1, Milovice paní J. M., Čelákovice dle seznamu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH 
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8.2.10. Přidělení bytu
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 70,76m², 1. patro byt v Milovicích. Členové bytové komise doporučují 
přidělení bytu, dle seznamu, paní P. D., trvale bytem, Roudnice nad Labem, přechodně v podnájmu, Čelákovice. 
Žádost o byt má podanou ode dne 4. 4. 2012. Nevlastní nem. k bydlení. 
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 3+1, Topolová, Milovice paní P. D., Roudnice nad Labem dle 
seznamu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH 

8.2.11. Přidělení bytu
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 42,61m², 3. patro byt v Čelákovicích. Členové bytové komise 
doporučují přidělení bytu, dle seznamu, paní M. B., trvale bytem, Čelákovice. Žádost o byt má podanou ode dne 
25. 11. 2008. Nevlastní nem. k bydlení. 
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 1+1, Čelákovice paní M. B., Čelákovice dle seznamu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. nehlasuje 1 (Bodlák) z důvodu možného střetu zájmu.
Vyřizuje OH 

8.2.12. Přidělení bytu
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 32,73m², 4. patro byt v Čelákovicích. Členové bytové komise 
doporučují přidělení bytu, dle seznamu, paní V. T., trvale bytem, Čelákovice. Žádost o byt má podanou ode dne 
15. 12. 2008. Nevlastní nem. k bydlení. 
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 1+1, Čelákovice paní V. T., Čelákovice dle seznamu. 
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. Vyjádření města k rozeslání doplněné žádosti o integrované povolení o vydání 5. Změny 
integrovaného povolení pro zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny“ 
Komise pro životní prostředí připravila Vyjádření města k rozeslání doplněné žádosti o integrované povolení 
o vydání 5. Změny integrovaného povolení pro zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny“ společnosti TOS-MET 
slévárna, a.s. Původní návrh vypracovaný Dr. Petříkem byl upraven Mgr. Markem Skalickým.
Návrh usnesení: RM schvaluje Vyjádření města č. 4/2013 k rozeslání doplněné žádosti o integrované povolení 
o vydání 5. Změny integrovaného povolení pro zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny“ společnosti TOS-MET 
slévárna, a.s., se sídlem v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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).
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce a bezplatném užívání sběrných nádob o objemu 1100 litrů 
na sběr papíru v počtu 31 kusů mezi městem Čelákovice jako vypůjčitelem a společností EKO-KOM a.s. jako 
půjčitelem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŽP 
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10.3. Záznam z jednání členů komise pro Životní prostředí
Návrh usnesení: RM bere na vědomí záznam z jednání členů komise pro Životní prostředí ze dne 10. 6. 2013 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Klicpera)

10.4. Vyjádření města k oznámení záměru „V415 Čechy Střed –  Chodov zdvojení  stávajícího vedení 400 
kV“ (č.j. žádosti  30123/ENV/13)
Ministerstvo životního prostředí předložilo městu Čelákovice k vyjádření projektovou dokumentaci oznámení 
záměru „V400 Čechy Střed – Chodov zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ o celkové délce 35km. Jde o vyjádření 
Města Čelákovice k posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii.
Návrh usnesení: RM schvaluje Vyjádření města č. 5/2013 k oznámení záměru „ V 415 Čechy Střed- Chodov 
zdvojení vedení 400 kV“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŽP 

11. RŮZNÉ

11.1. Regulace hazardu na území města Čelákovice
11. dubna 2013 Ústavní soud svým nálezem Pl. ÚS 6/13 rozhodl, že z důvodu protiústavnosti škrtá ze
zákona o loteriích přechodné ustanovení, které obcím znemožňovalo až do roku 2015 účinně regulovat
hazard: „Ustanovení čl. II bodu 4. zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se ruší
dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.“ Všechny obce v ČR mohou od tohoto okamžiku s
okamžitou účinností regulovat veškeré druhy hazardních přístrojů.
Tajemník provede šetření na dopadu hazardu na život v Čelákovicích ve spolupráci s odbory OŠIK, OFaP, 
OSTAR, OSVaZ a tento bod bude projednán na srpnové RM.

Starosta informoval RM o návrhu na rekonstrukci sauny.

Zápis ověřil: Bohumil Klicpera

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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