
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 11/2013 konané dne 8. července 2013

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

Jarmila Volfová

Hosté: Dana Teichmanová, Radek Fedaček

Omluveni: Tomáš Janák

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

v 20.30 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 8. 7. 2013
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění

Starosta doplnil program jednání o bod:11.1.,11.2. a místostarosta I. doplnil o bod 11.3.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod: 11.1.,11.2.,11.3.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2. Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu

* Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Sekyra)

* Jmenování Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu – viz usnesení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Rýdlo)

1.3.1. Kontrola usnesení - oprava
V usneseních RM, přijatých dne 10. 6. 2013 usnesením č. 9/2013 pod bodem 6.4, je nesprávně uveden současný 
název měsíčníku, vydávaného Městem Čelákovice -  jedná se o Zpravodaj města Čelákovic.  V přijatých 
usneseních je uveden nesprávný název Čelákovický zpravodaj. Smysl přijatých usnesení se nemění.
Návrh usnesení: RM opravuje v usneseních, přijatých dne 10. 6. 2013 usnesením č. 9/2013 pod bodem 6.4.1, 
6.4.2, 6.4.3, 6.4.4 a 6.4.5, název periodika vydávaného Městem Čelákovice a to namísto uvedeného názvu 
„Čelákovický zpravodaj“ bude provedena oprava na „Zpravodaj města Čelákovic“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.3.2. Kontrola plnění usnesení

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

1.4. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 10/2013 ze dne 17. 6. 2013 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis z minulé schůze č. 10/2013 ze dne 17. 6. 2013 v upraveném znění -
oprava písařské chyby u hlasování v bodě 6.4.2. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA

2.1. Směna pozemků u nákl. vrátnice TOS
S žádostí o budoucí směnu pozemků z důvodu změn v upřesnění projektové dokumentace pro výstavbu 
bytového domu Spojovací se obrátilo na Město Čelákovice Družstvo vlastníků garáží v Čelákovicích.
Návrh usnesení: 2.1.a) RM schvaluje záměr směny resp. záměr prodeje části pozemků z vlastnictví Města, a to: 
část pozemku p.č. 1334/1 – zahrada, o výměře cca 50 m2, část pozemku p.č. 1339/1 – ostatní plocha / jiná 
plocha, o výměře cca 86 m2, část pozemku p.č. 1339/6 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře cca 232 m2, část
pozemku p.č. 1333/43 - ostatní plocha / jiná plocha, o výměře cca 175 m2 a část pozemku p.č. 1333/45 –
zahrada, o výměře cca 12 m2, všech v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice  =  tj. celkem cca 555 m2 za část 
pozemku p.p.č. 1339/5 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře cca 75 m2, celou p.p.č. 1337/7 - ostatní plocha / 
jiná plocha, o výměře 120 m2 a části p.p.č. 1339/69 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře cca 102 m2, vše 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice – tj. celkem cca 297 m2. Rozdíl ve výměrách směnovaných parcel bude
uhrazen dle znaleckého posudku na tržní cenu, minimálně však za cenu 1.800,- Kč/m2.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 2.1.b) RM ukládá vedoucímu OH zajistit znalecký posudek na tržní cenu uvedených pozemků 
v termínu do 31. 8. 2013
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 2.1.c) RM souhlasí s umístěním stavby Bytový dům Spojovací Čelákovice na citovaných 
pozemcích ve vlastnictví města a to na části pozemku p.č. 1334/1 – zahrada, o výměře cca 50 m2, části
pozemku p.č. 1339/1 – ostatní plocha / jiná plocha, o výměře cca 86 m2, části pozemku p.č. 1339/6 – ostatní 
plocha / jiná plocha, o výměře cca 232 m2, části pozemku p.č. 1333/43 - ostatní plocha / jiná plocha, o výměře 
cca 175 m2 a části pozemku p.č. 1333/45 – zahrada, o výměře cca 12 m2, všech v k.ú. Čelákovice a obci 



Zápis ze schůze Rady města

3

Čelákovice, které jsou předmětem směny, resp. prodeje mezi Městem Čelákovice a Družstvem vlastníků garáží 
v Čelákovicích v rámci projektu Bytový dům Spojovací Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 2.1.d) RM požaduje, aby stavebník, Družstvo vlastníků garáží v Čelákovicích, měl mimo jiné, 
před zahájením řízení pro stavební povolení, uzavřenou s Městem Čelákovice Smlouvu o spolupráci.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.2.1. Smlouva nájemní
Z důvodu vlastnictví garáže se obrátili na Město Čelákovice manželé D. P. Ing. a L. P. Ing., Mgr., oba bytem 
Čelákovice o sepsání Nájemní smlouvy na pozemek pod budovou garáže. Jedná se o řadovou garáž umístěnou 
na pozemku ve vlastnictví Města Čelákovice – st. p. č. 1426/16 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem pozemku, st. p. č. 1426/16 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice s vlastníkem garáže, mezi Městem Čelákovice, 
jako pronajímatelem, a manželi D. a L. P., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 60,- Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Pronajímání pozemků pod garážemi – upravená cena od 1. 1. 2013
Radě města se předkládají Dodatky č. 1 k nájemním smlouvám na pozemky pod garážemi v sídlišti V Prokopě, 
kterým se od 1. 1. 2013 upravuje cena za pronájem pozemku na 60,- Kč/m²/rok.

2.2.2. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0933200647
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 1 mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku pod garáží 
st. p. č. 1426/24 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a vlastníkem 
garáže I. N., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 60,- Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.3. Prodej části pozemků V Záluží – Strážní domek
S žádostí o prodej části pozemku p.č. 3887/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace (cca 20 m2) a p.č. 3884 -
ostatní plocha / ostatní komunikace (cca 5 m2), v k.ú. Čelákovice a pozemku p.č. 245/2 – ostatní plocha / ostatní 
komunikace (cca 18 m2), k. ú. Záluží u Čelákovic, přiléhajících ke stávající stavbě garáže (st. p.č. 3927, v k.ú. 
Čelákovice a st.p.č. 145, v k.ú. Záluží u Čelákovic) se obrátil na město vlastník přilehlých nemovitostí – Ing. T. J.
Návrh usnesení: 2.3.a) RM schvaluje záměr prodeje části p.č. 3887/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, 
o výměře cca 20 m2 z celkové výměry 523 m2 a p.č. 3884 - ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře cca 
5 m2 z celkové výměry 1172 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice a pozemku p.č. 245/2 – ostatní plocha / 
ostatní komunikace, o výměře  cca 18 m2 z celkové výměry 602 m2, k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, 
v ceně dle znaleckého posudku na tržní cenu, minimálně však za cenu 300,- Kč/m2 a uhrazení nákladů na 
vypracování potřebných GP a znaleckého posudku.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 2.3.b) RM ukládá vedoucímu OH zajistit znalecký posudek na tržní cenu uvedených pozemků 
v termínu do 31. 8. 2013.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1. Rozpočet města 2013 - úprava č. 6
RM je předkládán rozpočet města 2013 - úprava č. 6
Návrh usnesení: RM schvaluje úpravu č. 6 rozpočtu města 2013.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Klicpera)

Vyřizuje OFaP
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K tomuto bodu se dostavila v 18 hodin vedoucí ORM Dana Teichmanová

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA

4.1. Výsledky zadávacího řízení „Rekonstrukce VO – Čelákovice, Záluží“
Na základě usnesení RM bylo dne 3. 6. 2013 zahájeno zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky 
„Rekonstrukce VO – Čelákovice, Záluží“. Výzva k podání nabídky byla rozeslána 5 uchazečům a zároveň byla 
zveřejněna na profilu zadavatele vč. kompletní zadávací dokumentace. Ve lhůtě pro podání nabídek bylo 
doručeno celkem 6 nabídek.
Návrh usnesení: 4.1.1. RM na základě doporučení ZM revokuje své usnesení č. 9/2013/1.3.1. ze dne 10. 6. 
2013.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Návrh usnesení: 4.1.2. RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku uchazeče RYBÁŘ 
stavební s. r. o., Mělník jako pro město nejvhodnější na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce VO – Čelákovice, 
Záluží“ za nabídkovou cenu 4 980 410,47 Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2.(Klicpera, Rýdlo)
Návrh usnesení: 4.1.3. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností 
RYBÁŘ stavební s. r. o., Mělník jako zhotovitelem v rámci realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce VO –
Čelákovice, Záluží“ za nabídkovou cenu 4 980 410,47 Kč bez DPH za předpokladu, že ve lhůtě pro podání 
námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, nebudou žádným z uchazečů námitky podány. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2.(Klicpera, Rýdlo)
Vyřizuje ORM

4.2. Schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění TDS a BOZP – VO Záluží 
+ BD 1203“
V souvislosti s připravovanou realizací investičních akcí „Rekonstrukce VO – Čelákovice, Záluží“ (výsledky 
zadávacího řízení předloženy na RM 11/2013) a „Rekonstrukce BD 1203 ul. P. Holého, Čelákovice“ (zadávací 
řízení již zahájeno) je nutné v průběhu realizace zajistit pro obě tyto akce technický dozor stavebníka (TDS) 
a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Z tohoto důvodu zpracovala ORM zadávací 
dokumentaci na zajištění výkonu těchto činností s tím, že VZ je rozdělena na dvě části (VO Záluží a BD 1203) 
a může být tedy zadána 2 dodavatelům, pokud to bude z hlediska nabídkových cen výhodné.
Návrh usnesení: RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění 
TDS a BOZP – VO Záluží + BD 1203“ a ukládá ORM zahájit zadávací řízení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje ORM

4.3. Schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Bezbariérovost – Radnice II –
MěÚ Čelákovice“
V souvislosti s plánovanými úpravami budovy Radnice II MěÚ Čelákovice z důvodu bezbariérového přístupu do 
těchto prostor a v návaznosti na dotaci v rámci „Programu Bezbariérovosti“, kterou město obdrží od MMR, byla 
ORM zpracována zadávací dokumentace této veřejné zakázky malého rozsahu.
Návrh usnesení: RM schvaluje znění Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Bezbariérovost – Radnice II – MěÚ Čelákovice“ a ukládá ORM zahájit zadávací řízení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje ORM

4.4. Zápis č. 5 z jednání komise pro rozvoj města ze dne 18. června 2013 
RM je předkládán Zápis z jednání komise pro rozvoj města
Návrh usnesení: 4.4.1. RM bere na vědomí Zápis z jednání komise pro rozvoj města č. 5 ze dne 18. 6. 2013.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.4.2. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek k návrhu zadání územního 

plánu Mochov.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Návrh usnesení: 4.4.3. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek k předloženému řešení 

úpravy RD č.p. 466 v ul. Na Hrádku v Čelákovicích (dle vizualizací předložených na jednání komise pro rozvoj 

města dne 18. 6. 2013). Jako obkladový materiál bude použit kámen místního charakteru.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 4.4.4. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek k provedení odstranění 

mansardové střešní nástavby na bytovém domě č.p. 1745 a 1744 po etapách. RM požaduje úpravu BD 

řešit jedním projektem povolovaným v jednom správním řízení. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.4.5.  RM po projednání v komisi pro rozvoj města nesouhlasí s předloženým návrhem řešení 

přestavby RD č.p. 433 v ulici Křižíkova a doporučuje předložení variantního řešení, které bude respektovat 

charakter zástavby ulice Křižíkova. Zároveň RM požaduje dodržet současné odstupy od hranice pozemku.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.4.6. RM po projednání v komisi pro rozvoj města požaduje v následných stupních projektové 

dokumentace rozšíření hřbitova v Čelákovicích prověřit navrhované řešení a případné úpravy koncipovat tak, aby 

nebyly v rozporu s vydaným územním rozhodnutím. Řešení projektu musí být komplexní, tedy musí zahrnovat 

také řešení přístupové komunikace, architektonické řešení západní kolumbární zdi a napojení hřbitova na 

inženýrské sítě.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.4.7. RM po projednání v komisi pro rozvoj města požaduje, aby autoři záměru na vybudování 

hřiště „Pump truck – Sedlčánky“, které umožní jízdu na kole (freeridovou jízdu) na vlastní nebezpečí, předložili 

jednoduchou studii včetně řezu a umístění na předmětném pozemku, která bude respektovat stávající stav 

odvodnění území.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 1 nehlasuje  (Klicpera) z důvodu možného střetu zájmu.

Návrh usnesení: 4.4.8. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nesouhlasí s navrhovaným řešením 

umístění protihlukové stěny mezi stávající cyklistickou stezku a OZ V Prokopě podél komunikace II/245 v délce 

cca 255m a výšce 5m a požaduje, aby protihluková stěna byla umístěna na hranici pozemků určených pro 

výstavbu (např. jako součást oplocení) a nebyla v budoucnu předávána do majetku města. Dále komise připouští 

realizaci protihlukového opatření formou protihlukového valu, který by byl ozeleněn – osázen bezúdržbovou 

zelení. Nová řešení požaduje RM předložit k posouzení.

Hlasování: pro 1,(Pátek) proti 0, zdržel se 4.(Volfová, Klicpera, Rýdlo,Sekyra) 1 nepřítomen (Bodlák)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT
Návrh usnesení: 4.4.9. RM po projednání v komisi pro rozvoj města souhlasí s provedením opravy studny v ulici 

Ve Skále a souhlasí s jejím uvedením do provozuschopného stavu tak, aby ji bylo možné obyvateli lokality 

využívat (např. k zalévání). 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2.(Klicpera, Sekyra)
Vyřizuje ORM

4.5. Schválení soupisu dodatečných stavebních prací včetně jejich odůvodnění „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.
Návrh usnesení: RM schvaluje soupis dodatečných stavebních prací včetně odůvodnění nezbytnosti těchto 
dodatečných stavebních prací pro zahájení JŘBU s názvem „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích –
dodatečné stavební práce II.“ a ukládá ORM zahájit zadávací řízení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Klicpera)
Vyřizuje ORM

4.6. 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. včetně výše nákladů na realizaci předmětné úpravy.
Realizace bude zahájena po předložení realizační dokumentace ateliérem TAK Architects, Praha.
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 4, proti 0, zdržel se 2.(Klicpera, Rýdlo)
Vyřizuje ORM
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4.7. Zadávací dokumentace S 24/2013/MIST/Kl na zajištění činnosti manažera projektu Zateplení objektu 
MŠ Rumunská
Radě města je předkládána k projednání kompletní zadávací dokumentaci S_24/2013/MIST/Kl na zajištění 
činnosti manažera projektu Zateplení objektu MŠ Rumunská 1477, Čelákovice.
Návrh usnesení: 4.7.1. RM v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění 

pozdějších předpisů a ve smyslu usnesení ZM č. 20 bodu 1.1.6. ze dne 24. 4. 2013

schvaluje kompletní zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby S_24/2013/MIST/Kl na

zajištění činnosti manažera projektu Zateplení objektu MŠ Rumunská 1477, Čelákovice.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.7.2. RM ukládá vedoucí odboru starosty provést právní posouzení s případnými úpravami 

či doplněním návrh Mandátní smlouvy přílohy č. 5 zadávací dokumentace S 24/2013/MIST/Kl.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.7.3. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města bezodkladně zahájit a zajistit realizaci 

zadávacího řízení S_24/2013/MIST/Kl.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.7.4. RM schvaluje jmenování členů a jejich náhradníků Komise pro otvírání obálek 

s nabídkami a Komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.7.5. RM ukládá vedoucímu odboru finančního a plánovacího navrhnout rozpočtové opatření, 

a to posílení položky o poměrnou část předpokládané ceny VZ ve výši 200.000,00 Kč v příslušné kapitole 

výdajové stránky Rozpočtu města na rok 2013, ke schválení kolektivnímu orgánu města. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.7.6. RM ukládá vedoucí odboru školství, informací a kultury připravit variantní záměr na 

umístění dětí MŠ Rumunské do náhradních prostor při realizaci projektu v předpokládaném termínu 2014 - 2015

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje místostarosta II.

4.8. „Cyklistická stezka přes Labe“ - vyjádření k zaslanému nesouhlasu s vyjádřením objednatele ze dne 
21. 6. 2013
Dne 21. 6. 2013 byl městu Čelákovice doručen nesouhlas zhotovitele výše uvedené stavby firmy Metrostav a.s. 
s naším vyjádřením ohledně zdůvodnění kroků v rámci odsouhlasení jednotlivých částí konceptu RDS. Dále tento 
dopis obsahuje vyjádření, které se týká procesu přípravy a následného schvalování zadání dodatečných prací 
a dodávek.  Odbor rozvoje města připravil vyjádření ke skutečnostem uvedeným v dopise zhotovitele stavby 
lávky. Vzhledem ke skutečnosti, že o záležitostech, uvedených v tomto dopise, RM již opakovaně jednala, je nyní 
jeho znění předkládáno RM k vyjádření a ke schválení.
Návrh usnesení: RM schvaluje znění dopisu města Čelákovice „Cyklistická stezka přes Labe - vyjádření 

k zaslanému nesouhlasu s vyjádřením objednatele ze dne 21. 6. 2013“ adresovaného zhotoviteli stavby firmě 

Metrostav a.s., divizi 5, Praha 5. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Klicpera) 

Vyřizuje ORM

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 

5.1. Žádost o proplacení programu prevence rizikového chování školní mládeže
Základní škola Čelákovice, Kostelní, Čelákovice požádala dne 31. 5. 2013 o proplacení programu prevence 
rizikového chování školní mládeže realizovaného v rámci projektu “Sám sebou“.
Návrh usnesení: RM schvaluje proplacení faktur za program prevence rizikového chování školní mládeže 
v celkové částce 18.120,- Kč Základní škole, Kostelní, Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OSVaZ

5.2. Zápis z jednání Sociální komise č. 5 ze dne 25. 6. 2013

RM je předkládán Zápis z jednání Sociální komise 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis z jednání Sociální komise č. 5 ze dne 25. 6. 2013

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OSVaZ
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5.3. Žádost o schválení názvu pro Dům s pečovatelskou službou města Čelákovic.
RM je předkládána žádost o schválení názvu Dům s pečovatelskou službou města Čelákovic Kostelní  
a Na Hrádku. Jedná se o název „MAJÁK“.
Návrh usnesení: RM schvaluje název „MAJÁK“ pro pečovatelskou službu Města Čelákovic.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Klicpera)

Vyřizuje DPS
Tento název vybrali klienti pečovatelské služby.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1. Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce Základní školy Čelákovice, ul. Kostelní 
Návrh usnesení: RM schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Základní školy Čelákovice, ul. Kostelní 
dle podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŠIK

6.2. Zápis z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic č. 6 ze dne 18. 6. 2013

RM je předkládán Zápis z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic č. 6 

ze dne 18. 6. 2013

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŠIK

6.3. Dopis rodičů žáků pěvecké třídy MgA.  L. M. V. ZUŠ Jana Zacha v Čelákovicích 

Ředitelka ZUŠ Jana Zacha neprodloužila pracovní smlouvu na dobu určitou učiteli zpěvu  MgA. L. M. V. Někteří 

rodiče žáků pana V. zformulovali svůj nesouhlas s postupem ředitelky školy do přiložené výzvy. Dopis byl 

adresován, jak je uvedeno, zřizovateli, KÚ Středočeského kraje a MŠMTV.  

Návrh usnesení: RM bere na vědomí protest rodičů žáků pěvecké třídy MgA. L. M. V. ZUŠ Jana Zacha 
Čelákovic.
Rada města respektuje rozhodnutí ředitelky ZUŠ Jana Zacha Čelákovice ve věci ukončení pracovního vztahu 
s MgA. L. M. V. a konstatuje: Ředitel školy rozhoduje v souladu s platnou legislativou ve všech záležitostech 
týkajících se poskytování vzdělávání včetně pracovněprávních vztahů a odpovídá za odbornou pedagogickou 
úroveň vzdělávání a školských služeb.    
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŠIK

6.4. Usnesení RM o asistentech pedagoga v MŠ 

Usnesením č. 8/2013/6.5.1. ze dne 13. 5. 2013 RM stanovila limit pro asistenty pedagoga v MŠ ve výši 40 000,-

Kč. Protože zejména pro správce rozpočtu je toto usnesení nejednoznačné (umožňuje výklad typu, že 40 000,-

je celková částka pro všechny MŠ), bylo by vhodné je precizovat tak, aby umožnilo jednoznačný výklad v duchu 

záměru předkladatele.

Návrh usnesení: 6.4.1. RM revokuje své usnesení č. 8/2013/6.5.1. ze dne 13. 5. 2013.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.4.2. RM stanovuje limit mzdových prostředků pro asistenty pedagoga v mateřských školách 
na výši 40 000,- Kč/školní rok a každé dítě, kterému vzniká nárok využívat službu asistenta pedagoga v MŠ 
s účinností od školního roku 2013-2014. Podmínkou přiznání mzdových prostředků v daném limitu je souhlas 
OŠMS KÚ Středočeského kraje se zřízením funkce asistenta pedagoga pro příslušnou mateřskou školu a pro 
konkrétní dítě.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŠIK
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6.5. Prodejní cena průvodce – Procházka městem Čelákovice 

Celkové náklady na výrobu průvodce (foto, zhotovení mapky, grafika, tisk) jsou  118.205,- Kč,   

náklad 8 000 ks, cena 1 kusu 14,78 Kč. Část nákladu bude předána Městskému muzeu v Čelákovicích 

do prodeje za výrobní cenu, doporučená cena k prodeji 20,- Kč. Stejně tak budou oslovena vytipovaná Informační 

centra a památky v okolí. 

Návrh usnesení: RM souhlasí s předáním průvodce „Procházka městem Čelákovice“ do prodeje, za výrobní 
cenu 14,78 Kč s doporučením prodejní ceny 20,- Kč za kus. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Klicpera)
Vyřizuje OŠIK

7. DOPRAVA

7.1. Vyhrazené parkování pro ordinaci MUDr. F.         

RM je předkládána žádost MUDr. F. o vyhrazení 2 – 3 parkovacích míst na veřejném parkovišti u ordinace 

v budově CMC.

Návrh usnesení: RM souhlasí s vyhrazením 2 parkovacích míst na veřejném parkovišti u budovy CMC pro 
praktického lékaře.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH 

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

8.1. Žádost nájemníků domu čp. 1442-1443 o zřízení společné televizní antény

V domě čp.1442 -1443 (podobně i ve většině ostatních domů v majetku města) byl v minulosti v souladu s tehdy 

platným telekomunikačním zákonem nainstalován a provozován rozvod signálu televizního vysílání (STA). 

Zařízení bylo ve všech případech schopno přijímat pouze analogový signál.  

Návrh usnesení: RM schvaluje obnovu společné televizní antény v domě čp. 1442-1443, ulice P. Holého, 
Čelákovice za předpokladu úhrady této akce nájemníky bytů.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje Q-BYT 

8.2. Byt č. 7/1581

Byt č. 7 v domě čp. 1581 byl z důvodu nedostatku prostředků na placení nájemného uvolněn původním 

nájemcem. Byt byl po předchozím užívání ve značně zanedbaném stavu a bylo nutno přistoupit k rozsáhlé 

rekonstrukci. V současné době je byt připraven k nastěhování a je ve velmi dobrém stavu. Právě vzhledem 

k tomu se nabízí ke zvážení možnost pokusit se zvýšit návratnost vynaložených prostředků vyšším než 

standardním nájemným. Jednou z možností, kterou umožňují „zásady přidělování bytů“, je přidělení bytu 

(a stanovení výše nájemného) obálkovou metodou. 

Návrh usnesení: RM vyhlašuje tento záměr:
V souladu se zásadami pro přidělování obecních bytů zveřejňuje RM Čelákovice
Záměr na pronájem obecního bytu
Na adrese Stankovského 1581, 250 88 Čelákovice
Jedná se o byt č. 7 o velikosti 2+1 o celkové ploše 52,86 m2 (Započitatelná plocha 51,66m2) sestávající z 1. 
pokoje 18,95 m2, 2. pokoj 11,11 m2, kuchyň 7,0 m2, předsíň 9,06 m2, koupelna 2,56 m2, WC 0,88 m2, spíž 0,90 
m2, sklepní kóje 2,4 m2. Byt je situovaný ve druhém podlaží jednovchodového osmipodlažního panelového domu 
s plochou střechou. Dům je vybudován v r. 1976. Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z blokové kotelny 
umístěné v sídlišti.
Byt je kompletně zrekonstruován a připraven k nastěhování.
Výše nájemného je minimálně 5166 Kč měsíčně (100 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky.
Byt si lze prohlédnou po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí. Kalibovou, tel. 326 991 196. 
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zájemců není nijak 
omezen.
Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:
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Pronájem bytu č. 7, Prokopa Holého čp. 1581 Čelákovice.
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc. 
Dále závazek zájemce že na účet města složí kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 686a občanského zákoníku a zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovice. 
Dále identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. jiné spojení). 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:
31. července 2013 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.
Pravidla pro hodnocení nabídek:
Vyhodnocení nabídek provede komise, jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky předložené 
po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši nabídky nájemného 
v korunách, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší než je minimální cena nájemného uvedená v článku 
1 tohoto záměru. Na základě předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o koupi. V případě předložení 
více shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže 
stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené 
podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, bude vypsáno nové 
nabídkové řízení. 
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.
Poté bude vydán souhlas k nájmu a do pěti pracovních dnů po uhrazení kauce ve výši trojnásobku nájemného 
a zálohy na služby spojené s bydlením s ním bude uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu na dobu 
určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude protokolárně předán.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje Q-BYT

8.3. Byt č. 4/1445 a byty 2/231, 3 /231

Byt č. 4 v domě čp. 1445 byl dne 3. 12. 2012 vystěhován exekutorem. Důvodem byl dluh původního nájemce. Byt 

byl po předchozím užívání a po exekuci ve značně zanedbaném stavu a bylo nutno přistoupit k rozsáhlé 

rekonstrukci. V současné době je byt připraven k nastěhování a je ve velmi dobrém stavu. Výzva na jeho 

pronájem byla zveřejněna na úřední desce s termínem odevzdání nabídek 26. 4. 2013. Vzhledem k tomu že se 

nepřihlásil žádný nájemce bylo by vhodné se o výzvu pokusit znovu s rozsáhlejší propagací – zveřejněním ve 

zpravodaji.

Návrh usnesení: 8.3.1. RM vyhlašuje tento záměr:
V souladu se zásadami pro přidělování obecních bytů zveřejňuje RM Čelákovice
Záměr na pronájem obecního bytu
Na adrese Prokopa Holého 1445, 250 88 Čelákovice
Jedná se o byt č. 4 o velikosti 3+1 o celkové ploše 87,97 m2 (započítatelná plocha85,18m2), sestávající z
1. pokoje 21,33 m2, 2. pokoj 21,33 m2, 3. pokoj 14,83 m2, kuchyň 11,16 m2, předsíň 8,99 m2, koupelna 2,78 m2, 
WC 0,88 m2, komora 1,16 m2, sklep 5,51 m2. Byt je situovaný ve druhém podlaží dvou vchodového 
pětipodlažního panelového domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou. Dům je vybudován v r. 1957. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.
Byt je kompletně zrekonstruován a připraven k nastěhování.
Výše nájemného je minimálně 8518 Kč měsíčně (100 Kč/m2 měsíčně) a je předmětem nabídky.
Byt si lze prohlédnou po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí. Kalibovou, tel. 326 991 196. 
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zájemců není nijak 
omezen.
Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:
Pronájem bytu č. 4, Prokopa Holého čp. 1445 Čelákovice.
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc 
Dále závazek zájemce že na účet města složí kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 686a občanského zákoníku a zásadami pro pronajímání bytů v majetku města Čelákovice.
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. jiné spojení). 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:
31. července 2013 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.
Pravidla pro hodnocení nabídek:
Vyhodnocení nabídek provede komise, jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky předložené 
po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši nabídky nájemného 
v korunách, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší než je minimální cena nájemného uvedená v článku 
1 tohoto záměru. Na základě předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o koupi. V případě předložení 
více shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže 
stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené 
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podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, bude vypsáno nové 
nabídkové řízení. 
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.
Poté bude vydán souhlas k nájmu a do pěti pracovních dnů po uhrazení kauce ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného s ním bude uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. 
Současně budou předány klíče od bytu a byt bude protokolárně předán.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.2. RM ukládá stejným způsobem opětovně zveřejnit záměr na pronájem bytů č. 2 a č. 3 na 
adrese U podjezdu 231, Čelákovice, který byl již dříve zveřejněn s první uzávěrkou přijímání nabídek 25. 1. 2013 
a na který rovněž zatím nereagoval žádný zájemce.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje Q-BYT 

8.4. Revokace usnesení – Výpis z usnesení č. 8/2013/8.2.6. ze dne 13. května 2013
RM přidělila byt o velikosti 3+1, Na Stráni, Čelákovice, manželům E. a J. K., Čelákovice dle seznamu. Manželé 
K. dne 25. 6. 2013 písemně oznámili, že se vzdávají bytu 3+1, Na Stráni v Čelákovicích z finančních důvodů.
Návrh usnesení: RM revokuje své usnesení č. 8/2013/8.2.6. ze dne 13. května 2013.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH 

8.5. Výpověď nájmu bytu Milovice 
Usnesením č. 10/2013/8.2.4.1. ze dne 17. 6. 2013 RM na návrh bytové komise vypověděla Smlouvu manželům 
V. a M. K., Milovice.  
Dluhem manželů K. se RM letos už zabývala na svém jednání dne 20. 2. 2013, když ve svém usnesení 
č. 3/2013/8.2.6. schválila prodloužení Nájemní smlouvy do 30. 4. 2013 za předpokladu, že dojde k pravidelnému 
placení nájmu v plné výši a zároveň bude splácen i dluh na nájemném.
Prověřením na Q-Bytu jsme zjistili, že podmínky stanovené v únorovém usnesení jsou ze strany dlužníků plněny.
Návrh usnesení: 8.5.1. RM revokuje své usnesení č. 10/2013/6.5.1. ze dne 17. 6. 2013.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.5.2. RM schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy manželů, V. a M. K., na byt v domě, 
ul. Lesní, Milovice, do 31. 12. 2013, za předpokladu, že dojde k pravidelnému placení nájmu v plné výši
a zároveň bude splácen i dluh na nájemném.   
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH 

8.6.1. Přidělení bytu 
Jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 61,59m², ul. Armádní v Milovicích. Členové bytové komise doporučují 
přidělení bytu panu R. K., trvale bytem, Čelákovice. Žádost o nájem obecního bytu má podanou ode dne 20. 03. 
2012. Nevlastní nem. k bydlení.
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 2+1, Armádní, Milovice, R. K., Čelákovice dle seznamu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH 

8.6.2. Přidělení bytu
Jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 66,34m², ul. Průběžná v Milovicích. Členové bytové komise doporučují 
přidělení bytu panu J. K., trvale bytem Bobnice, přechodně bytem, Milovice. Žádost o byt má podanou ode dne
23. 05. 2012. Nevlastní nem. k bydlení.
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 2+1, Průběžná, Milovice, panu J. K., Bobnice dle seznamu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH 

8.6.3. Přidělení bytu
Jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 61,21m², ul. Armádní v Milovicích. Členové bytové komise doporučují 
přidělení bytu manželům paní V. a T. R., trvale bytem Nymburk. 
Žádost o byt má podanou ode dne 23. 04. 2012. Nevlastní nem. k bydlení.
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Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 2+1, Armádní, Milovice, manželům V. a T. R., Nymburk dle 
seznamu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH 

8.6.4. Přidělení bytu
Jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 52,90m², ul. Průběžná v Milovicích. Členové bytové komise doporučují 
přidělení bytu paní I. B., trvale bytem, Čelákovice. Žádost o nájem obecního bytu má podanou ode dne 20. 06. 
2012. Nevlastní nem. k bydlení.
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 2+1, Průběžná, Milovice, paní I. B., Čelákovice seznamu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH 

8.6.5. Přidělení bytu
Jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 66,34m², ul. Armádní v Milovicích. Členové bytové komise doporučují 
přidělení paní N. L., trvale bytem Čelákovice. Žádost o nájem obecního bytu má podanou ode dne 07. 05. 2012. 
Nevlastní nem. k bydlení
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 2+1, Armádní, Milovice, I. L., Čelákovice dle seznamu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH 

8.6.6. Přidělení bytu
Jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 62,11m², ul. Armádní v Milovicích. Členové bytové komise doporučují 
přidělení bytu panu M. C., trvale bytem, Milovice. Žádost o nájem obecního bytu má podanou ode dne 30. 07. 
2012. Nevlastní nem. k bydlení:
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 2+1, Armádní, Milovice, M. C., Milovice dle seznamu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH 

8.6.7. Přidělení bytu
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 86,36m², ul. Topolová v Milovicích. Členové bytové komise doporučují 
přidělení bytu manželům M. a L. M., trvale bytem Bobnice. Žádost o byt má podanou ode dne 04. 06. 2012. 
Nevlastní nem. k bydlení.
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 3+1, Topolová, Milovice, manželům M. a L. M., Bobnice 
dle seznamu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH 

8.6.8. Přidělení bytu
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 67,36m², ul. Na Stráni v Čelákovicích. Členové bytové komise 
doporučují přednostní přidělení bytu paní I. C., trvale bytem, Frýdek Místek, přechodně bytem, Čelákovice. 
Žádost o byt má podanou ode dne 01. 03. 2013. Nevlastní nem. k bydlení.
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 3+1, Na stráni, Čelákovice, paní I. C., Frýdek-Místek dle seznamu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1. Zápis z jednání Bezpečnostní komise č. 21 ze dne 15. 6. 2013
RM je předkládán Zápis z jednání Bezpečnostní komise
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zápis z jednání Bezpečnostní komise č. 21 ze dne 15. 6. 2013
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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K tomuto bodu se dostavil v 19.30 hodin velitel MP Radek Fedaček

9.2. Poskytnutí právní pomoci strážníkům MP Čelákovice stíhaných za služební zákrok
RM je předkládána žádost o poskytnutí právní pomoci strážníkům MP Čelákovice.
Návrh usnesení: RM vyjadřuje podporu strážníkům i vedení MP a souhlasí s poskytnutím právní pomoci pro 
strážníky MP Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

10.1. Informace o plnění usnesení RM č.9/2013/10. 4. 7. ze dne 10. června 2013
Uvedeným usnesením bylo uloženo vedoucí odboru životního prostředí informovat se o regulačním řádu na 
krajské úrovni. Byl proto telefonicky kontaktován odbor životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje 
(dále KÚSK), konkrétně pracovník oddělení ochrany ovzduší R. P., který sdělil, že KÚSK žádný regulační řád 
zatím nemá. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci o tom, že KÚSK regulační řád čistoty ovzduší zatím nemá, ale 
zpracovává se Krajský program snižování emisí Středočeského kraje a Krajský regulační řád pro regulaci zdrojů 
znečišťování ovzduší na území Středočeského kraje.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 1 nepřítomen (Rýdlo)
Vyřizuje OŽP 

10.2. 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.
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o dílo na přípravu a podání žádosti o dotaci a dále na následnou 
administraci projektu „ Revitalizace zeleně v katastrálních územích spravovaných Městem Čelákovice“ ve výši 
145 000,- Kč bez DPH a v celkové výši 175 450,- Kč včetně 21%DPH mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a společností ISES, s.r.o., Praha 6, jako zhotovitelem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 1 nepřítomen (Rýdlo)
Vyřizuje OŽP 

10.3. Informace RM k Vyjádření města č.7/2013 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) obdržel od 
společnosti TOS-MET a.s. žádost o 6. změnu integrovaného povolení (dále jen IP) pro „Slévárnu šedé a tvárné 
litiny“ a pod č.j. 091264/KUSK OŽP/Fok zahájil řízení. Doklady k tomuto řízení zaslal krajský úřad do DS města 
Čelákovice pro správní úřad Městský úřad Čelákovice bez určení odboru v okruhu účastníků řízení opomenul 
město Čelákovice.
Návrh usnesení: RM bere podanou informaci o obsahu Vyjádření města č.7/2013 k žádosti o 6. změnu 
integrovaného povolení společnosti TOS-MET slévárna a.s. na vědomí a souhlasí s jejím zněním.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŽP 

10.4. Petice za zřízení dětského hřiště v ulici Na Stráni  
Petiční výbor předložil dne 24. 6. 2013 na MěÚ Petici zastupitelům Města Čelákovice pro obnovení 
multifunkčního (dětského) hřiště v lokalitě Na Stráni, podepsanou 656 x, přičemž u některých podpisů chybí 
adresa. Přesto že je Petice adresovaná zastupitelům města, v ZM již byla záměru na vybudování hřiště podpora 
vyslovena a další postup je v kompetenci RM, proto je Petice předkládána na tomto jednání. 
Návrh usnesení: 10.4.1. RM projednala Petici zastupitelům Města Čelákovice pro obnovení multifunkčního 
(dětského) hřiště v lokalitě Na Stráni. Uvedená petice je sice adresovaná zastupitelům, ale po té, co ZM vyslovilo 
tomuto projektu podporu, jsou další kroky k realizaci hřiště v kompetenci RM.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 10.4.2. RM ukládá vedoucí OŽP připravit zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na 
realizaci zakázky „Zřízení dětského hřiště v ulici Na Stráni v Čelákovicích“ v termínu do 15. 9. 2013. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje TAJ
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11. RŮZNÉ

11.1.  Reakce na jednání zastupitelstva dne 26. 6. 2013
Starosta předal radním dopis od zastupitelky PhDr. Tiché – reakce na jednání zastupitelstva dne 26. 6. 2013. 
Zastupitelka PhDr. Tichá tímto dopisem vyjadřuje svůj protest proti průběhu jednání zastupitelstva dne 26. 6. 
2013, zejména reaguje na osobní verbální útoky z auditoria.
Radní Bodlák žádá, aby při jednání zastupitelstva se v Kulturním domě neprodával alkohol.

11.2. Odejmutí čestného občanství města Čelákovic J. V. Stalinovi a K. Gottwaldovi
Návrh usnesení: RM jmenuje pracovní skupinu ve složení Michal Burda, Miroslav Leypold Iglo, Ing. Aleš Rikl, 
Jaroslav Špaček, Milan Tichý, náhradník PhDr. Ladislava Petišková, která připraví v souladu se statutem 
odejmutí čestného občanství města Čelákovic J. V. Stalinovi a K. Gottwaldovi.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

11.3. Místostarosta I. Miloš Sekyra informoval RM o součastné situaci o dopravě v ulicích „ Pod Nádražím“
a seznámil je s tím, jaké řešení bude město preferovat.

Zápis ověřil: Luboš Rýdlo

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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