
 

 

 

 

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC 
č. 14/2013 konané dne 12. srpna 2013 

 

 

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

 
Hosté:  
  
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 
ve 20:45 hodin. 

 

Zapsala: Libuše Svobodová dne 12. 8. 2013 
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
 
 
1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění 
Starosta vybídl k doplnění program. 
P. Bodlák doplnil bod 11.2., týkající se Optimalizace komisí RM. 
p. Rýdlo doplnil bod 11.3., týkající se Loga města. 
Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program rozšířený o bod 11.2. a 11.3.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Volfová) 
 
Pí. Volfová -  vznesla námitku k navrhovatelům, kteří předkládají své návrhy přímo na jednání RM s tím, že 
nejsou vůbec připraveny písemné podkladové materiály, které by radní mohli předem nastudovat. 
P. Bodlák, p. Janák – jedná se vesměs o jednoduché a operativní záležitosti. 
 
1.2. Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Bohumila Klicperu 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. Opravy písařských chyb v usneseních 
Návrh usnesení: RM schvaluje opravu písařské chyby v usnesení č. RM 11/2013/8.5.1. ze dne 8. 7. 2013, 
kterým se správně mělo revokovat usnesení 10/2013/8.2.4.1. místo uvedeného 10/2013/6.5.1. ze dne 17. 6. 
2013. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
1.4. Plnění usnesení - Revitalizace náměstí – korekce dotace – ROP 
Rada města Čelákovice v souladu s § 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů. 
Starosta nesouhlasí s usnesením. Bod 4.4.4. splněn, úkol zadán. Bod 4.4.5. je připravován na ZM až 25. 9. 2013 
a navrhuje nehlasovat. 
P. Klicpera uvádí neplnění usnesení, a to jmenovanými osobami /v usnesení se výslovně a důvodně neuváděl 
k plnění starosta, místostarosta I/, bez prokazatelného zadání právníkovi i bez prokazatelného soupisu 
předaných podkladů, a  proto trvá na hlasování. 
Návrh usnesení: 1.4.1. RM konstatuje neplnění usnesení RM 4.4.4. a 4.4.5. přijatých RM dne 22. 07. 2013 ve 
věci Revitalizace náměstí 5. května – Rozhodnutí o uplatnění korekce. 
Hlasování: pro 4, proti 3 (Pátek, Sekyra, Volfová), zdržel se 0 
 
Návrh usnesení: 1.4.2. RM konstatuje, že na udělení finanční korekce ve výši 1.586.468,- Kč za chybně 
provedené výběrové řízení /viz. Rozhodnutí o uplatnění finanční korekce výdajů na veřejnou zakázku 
Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích ze dne 17. 7. 2013 ROP SČ nesou svým jednáním vinu i kolektivní 
orgány města a tudíž je na místě uplatňovat nárok na náhradu škody způsobenou městu i vůči nim dle obecných 
ustanovení o odpovědnosti za škodu dle § 420 a násl. občanského zákoníku. 
Hlasování: pro 4, proti 3 (Pátek, Sekyra, Volfová), zdržel se 0 
 
Starosta nesouhlasí. Pro toto usnesení neexistuje žádný relevantní podklad, na základě kterého je toto 
konstatování a navrhuje nehlasovat. 
P. Klicpera – v odůvodnění Rozhodnutí o uplatnění korekce je výslovně uvedeno pochybení zadavatele, které 
potvrdila externí právní kancelář Legal DS ÚRRRS SČ i  Auditní orgán a trvá na hlasování. 
 
Návrh usnesení: 1.4.3. RM zřizuje speciální Komisi korekce dotace Revitalizace náměstí pro uplatnění nároku 
na náhradu škody způsobenou městu dle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu dle § 420 a násl. 
občanského zákoníku. 
Hlasování: pro 4, proti 3 (Pátek, Sekyra, Volfová), zdržel se 0 
 
Návrh usnesení: 1.4.4. RM jmenuje členy Komise korekce dotace Revitalizace náměstí, a to Ing. Bohumila 
Klicperu, PaedDr. Luboše Rýdla, Mgr. Lenku Grygarovou, PhDr. Zdeňku Tichou, Ing. Petra Studničku, pí. Jarmilu 
Volfovou a p. Jana Barana.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Janák) 
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Návrh usnesení: 1.4.5. Starosta navrhuje jmenování Ing. Studničky předsedou Komise korekce dotace 
Revitalizace náměstí. 
Hlasování: pro 3 (Pátek, Sekyra, Volfová), proti 0, zdržel se 4 
NÁVRH NEBYL PŘIJAT 
 
Návrh usnesení: 1.4.6. RM jmenuje předsedou Komise korekce dotace Revitalizace náměstí 
Ing. Bohumila Klicperu. 
Hlasování: pro 4, proti 3 (Pátek, Sekyra, Volfová), zdržel se 0 
 
Návrh usnesení: 1.4.7. RM jmenuje tajemnicí Komise korekce dotace Revitalizace náměstí  
Mgr. Ivanu Kašpárkovou.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
Návrh usnesení: 1.4.8. RM doporučuje ZM, přestože uplatňování nároku na náhradu škody způsobenou městu 
s případným podáním žaloby spadá do tzv. zbytkových pravomocí RM ve smyslu § 102 odst. (3) zákona o 
obcích, aby o uplatňování nároku na náhradu škody způsobenou městu včetně případného podání žaloby 
rozhodovalo ZM, a to na základě vyhrazení dle § 84 odst. (4) zákona o obcích. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
Návrh usnesení: 1.4.9. RM pověřuje Komisi korekce dotace Revitalizace náměstí dalším plněním usnesení RM 
č. 4.4.4 a 4.4.5 ze dne 22. 07. 2013. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
Návrh usnesení: 1.4.10. RM pověřuje Komisi korekce dotace Revitalizace náměstí, aby zajistila externí právní 
kanceláří uplatnění nároku na náhradu škody způsobenou městu dle obecných ustanovení o odpovědnosti za 
škodu dle § 420 a násl. občanského zákoníku včetně návrhu případného podání žaloby.  
Hlasování: pro 4, proti 3 (Pátek, Sekyra, Volfová), zdržel se 0 
 
Starosta – již byl zadán právní posudek. V této věci je usnesení nehlasovatelné. 
P. Klicpera – prokazatelné zadání včetně prokazatelného předání podkladů nebylo v rámci plnění usnesení 
předloženo přesto, že to bylo výslovně uvedeno v textu přijatého usnesení a trvá na hlasování. 
 
Návrh usnesení: 1.4.11. RM ukládá tajemníkovi MěÚ svolat nejpozději do konce týdne schůzku zástupců právní 
kanceláře Kubík a partners se členy Komise korekce dotace Revitalizace náměstí. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
Citovaná usnesení přijatá RM dne 22. 7. 2013: 
4.4.4 RM ukládá tajemníkovi MěÚ a vedoucí odboru starosty zajistit na základě všech relevantních zjištění, a to 
Řídícího orgánu Regionálního operačního programu Střední Čechy, jeho externí advokátní kanceláří Sdružení 
protected Legal DS i Auditního orgánu MF ČR, ohledně prokazatelného pochybení zadavatele v zadávacím 
řízení veřejné zakázky Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích Zprávu o právním postupu na řešení 
z tohoto důvodu vzniklé škody městu dle zákona o obcích u externí advokátní kanceláře s termínem nejpozději 
do 31. 8. 2013 a o plnění tohoto usnesení pravidelně informoval na každém jednání RM.  
4.4.5 RM ukládá tajemníkovi MěÚ a vedoucí odboru starosty připravit pro nejbližší jednání ZM příslušný 
podkladový materiál s návrhy na usnesení, důvodovou zprávou, Zprávou o právním postupu včetně všech 
relevantních dokumentů v záležitosti prokazatelného pochybení zadavatele v zadávacím řízení veřejné zakázky 
Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích. 
 
 
1.5. Schválení zápisu z minulé schůze rady 
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 13/2013 ze dne 7. 8. 2013  
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis z minulé schůze č. 13/2013 ze dne 7. 8. 2013  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Klicpera) 
 
 
2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
 
2.1. Smlouva nájemní  
Radě města je předkládána Smlouva o nájmu pozemku uzavřená mezi paní D. Ž. a panem D. Ž., oba bytem 
Miličín, jako pronajímateli, a Městem Čelákovice jako nájemcem. 
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Návrh nebyl projednán a odkládá se z důvodu nepřipraveného podkladu /chybějící výměry i ve smlouvě/ na příští 
jednání RM. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3 (Pátek, Sekyra, Volfová) 
Vyřizuje OH 
 
2.2.1. Smlouva nájemní 
Z důvodu vlastnictví garáže se obrátil na Město Čelákovice pan P. H., 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. 1425/16 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20m²,  
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. 
č. 1425/16 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20m², k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice s vlastníkem garáže 
P. H., Čelákovice za cenu 60,- Kč/m²/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Vyřizuje OH 
 
2.2.2. Záměr pronájmu  
Na základě Kupní smlouvy žádají noví majitelé, manželé J. Š., a Š. Š., oba bytem, Kostomlaty nad Labem, okr. 
Nymburk o sepsání Nájemní smlouvy na pozemky pod rekreační chatou č. ev. 053 na parcele 
st. p. č. 344 – zastavěná plocha a nádvoří. Jedná se o rekreační chatu o výměře 37m², v k. ú. Sedlčánky, obec 
Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu pozemku pod chatou – st. p. č. 344, zastavěná plocha  
a nádvoří, o výměře 37m², pro k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, část pozemku č. 920, jiná plocha, ostatní 
plocha, o výměře  21m² a část lesního pozemku č. 431/3 o výměře 70 m², za cenu 50,- Kč/m²/rok. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Janák) 
Vyřizuje OH 
 
 
2.3. Stanovení nejnižší ceny pro smlouvy na věcná břemena 
RM žádá přepracování materiálu tak, aby bylo rozlišeno: občané Čelákovic, organizace, intervilán, extravilán. 
 
 
2.4.1. Odstoupení od Smlouvy o nájmu a provozování trhů – páteční trhy  
V únoru 2013 Město Čelákovice, jako pronajímatel, uzavřelo Smlouvu o nájmu a provozování trhů (pátečních) 
s Ing. P. N., jako nájemcem. Pronajímatel pronajímal touto smlouvou nájemci část plochy náměstí 5. května 
pozemku p. č. 3201/1, o výměře 1000m², za účelem konání trhů. Vzhledem k tomu, že nájemce porušil Smlouvu 
v článku III, odst. 2, odstupuje pronajímatel od Smlouvy o nájmu a provozování trhů. 
Návrh usnesení: RM v souladu s ustanovením čl. III, odst. 2., odstupuje od Smlouvy o nájmu a provozování trhů 
mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a Ing. P. N., Praha 12, jako nájemcem, na pronájem části plochy 
náměstí 5. května p. č. 3201/1 o výměře 1000m² za účelem konání pátečních trhů 
z důvodu prodlení se zaplacením výše nájemného po dobu delší než 14 dnů.  
 
2.4.2. Odstoupení od Smlouvy o nájmu a provozování trhů – farmářské trhy 
V únoru 2013 Město Čelákovice, jako pronajímatel, uzavřelo Smlouvu o nájmu a provozování farmářských trhů 
s Ing. P. N., jako nájemcem. Pronajímatel pronajímal touto smlouvou nájemci část plochy náměstí 5. května 
pozemku p. č. 3201/1, o výměře 1000m², za účelem konání farmářských trhů. Vzhledem k tomu, že nájemce 
porušil Smlouvu v článku III, odst. 2, odstupuje pronajímatel od Smlouvy o nájmu a provozování farmářských trhů 
Návrh na usnesení: RM v souladu s ustanovením čl. III, odst. 2., odstupuje od Smlouvy o nájmu a provozování 
farmářských trhů mezi Městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a Ing. P. N., Praha 12, jako nájemcem, na 
pronájem části plochy náměstí 5. května p. č. 3201/1 o výměře 1000m² za účelem konání sobotních farmářských 
trhů, z důvodu prodlení se zaplacením výše nájemného po dobu delší než 14 dnů.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Vyřizuje OH 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
3.1. Oprava chodníkového zametacího stroje CC 2000   
V přiložené korespondenci je popsán problém s prasklým blokem motoru zametacího stroje CC 2000, 
technických služeb. Vzhledem k tomu, že se tento výdaj letošního roku nedal naplánovat, rozhodlo se vedení TS 
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po předběžné konzultaci s vedením města pro nejlevnější variantu opravy. Přesto se náklady vyšplhaly až na 
hodnotu přes 260 tis. Kč, a o tuto hodnotu bude nezbytné navýšit rozpočet TS Čelákovice na tento rok. 
Návrh na usnesení: RM schvaluje navýšení příspěvku pro Technické služby Čelákovice o částku 262 000,- Kč 
pro rok 2013, na úhradu nákladů za opravu zametacího stroje CC 2000. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 (Volfová) 
Vyřizuje TAJ/TS 
 
 
3.2. Rozpočet města 2013 - úprava č. 7 
RM je předkládán rozpočet města 2013 - úprava č. 7  
Návrh na usnesení: RM schvaluje úpravu č. 7 rozpočtu města 2013. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Na jednání RM v září 2013 bude pozván vedoucí odboru OFaP a bude se řešit  podrobnější rozlišení položek 
rozpočtu včetně rozdělení do samostatných kapitol s odkazem na jejich správcovství vedoucími odborů,  kteří tím 
budou správci jednotlivých kapitol. 
Vyřizuje OFaP 
 
 
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. 6 ze dne 16. 7. 2013. 
Návrh na usnesení: 4.1.1. RM se seznámila se Zápisem z jednání komise pro rozvoj města č. 6 ze dne 
16. 7. 2013. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 (Bodlák) 
 
Návrh na usnesení: 4.1.2. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek k architektonické studii 
rekonstrukce vstupů do BD U Kapličky 1632 – 1633.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
Návrh na usnesení: 4.1.3. RM pro své rozhodnutí ve věci umístění  rodinného domu a garáže na pozemku 
p.č. 1945/6 v Žižkově ulici, k.ú. Čelákovice požaduje předložit zastavovací studii pro území ohraničené ulicemi 
Žižkova, Zahradní a Pod Přerovskou cestou pro umístění staveb na území, které je v územním plánu určené jako 
rozvojové. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3 (Pátek, Bodlák, Janák) 
 
Návrh na usnesení: 4.1.4. RM po projednání v komisi pro rozvoj města nemá námitek k záměru výstavby 
modlitebny Církve bratrské v ulici Palackého na p.č. 480 a 479/1 podle studie vypracované Ing. arch. L. L. a jeho 
architektonickým ateliérem v květnu letošního roku. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Vyřizuje ORM 
 
 
4.2. Spolupráce při výběru osvětlovacích prvků na stavbu „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ 
Na základě jednání RM dne 20. 3. 2013 jsme zahájili spolupráci ve věci výběru osvětlovacích prvků na stavbu 
„Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ s Ing. A. Po dlouhém řešení, posuzování řady různých svítidel, 
několika osobních schůzkách a účastech na zasedání RM byl Ing. A. zpracován odborný posudek a doporučen 
nejvhodnější typ svítidla, jehož technické parametry byly následně RM odsouhlaseny. 
Návrh na usnesení: RM pověřuje odbor rozvoje města k úhradě služeb poradenské činnosti a kvalifikovaného 
posudku ohledně volby typu svítidel, která budou instalována do zábradlí lávky přes Labe (stavba „Cyklistická 
stezka přes Labe v Čelákovicích“) v rozsahu 31,5 hod. za cenu 17.152,- Kč včetně DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Vyřizuje ORM 
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ  
Bez podkladu. 
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6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 

6.1. Zápis z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic č. 7 ze dne 16. 7. 2013 
RM je předkládán Zápis z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se Zápisem z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic 
č. 7 ze dne 16. 7. 2013. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Vyřizuje OŠIK 
 
 
6.2.1. Sdružení včelařů Čelákovice 
Sdružení včelařů Čelákovice žádá o finanční podporu projektu „Výměna matek, aerosolová léčba a kontaktní 
léčba kyselinou mravenčí v roce 2013“. 
Návrh na usnesení: 6.2.1.1. RM schvaluje rozpočtové opatření, kterým se navyšuje kapitola rozpočtu města na 
rok 2013 č. 3399, pol. 5222 o 3.000,- Kč, převedením z kapitoly č. 3319, pol. 5169.  
Návrh na usnesení: 6.2.1.2. RM schvaluje finanční příspěvek občanskému sdružení Sdružení včelařů 
Čelákovice ve výši 7.000,- Kč s určením dle předložené žádosti.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Vyřizuje OŠIK 
 
6.2.2. Sdružení houbařů Čelákovice 
Sdružení houbařů (občanské sdružení vzniklo 11. 6. 2013) žádá o finanční podporu tradiční akce „Výstava hub“ 
Návrh na usnesení: 6.2.2.1. RM schvaluje rozpočtové opatření, kterým se navyšuje kapitola rozpočtu města na 
rok 2013 č. 3399, pol. 5222 o 5.000,- Kč, převedením z kapitoly č. 3319, pol. 5169.  
Návrh na usnesení: 6.2.2.2. RM schvaluje finanční příspěvek občanskému sdružení Sdružení houbařů 
Čelákovice ve výši 5.000,- Kč s určením dle předložené žádosti.   
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Bodlák)  
Vyřizuje OŠIK 
 
6.2.3. TJ Spartak Čelákovice 
Celoroční sportovní činnost TJ Spartak podpořilo Město Čelákovice v řádném dotačním řízení ve výši příspěvku 
268 tis. Kč. Předseda jednoty žádá o další finanční prostředky na pořádání 51. ročníku sportovní akce „Velká 
cena v běhu hodinovém“ v Houštce, Stará Boleslav dne 7. září 2013. 
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční příspěvek TJ Spartak Čelákovice na pořádání 51. ročníku závodu „Velká 
cena v běhu hodinovém“ ve výši 7.000,- Kč.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
Vyřizuje OŠIK 
 
6.2.4. TJ Spartak Čelákovice 
Oddíl nohejbalu žádá o finanční podporu sportovní akce „Nohejbalový víkend v Čelákovicích“. 
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční příspěvek TJ Spartak Čelákovice na pořádání akce „Nohejbalový víkend 
v Čelákovicích“, ve výši 13.000,- Kč.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Vyřizuje OŠIK 
 
6.2.5. M. K. – naturální kulturistika, Čelákovice 
M.K. (člen České společnosti naturálního sportu) žádá o finanční podporu kompletní přípravy na soutěž INBA 
EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2013 
Návrh na usnesení: 6.2.5.1. RM schvaluje rozpočtové opatření, kterým se navyšuje kapitola rozpočtu města na 
rok 2013 č. 3419, pol. 5222 o 5.000,- Kč, převedením z kapitoly č. 3319, pol. 5169.  
Návrh na usnesení: 6.2.5.2. RM schvaluje finanční příspěvek M. K., Čelákovice na podporu přípravy a účasti 
v soutěži  INBA  EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2013 (naturální kulturistika a fitness) ve výši 5.000,- Kč.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
Vyřizuje OŠIK 
 
 
6.3. Návrh mimořádné odměny při příležitosti životního jubilea 
Navrhujeme ocenit pracovní zásluhy paní H. H., která vykonává funkci ředitelky Mateřské školy, 
u příležitosti životního jubilea padesáti let věku mimořádnou odměnou. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje mimořádnou odměnu H. H., dle předloženého návrhu, v souvislosti s oceněním 
jejích pracovních zásluh při dovršení 50 let věku.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
Vyřizuje OŠIK 
 
 
6.4. Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku města 
UNISOFT – P. B., Bílé Poličany (kraj Hradec Králové) žádá o udělení souhlasu s užitím znaku města Čelákovic 
na informačních plakátech „Kam za kulturou a sportem?“. 
Návrh usnesení: RM souhlasí s užitím znaku města Čelákovic na informačním plakátu firmy UNISOFT 
– P. B., Bílé Poličany „Kam za kulturou a sportem?“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
Vyřizuje OŠIK 
 
 
6.5. Graffiti a možné plochy v majetku města 
Předložený materiál se zabývá problematikou a řešením vytipování skupin ploch pro případné využití grafitty 
a street art. 
Návrh na usnesení:  RM stanovuje plochy na městských objektech určené pro případnou grafickou úpravu, 
které budou poskytnuty žadatelům, P. Ch. a P. P.: kotelny K 80 V Prokopě, K 360 Na Stráni, K 40 Rumunská, 
včetně jejich komínových těles, komínová tělesa Q-Byt. Zároveň RM požaduje, aby jí před začátkem realizace 
díla na konkrétní ploše, byl návrh předložen ke schválení. U schválených návrhů RM projedná případný podíl 
města na nákladech spojených s realizací díla. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Volfová) 
Vyřizuje OH 
 
 
6.6.  Městské muzeum – Rozhodnutí MK ve věci odvolání 
Na základě usnesení RM č. 6/2013/6.3. ze dne 8. 4. 2013 ředitel muzea podal rozklad proti uložení pokuty MK ze 
dne 25. 3. 2013. Ministerstvo celou záležitost posoudilo a podaný rozklad zamítlo – viz rozhodnutí. 
Návrh na usnesení: 6.6.1. RM se seznámila s Rozhodnutím Ministerstva kultury ve věci udělení pokuty 
Městskému muzeu v Čelákovicích č.j. MK 34581/2013 OLP. 
 
Návrh na usnesení: 6.6.2. RM se seznámila s vyjádřením ředitele Městského muzea č.j. 2105/2013.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
Návrh na usnesení: 6.6.3. RM schvaluje poskytnutí mimořádné zálohy ve výši 50.000,- Kč Městskému muzeu 
v Čelákovicích na rok 2013.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Janák) 
Na příštím jednání RM bude předložen návrh komise, která vyšetří odpovědnost konkrétních osob za udělení 
pokuty. Schválená výše příspěvku zřizovatele pro rok 2013 Městskému muzeu se přijetím usnesení 6.6.3. 
nemění. 
Vyřizuje STAR 
 
 
7. DOPRAVA 
Bez podkladu. 
 
 
8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI  
 
8.1. Zápis z jednání Bytové komise 
RM je předkládán Zápis z jednání Bytové komise č. 7 ze dne 2. 7. 2013. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se Zápisem z jednání Bytové komise č. 7 ze dne 2. 7. 2013  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
Vyřizuje OH 
 
 
8.2.1. Korespondence I. Č. 
Radě města se předkládá žádost paní I. Č., bytem Průběžná, Milovice, která žádá o prodloužení Nájemní 
smlouvy k bytu. Platnost Nájemní smlouvy byla do 31. 3. 2013. Dluh na nájemném k 31. 5. 2013 činí 34 506,- Kč. 
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Rodina Č. dluh splácí pravidelně, snaží se dluh uhradit v co nejkratší době. Členové bytové komise doporučují 
prodloužení Nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce, tj. je do 31. 10. 2013 pro manželé I. a M. Č., za 
předpokladu, že budou nadále pravidelně splácet nájem v plné výši a zároveň bude splácen dluh na nájemném.  
 
Návrh usnesení: RM schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy na byt, ul. Průběžná, Milovice, na dobu určitou 3 
měsíce tj. do 31. 10. 2013 s manželi I. a M. Č., Milovice. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Klicpera), nepřítomen 1 (Janák) 
Vyřizuje OH 
 
8.2.2. Korespondence L. C. 
Radě města se předkládá žádost pana L. C., ul. Armádní, Milovice, který žádá o prodloužení Nájemní smlouvy 
k bytu. Nájemní smlouva byla platná do 30. 4. 2013. Vzhledem k tomu, že pan C. dluží na nájemném ke dni 30. 
6. 2013 částku ve výši 35 710,- Kč, členové bytové komise nedoporučují prodloužení Nájemní smlouvy a 
doporučují podání výpovědi z nájmu bytu v Milovicích, Armádní ulice, L. C. z důvodu nezaplacení nájemného a 
úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, v částce převyšující trojnásobek měsíční výše těchto plateb. 
Návrh usnesení: RM vypovídá nájem z bytu v Milovicích, ul. Armádní, Milovice, L. C., z důvodu neplacení 
nájemného. 
Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu, v Milovicích, ul. Armádní.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 (Janák)  
Vyřizuje OH 
 
8.2.3. Korespondence V. C. 
Radě města se předkládá žádost V. C., bytem Armádní ul., Milovice, která žádá prodloužení Nájemní smlouvy 
k bytu. Nájemní smlouva byla platná do 31. 3. 2013. Dluh na nájemném není. Členové bytové komise po 
projednání doporučují prodloužení Nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíců tj. do 31. 10. 2013. 
Návrh usnesení: RM schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy na byt, ul. Armádní, Milovice, na dobu určitou 3 
měsíce tj. do 31. 10. 2013 s paní V. C., Milovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 (Janák)  
Vyřizuje OH 
 
8.2.4. Korespondence M. K. 
Radě města se předkládá žádost M. K., bytem Komenského, Čelákovice, která žádá prodloužení Nájemní 
smlouvy k bytu. Nájemní smlouva byla platná do 30. 6. 2013. Dluh na nájemném, není. Členové bytové komise 
po projednání doporučují prodloužení Nájemní smlouvy.  
Návrh usnesení: RM schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy na byt, ul. Komenského, Čelákovice, s paní M. K., 
Čelákovice.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 (Janák) 
Vyřizuje OH 
 
8.2.5. Korespondence P. C. 
Radě města se předkládá žádost pana P. C., bytem ul. Armádní, Milovice, který žádá prodloužení Nájemní 
smlouvy k bytu. Nájemní smlouva byla platná do 30. 9. 2012. Dluh na nájemném, není. Členové bytové komise 
po projednání doporučují prodloužení Nájemní smlouvy.  
Návrh usnesení: RM schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy na byt, ul. Armádní, Milovice, s panem P. C., 
Milovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 (Janák) 
Vyřizuje OH 
 
8.2.6. Korespondence I. P. 
Radě města se předkládá žádost I. P., bytem ul. Průběžná, Milovice, která žádá prodloužení Nájemní smlouvy 
k bytu. Nájemní smlouva byla platná do 31. 10. 2012. Dluh na nájemném k 15. 7. 2013 činí 8 865,- Kč. Členové 
bytové komise po projednání doporučují prodloužení Nájemní smlouvy na byt č. 10 na dobu určitou  
3 měsíce tj. do 31. 10. 2013.  
Návrh usnesení: RM schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy na byt, ul. Průběžná, Milovice, s paní I. P., 
Milovice 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Klicpera), nepřítomen 1 (Janák)  
Vyřizuje OH 
 
8.2.7. Korespondence I. M. 
Radě města se předkládá žádost I. M., bytem ul. Průběžná, Milovice, která žádá o prodloužení Nájemní smlouvy 
k bytu. Nájemní smlouva byla platná do 30. 6. 2013. Dluh na nájemném k 31. 5. 2013 činí 119 018,- Kč. Členové 
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bytové komise nedoporučují prodloužení Nájemní smlouvy a současně doporučují podání výpovědi z nájmu bytu 
v Milovicích, Průběžná ulice, I. a R. M., z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná 
s užíváním bytu, v částce převyšující trojnásobek měsíční výše těchto plateb. 
Návrh usnesení: RM vypovídá nájem z bytu č. 4, v domě č. p. 606, v Milovicích, ul. Průběžná, Milovice, 
manželům Iloně a Robertu Mickovým, z důvodu neplacení nájemného. 
Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu, v Milovicích, ul. Průběžná.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1 (Janák)  
Vyřizuje OH 
 
V 19:50 hod. p. Janák opustil jednání RM ze zdravotních důvodů. 
  
8.2.8. Korespondence P. K. 
Radě města se předkládá žádost pana P. K., bytem ul. Průběžná, Milovice, který žádá prodloužení Nájemní 
smlouvy k bytu. Nájemní smlouva byla platná do 31. 10. 2012. Dluh na nájemném není. Členové bytové komise 
po projednání doporučují prodloužení Nájemní smlouvy.  
Návrh usnesení: RM schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy na byt, ul. Průběžná, Milovice, s panem P. K., 
Milovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Vyřizuje OH 
 
8.2.9. Vyřazení ze seznamu uchazečů o pronájem bytu 
Manželům K. byl přidělen byt 3+1 v Čelákovicích, dle seznamu, výpisem z usnesení č.8/2013/8.2.6. ze dne 13. 
května 2013. Manželé K. po doručení výpisu z usnesení, písemně sdělili, že se bytu vzdávají. RM dne 8. 
července 2013. č. j. 11/2013/8.4. revokovala své usnesení č.8/2013/8.2.6. ze dne 13. května 2013. Členové 
bytové komise doporučují vyřazení ze seznamu uchazečů o pronájem bytu manželé K., trvale bytem Čelákovice, 
přechodně, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav z důvodu, nepřevzetí a odmítnutí bytu. 
Návrh usnesení: RM schvaluje vyřazení manželů J. a E. K. ze seznamu uchazečů o pronájem bytu z důvodu 
odmítnutí přiděleného bytu.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  
Vyřizuje OH 
 
 
8.3. Záležitost výpovědi z nájmu bytu užívaného p. M. H. a paní M. H. 
Pan M. H., společně se svou manželkou paní M. H., užívá od 1. 5. 2012 byt v Milovicích, Armádní ulice. Nájemní 
smlouva je uzavřena na dobu určitou do 30. 4. 2014. Od měsíce února 2013 přestal pan H. platit nájemné a 
zálohy na služby k měsíci červnu 2013 dosáhl dluh na nájemném a zálohách na služby spojenými s užíváním 
bytu částky 17.601,- Kč. 
Návrh usnesení: 8.3.1. RM schvaluje rozhodnutí dát výpověď z nájmu bytu v Milovicích, Armádní ulice, panu M. 
H., a paní M. H., z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu v částce 
překračující trojnásobek měsíční výše těchto plateb. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  
Návrh usnesení: 8.3.2. RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu a případně 
vyklizení bytu, Armádní ulice, v Milovicích. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  
Vyřizuje Q-BYT 
 
 
8.4.1. Přidělení bytu:  
Jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 72,10 m², ul. V Prokopě v Čelákovicích. Členové bytové komise 
doporučují přidělení bytu paní E. B., trvale bytem Čelákovice. V případě přidělení bytu, byt bude užívat se svým 
přítelem. V seznamu uchazečů o nájem obecního bytu je na 8. místě. Žádost o nájem obecního bytu má podanou 
ode dne 15. 12. 2008. Nevlastní nem. k bydlení 
Návrh na usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 2+1, V Prokopě, Čelákovice, E. B., Čelákovice dle seznamu. 
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 3 (Klicpera, Sekyra, Rýdlo) 
NÁVRH NEBYL PŘIJAT 
Vyřizuje OH 
 
8.4.2. Přidělení bytu: 
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 59,49 m², ul. Prokopa Holého v Čelákovicích. Členové bytové komise 
doporučují přidělení bytu paní K. M., trvale bytem Čelákovice. V případě přidělení bytu bude obývat byt sama. 
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V seznamu uchazečů o nájem obecního bytu je na 10. místě a žádost o byt má podanou ode dne 7. 4. 2009. 
Nevlastní nem. k bydlení. 
Návrh na usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 1+1, Prokopa Holého, Čelákovice, paní K. M., Čelákovice dle 
seznamu. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2 (Klicpera, Sekyra)  
Vyřizuje OH 
 
8.4.3. Přidělení bytu: 
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 67,84 m², ul. Na Stráni v Čelákovicích. Členové bytové komise 
doporučují přidělení bytu panu G. N., trvale bytem Čelákovice. V případě přidělení bytu bude pan N. obývat byt se 
svou přítelkyní a nezl. dcerou. V seznamu uchazečů o nájem obecního bytu je na 23. místě a žádost o byt má 
podanou ode dne 21. 06. 2010. Nevlastní nem. k bydlení. 
Návrh na usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 3+1, Na Stráni, Čelákovice, panu G. N., Čelákovice dle 
seznamu. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Klicpera)  
Vyřizuje OH 
 
8.4.4. Přidělení bytu: 
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 76,57 m², ul. Prokopa Holého v Čelákovicích. Členové bytové komise 
doporučují přidělení bytu manželům K. a J. M., trvale bytem Čelákovice, přechodně se zdržují na adrese, 
Čelákovice. V případě přidělení bytu, bude rodina užívat byt se dvěma nezl. dětmi. V seznamu uchazečů o nájem 
obecního bytu jsou na 32. místě. Žádost o nájem obecního bytu má podanou ode dne 20. 04. 2011. Nevlastní 
nem. k bydlení. 
Návrh na usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 3+1, Prokopa Holého, Čelákovice, manželům K. a J. M., 
Čelákovice dle seznamu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  
Vyřizuje OH 
 
8.4.5. Přidělení bytu: 
Jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 61,10 m², ul. Armádní, Milovice. Členové bytové komise doporučují 
přidělení bytu panu P. Š., trvale bytem Čelákovice. V případě přidělení bytu, bude byt užívat se svou partnerkou a 
jejich dvěma nezl. dětmi. V seznamu uchazečů o nájem obecního bytu je na 90. místě. Žádost o nájem obecního 
bytu má podanou ode dne 13. 06. 2012. Nevlastní nem. k bydlení. 
Návrh na usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 2+1, Armádní, Milovice, panu P. Š., Čelákovice dle seznamu. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Klicpera) 
Vyřizuje OH 
 
8.4.6. Přidělení bytu: 
Jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 65,92 m², ul. Armádní v Milovicích. Členové bytové komise doporučují 
přidělení bytu panu M. K., trvale bytem trvale bytem Semice, přechodně bytem Milovice. V případě přidělení bytu, 
bude pan K. užívat byt se svou partnerkou a dvěma nezl. dětmi. V seznamu uchazečů o nájem obecního bytu 
jsou na 101. místě. Žádost o nájem obecního bytu má podanou ode dne 10. 09. 2012. Nevlastní nem. k bydlení. 
Návrh na usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 3+1, Armádní, Milovice, panu M. K., Semice dle seznamu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  
Vyřizuje OH 
 
8.4.7. Přidělení bytu: 
Jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 52,90 m², ul. Průběžná v Milovicích. Členové bytové komise 
doporučují přidělení bytu manželům L. a T. K., trvale bytem Čelákovice. V případě přidělení bytu, bude rodina 
obývat se svým nezl. synem. V  seznamu uchazečů o nájem obecního bytu je na 110. místě a žádost o byt má 
podanou ode dne 20. 08. 2012. Nevlastní nem. k bydlení. 
Návrh na usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 2+1, Průběžná, Milovice, manželům 
L. a T. K., Čelákovice dle seznamu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  
Vyřizuje OH 
 
8.4.8. Revokace – Výpis z usnesení č. 10/2013/8.2.10 ze dne 17. června 2013: 
RM přidělila byt o velikosti 3+1, Topolová, Milovice paní P. D. Paní D. den po převzetí bytu oznámila na firmě 
Q-BYT, že byt nechce a vrátila ho městu zpět. 
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Návrh na usnesení: RM revokuje své usnesení č. 10/2013/8.2.10. ze dne 17. června 2013, kterým přiděluje byt 
o velikosti 3+1, ul. Topolová, Milovice P. D., trvale bytem Roudnice nad Labem, dle seznamu, protože pí D. 
uvedený byt nepřijala. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  
Vyřizuje OH 
 
8.4.9. Vyřazení ze seznamu uchazečů o pronájem bytu: 
Na základě vrácení bytu, ul. Topolová, Milovice, paní P. D. doporučují členové bytové komise vyřazení ze 
seznamu uchazečů o pronájem bytu z důvodu odmítnutí přiděleného bytu. 
Návrh na usnesení: RM schvaluje vyřazení paní P. D., trvale bytem Roudnice nad Labem ze seznamu uchazečů 
o pronájem bytu z důvodu odmítnutí přiděleného bytu.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  
Vyřizuje OH 
 
8.4.10. Přidělení bytu: 
RM se předkládá žádost paní M. Č., bytem Armádní, Milovice ve věci výměny bytu. Jedná se o výměnu bytu v ul. 
Armádní za byt v téže ulici. Paní Č. obývá doposud byt o velikosti 1+1 a stará se o syna (17 let), který je velice 
vážně nemocen. Členové bytové komise mimořádně souhlasí s výměnou bytů paní Č., a doporučují přidělení 
bytu o velikosti 2+1 o celkové ploše 61,61 m², ul. Armádní v Milovicích, hlavně ze zdravotních důvodů jejího syna. 
Paní Č. vrátí městu byt 1+1, ul. Armádní v Milovicích.  
Návrh na usnesení: RM přiděluje byt o velkosti 2+1, Armádní, Milovice, paní M. Č., za podmínky, že odevzdá 
městu byt o velikosti 1+1, v domě ul. Armádní, Milovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  
Vyřizuje OH 
 
 
8.5.1. Přidělení bytu: 
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného obecního bytu, formou obálkovou metodou, jednalo se 
o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 87,97 m², ul. Prokopa Holého, Čelákovice. 
Dne 7. 8. 2013 provedla komise jmenovaná starostou Ing. Josef Pátkem, otevření a vyhodnocení nabídek. Byla 
předložena celkem 1 obálka. 
Výběrová komise doporučuje pronájem bytu, ul. Prokopa Holého, jediné nabídce v souladu s návrhem výběrové 
komise a vyhlášenými pravidly a uzavřít Nájemní smlouvu na byt, ul. Prokopa Holého 
s paní M. J., Čelákovice za nabídnutou cenu 8.600,- Kč měsíčně. 
Návrh na usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 3+1 v ul. Prokopa Holého, v Čelákovicích, M. J. za nabídnutou 
cenu 8.600,- Kč, měsíčně. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Klicpera)  
Vyřizuje OH 
 
8.5.2. Přidělení bytu: 
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného obecního bytu, formou obálkovou metodou, jednalo se 
o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 52,86 m², ul. Stankovského, Čelákovice. 
Dne 7. 8. 2013 provedla komise jmenovaná starostou Ing. Josef Pátkem, otevření a vyhodnocení nabídek. Bylo 
předloženo celkem 5 obálek z toho dvě obálky, byly neplatné. 
Výběrová komise doporučuje pronájem bytu, ul. Stankovského, nabídce v souladu s návrhem výběrové komise a 
vyhlášenými pravidly a uzavřít Nájemní smlouvu na byt, ul. Stankovského se Z. L., Čelákovice za nabídnutou 
cenu 8.000,- Kč, měsíčně. 
Návrh na usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 2+1 v ul. Stankovského v Čelákovicích, 
Z. L. za nabídnutou cenu 8.000,- Kč, měsíčně. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  
Na příštím jednání RM předloží OH znovu záměr na pronájem obou bytů U Podjezdu - obálkovou metodou. 
Vyřizuje OH 
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
 
9.1. Zápis z jednání Bezpečnostní komise č. 22 ze dne 21. 6. 2013 
RM je předkládán Zápis z jednání Bezpečnostní komise.  
Návrh usnesení: RM se seznámila se Zápisem z jednání Bezpečnostní komise č. 22 ze dne 21. 6. 2013 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  
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9.2. Zpráva o bezpečnosti a o činnosti MP Čelákovice za I. pololetí roku 2013 
RM je předkládána Zpráva o bezpečnosti ve městě Čelákovice a o činnosti MP Čelákovice za I. pololetí roku 
2013, která obsahuje i zprávu vedoucího Policie ČR OOP Čelákovice.  
Návrh usnesení: RM se seznámila se Zprávou o bezpečnosti a o činnosti MP Čelákovice za I. pololetí roku 
2013, předloženou místostarostou I.   
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  
Vyřizuje MP 
 
 
10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
 
10.1. Převedení herních prvků a mobiliáře v mateřských školkách na školky 
Město pořídilo v posledních letech prakticky do všech tří městských mateřských škol nové herní prvky, které jsou 
vyrobeny, dodány a namontovány renomovanými firmami. Ke každému z  těchto prvků byla dodána i řádná 
certifikace, prohlášení o shodě a při jeho instalaci byl sepsán předávací protokol. Tyto doklady, které se k ročním 
revisím předkládají, potvrzují, že herní prvky jsou bezpečné a bezpečně ukotvené (jde i o větší sestavy), což je  
i díky certifikaci prověřeno státní zkušebnou ze všech zákonných hledisek. 
Návrh usnesení: RM souhlasí s převodem všech dosud městem pořízených herních prvků instalovaných 
v zahradách MŠ do evidence majetku každé konkrétní mateřské školky. Rada města současně ukládá 
vedoucímu hospodářského odboru zajistit převod herních prvků a souvisejícího mobiliáře do evidence 
jednotlivých mateřských škol před provedením ročních inventur 2013. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (Klicpera), nepřítomen 1 (Rýdlo).  
Vyřizuje OŽP  
 
 
10.2. EKO - KOM a.s. – úprava sazebníků 
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s. (AOS) oznámila změnu výše odměn za sbírané komodity. 
V našem případě jde o sběr papíru, směsného skla, směsných plastů, kovů a nápojových kartonů sbíraných ve 
směsi. Společnost je podle základní smlouvy oprávněna jednostranně měnit bonusové a garanční složky, rušit  
a stanovovat nové koeficienty. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí úpravu sazebníku odměn poskytovaných městu Čelákovice autorizovanou 
obalovou společností EKO-KOM a.s.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  
Vyřizuje OŽP  
 
 
11. RŮZNÉ 
 
11.1. Regulace hazardu na území města   
Zápisem č. 10/2013/11.1. ze dne 17. 6. 2013 bylo tajemníkovi uloženo provést šetření o dopadu hazardních her 
na život v Čelákovicích a toto šetření předložit na jednání RM v srpnu 2013. 
Na úvod je třeba uvést, že obecně závaznou vyhláškou E 2/2010 Města Čelákovic o stanovení míst, na kterých 
mohou být provozovány VHP, je zajištěno, aby nedocházelo k dalšímu rozšiřování okruhu míst, kde mohou být 
přístroje instalovány. Výnos z těchto přístrojů pro rozpočet města činil v roce 2012 celkem 2 435 000,- Kč a za 
první pololetí roku 2013 celkem 1 008 600,- Kč. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zprávu tajemníka o regulaci výherních hracích přístrojů na území města a 
souhlasí se zachováním současného znění vyhlášky E 2/201 Města Čelákovic o stanovení míst, na kterých 
mohou být provozovány VHP.   
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Klicpera) 
Vyřizuje TAJ 
 
 
11.2.1.  
Návrh usnesení: RM zrušuje komisi Poradního sboru občanů z důvodu její nečinnosti, komise se sešla pouze 
1x, a to v roce 2011. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  
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11.2.2. 
Návrh usnesení: RM zrušuje „Komisi MA 21“ z důvodu její nečinnosti, komise nemá v současnosti ani svého 
předsedu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  
 
 
11.3.  – Logo města 
Tento bod nebyl projednán, předkladatel ho navrhl ke stažení z programu, a to z důvodu chybějícího člena RM. 
 
 
Bohumil Klicpera a Luboš Rýdlo předali na jednání Rady místostarostovi I. a tím i starostovi nabídku na rezignaci 
na členství v RM, formou otevřeného dopisu tak, jak oznámili na ZM 26. 6. 2013 za určitých předpokladů 
vyjádřených v dopisu. RM byla seznámena s obsahem dopisu. Usnesení k této věci nebylo přijato. 
 
 

 
Zápis ověřil: Bohumil Klicpera 

 
 

 

Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 


