
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 15/2013 konané dne 26. srpna 2013

Přítomni: František Bodlák, Josef Pátek, Miloš Sekyra, Jarmila Volfová

Hosté: 

Omluveni: Tomáš Janák, Bohumil Klicpera, Luboš Rýdlo

Program jednání:

1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění

1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

  1.3. Schválení zápisu

2. Majetkoprávní záležitosti

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 19:15 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 26. 8. 2013
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění

Starosta doplnil program jednání o bod: 4.2.,6.7.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o bod:4.2., 6.7.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.2. Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Františka Bodláka ověřovatelem zápisu
* Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

* Jmenování Františka Bodláka ověřovatelem zápisu – viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 14/2013 ze dne 12. 8. 2013 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis z minulé schůze č. 14/2013 ze dne 12. 8. 2013 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI – VYJÁDŘENÍ MĚSTA

2.1. Smlouva nájemní 
Radě města se předkládá Smlouva o nájmu pozemku uzavřená mezi paní D. Ž. a panem D. Ž., oba bytem 
Miličín, jako pronajímateli, a Městem Čelákovice jako nájemcem. Pronajímatelé pozemku p. č. 1213 – lesní 
pozemek o výměře 10.099m², zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Benešov, pro k. ú. Miličín a obec Miličín, pronajímají nájemci část výše uvedeného pozemku p. č. 1213 – lesní 
pozemek - pruh o šířce cca 3m v délce 100 m, přiléhající k cestě – komunikaci p. č. 1212, v k. ú. Miličín – za 
účelem přístupu osob a automobilů na pozemek p. č. 1216 v k. ú. Miličín, který je ve vlastnictví nájemce.
Návrh na usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 1213 – lesní pozemek,
o výměře 10099 m², zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, 
s vlastníky pozemku manželi D. a D. Ž., Miličín, jako pronajímateli, a Městem Čelákovice, jako nájemcem, za 
roční nájemné ve výši 1 000,- Kč. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

2.2. Žádost nájemce nebytových prostor v domě čp. 212 ulice Masarykova
Nájemce nebytových prostor v domě čp. 212 ulice Masarykova – paní T. H., žádá v souladu s článkem I. 
Smlouvy o souhlas s umístěním sídla další firmy nájemce do pronajatých prostor. 
Tento bod bude projednán na příští RM
Vyřizuje Q-BYT

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1. Odpis pohledávek TOS a.s. za inzerci v ZMČ
V účetní evidenci jsou evidovány pohledávky za TOS a.s. za neuhrazenou inzerci v ZMČ v celkové výši
5 743,- Kč. Jedná se o 3 faktury z roku 2008 a 2009, na každou neuhrazenou fakturu byly vystaveny 2 upomínky.
Návrh na usnesení: 3.1.1. RM souhlasí s odpisem pohledávek z inzerce v ZMČ za TOS a. s. v roce 2008 ve výši 
2 000,- Kč z fa č. 20080288 a 1 452,- Kč z fa č. 20080439.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Návrh na usnesení: 3.1.2 RM souhlasí s odpisem pohledávky z inzerce v ZMČ za TOS a. s. v roce 2009 ve výši 
2 291,- Kč z fa č. 20090800.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OFaP
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3.2. Odpis pohledávek z inzerce v ZMČ za rok 2008
V účetní evidenci jsou evidovány pohledávky za neuhrazenou inzerci v ZMČ za rok 2008 od následujících 
dlužníků celkové výši 15 166,- Kč.
Návrh na usnesení: RM souhlasí s odpisem pohledávky z inzerce za rok 2008 ve výši

120,- Kč z fa 20080023  dlužníka Ing. V. L.
412,- Kč z fa 20080346   dlužníka Golf institut s. r. o.
528,- Kč z fa 20080353 dlužníka O. Š.
412,- Kč z fa 20080411 dlužníka Golf institut s. r. o.    
96,- Kč z fa 20080413 dlužníka Š.K.     

422,- Kč z fa 20080418 dlužníka O. Š.
4 928,- Kč z fa 20080435 dlužníka Antico s.r.o.

422,- Kč z fa 20080505 dlužníka O. Š.
528,- Kč z fa 20080515 dlužníka R. Š.    
192,- Kč z fa 20080580 dlužníka P. V.
120,- Kč z fa 20080601 dlužníka H. K.    
422,- Kč z fa 20080667 dlužníka R. Š.    
412,- Kč z fa 20080679 dlužníka Golf institut s. r. o.

4 928,- Kč z fa 20080685 dlužníka Blesk Reality s .r. o.
168,- Kč z fa 20080701 dlužníka J. S.    

1 056,- Kč z fa 20080861 dlužníka Alhe s. r. o.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OFaP

3.3. Odpis pohledávek z inzerce v ZMČ za rok 2009
V účetní evidenci jsou evidovány pohledávky za neuhrazenou inzerci v ZMČ za rok 2009 od následujících 
dlužníků celkové výši 5 481,- Kč.
Návrh na usnesení: RM souhlasí s odpisem pohledávky z inzerce za rok 2009 ve výši

766,- Kč z fa 20090073 dlužníka E.P.    
72,- Kč z fa 20090164 dlužníka T. L.

243,- Kč     z fa 20090472 dlužníka S. K.
440,- Kč z fa 20090529 dlužníka P. V.
471,- Kč z fa 20090536 dlužníka M. B.    
143,- Kč z fa 20090541 dlužníka M. T.    
440,- Kč z fa 20090622 dlužníka P. V.    
143,- Kč z fa 20090632 dlužníka V. D.    
440,- Kč z fa 20090698 dlužníka P. V.    
603,- Kč z fa 20090699 dlužníka J. K.    
143,- Kč z fa 20090703 dlužníka V. D.   
143,- Kč z fa 20090742 dlužníka T. T.    
440,- Kč z fa 20090781 dlužníka P. V.    
440,- Kč z fa 20090881 dlužníka P.V.
440,- Kč z fa 20090979 dlužníka P. V.
114,- Kč z fa 20090982 dlužníka N. G.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OFaP

3.4. Odpis pohledávek z inzerce v ZMČ za rok 2010
V účetní evidenci jsou evidovány pohledávky za neuhrazenou inzerci v ZMČ za rok 2010 od následujících 
dlužníků. Celkem se jedná o 9 120,- Kč za vybrané pohledávky.
Návrh na usnesení: RM souhlasí s odpisem pohledávky z inzerce za rok 2010 ve výši

86,- Kč z fa 20100071 dlužníka J. W.    
2 112,- Kč z fa 20100125 dlužníka M. K.
2 112,- Kč z fa 20100219 dlužníka M. K.

665,- Kč z fa 20100312 dlužníka A. K.    
634,- Kč z fa 20100343 dlužníka E. K.    
374,- Kč z fa 20100445 dlužníka G. N.    
144,- Kč z fa 20100454 dlužníka T. L.    
380,- Kč z fa 20100601 dlužníka I. Z.    
480,- Kč z fa 20100622 dlužníka K. T.    
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475,- Kč z fa 20100689 dlužníka M. C.    
286,- Kč z fa 20100785 dlužníka M. C.    
286,- Kč z fa 20100880 dlužníka M. C.    
199,- Kč z fa 20100984 dlužníka M. C.    
887,- Kč z fa 20101014 dlužníka Stavel cz, s. r. o.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OFaP

3.5. 10. výročí otevření bazénu pro veřejnost  
Radě města se předkládá návrh, aby ve výroční den (10 let) otevření bazénu 9. 9. 2013 mohla veřejnost vstup do 
bazénu využít zdarma.
Návrh na usnesení: RM souhlasí s bezplatným vstupem do bazénu pro veřejnost dne 9. 9. 2013, v den 
desetiletého výročí otevření bazénu 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje bazén

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA

4.1. Schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění TDS a BOZP –
Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“
V souvislosti se zahájeným otevřeným zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Sokolovské 
v Čelákovicích“ je nutné v průběhu realizace zajistit pro tuto akci 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. Všechny činnosti, které budou v rámci výkonu TDS a BOZP 
požadovány, jsou specifikovány v Mandátní smlouvě. Součástí ZD je proto návrh Mandátních smluv jako příloha 
č. 1 zadávací dokumentace.
Návrh na usnesení: RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění 
TDS a BOZP – Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ a ukládá vedoucí ORM zahájit zadávací řízení. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.2. Výsledky zadávacího řízení „Manažer projektu Zateplení MŠ Rumunská 1477, Čelákovice“
Na základě usnesení RM bylo dne 10. 7. 2013 zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
„Manažer projektu Zateplení MŠ Rumunská 1477, Čelákovice“. Cenová poptávka byla rozeslána 14 uchazečům 
a zároveň byla zveřejněna na profilu zadavatele vč. kompletní zadávací dokumentace a webu města. Ve lhůtě 
pro podání nabídek bylo doručeno celkem 5 nabídek.
Návrh na usnesení: 4.2.1. RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku uchazeče OLIVIUS,
s.r.o., Sokolov, jako pro město nejvhodnější, na plnění veřejné zakázky „Manažer projektu Zateplení MŠ 
Rumunská 1477, Čelákovice,“ za nabídkovou cenu 200 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Návrh na usnesení: 4.2.2. RM schvaluje Mandátní smlouvu mezi Městem Čelákovice, jako mandantem, 
a společností OLIVIUS, s.r.o., Sokolov, jako mandatářem, v rámci plnění veřejné zakázky „Manažer projektu 
Zateplení MŠ Rumunská 1477, Čelákovice,“ za nabídkovou cenu 200 000,- Kč bez DPH a pověřuje
Ing. Bohumila Klicperu, místostarostu města k uzavření této Mandátní smlouvy.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.3. Smlouva o poskytování expertní pomoci – dotace Rekonstrukce ulice Sokolovské v Čelákovicích
Dne 11. 07. 2013 jsme obdrželi oficiální potvrzení schválení projektu rekonstrukce ulice Sokolovské 
v Čelákovicích k financování z prostředků Regionálního operačního program region soudržnosti NUTS 2 Střední 
Čechy (ROP SČ). V tuto chvíli probíhají přípravné práce pro uzavření smlouvy o dotaci. Pro výkon odborného 
dohledu nad realizací projektu s názvem: „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ v rámci dotace z výzvy 
č. 68 je potřeba uzavřít Smlouvu o poskytování expertní pomoci.
Návrh na usnesení: RM schvaluje Smlouvu o poskytování expertní pomoci č. objednatele 2013/07/ORM/KK 

mezi Ing. E. J., Pěnčín jako poskytovatelem a Městem Čelákovice jako objednatelem na služby související 

s dohledem nad realizací projektu „Rekonstrukce ulice Sokolovské v Čelákovicích“ v rámci Regionálního 
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operačního programu NUTS II Střední Čechy v hodnotě 75 000,- Kč (Poskytovatel není plátcem DPH, jedná 

se tedy o cenu konečnou).

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.4. Zadávací dokumentace – Jednací řízení bez uveřejnění – Zpracovatel Územního plánu Čelákovic
Vyhlášením urbanistické soutěže o návrh „Územní plán Čelákovic – ideový návrh“ (dále jen „Soutěž o návrh“) 

zahájilo Město Čelákovice dne 08. 03. 2013 výběr zpracovatele Územního plánu Čelákovic (dále jen „ÚP“). Soutěž 

o návrh byla dokončena výběrem pro Město nejvhodnějších návrhů, který provedla Rada města dne 10. 06. 2013 

svým usnesením č. 9/2013/4.10.1. Dalším krokem pro výběr zpracovatele ÚP je zahájení zadávacího řízení formou 

jednacího řízení bez uveřejnění. Radě města je předkládána ke schválení zadávací dokumentace jednacího řízení 

bez uveřejnění na veřejnou zakázku „Územní plán Čelákovic“, část zakázky „Zpracovatel Územního plánu“.

Návrh na usnesení: RM schvaluje zadávací dokumentaci jednacího řízení bez uveřejnění na podlimitní veřejnou 

zakázku na služby „Územní plán Čelákovic“, část zakázky „Zpracovatel Územního plánu“.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.5. Schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Zastávky BUS a oprava 
vodovodu v ul. Jiřinská, Čelákovice“
Na základě zajištění bezpečnosti docházky dětí do ZŠ Kostelní vybudováním autobusových zastávek v ul. 
Jiřinská a návrhu správce vodovodu (Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav) opravit stávající vodovodní řád 
a vodovodní přípojky v ulici Jiřinská z důvodu špatného technického stavu, byla ORM zpracována společná 
zadávací dokumentace této veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR). Podrobná specifikace stavebních prací je 
uvedena v projektové dokumentaci (PD), která bude k dispozici k nahlédnutí na jednání RM. Veřejná zakázka 
malého rozsahu je tedy rozdělena na dvě části. 

- 1 část - Výstavba dvou autobusových zastávek včetně přístupových komunikací pro pěší

(předpokládaná hodnota činí 1,5 mil. Kč bez DPH)

- 2 část – Oprava vodovodních řádů a přípojek včetně opravy místní a státní komunikace v rozsahu 

zásahu do vozovek (předpokládaná hodnota činí 1,2 mil. Kč bez DPH)

Návrh na usnesení:  RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zastávky 
BUS a oprava vodovodu v ul. Jiřinská, Čelákovice“ a ukládá vedoucí ORM zahájit zadávací řízení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

4.6. Schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Dětské hřiště Na Stráni 
a Sportovní hřiště V Prokopě“
Na základě usnesení RM č. 11/2013/10.4.2. ze dne 8. července 2013 bylo uloženo vedoucí OŽP zpracovat 
zadávací dokumentaci na zřízení dětského hřiště v ul. Na Stráni. Vzhledem k tomu, že současně jsou 
v rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky na obnovu hřiště v ul. V Prokopě, měla by být zpracována 
1 zadávací dokumentace pro obě hřiště. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí více než 500 tis. Kč 
a proto dle směrnice města musí zpracovat ZD a následně administrovat pouze ORM. 
Návrh na usnesení: RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dětské 
hřiště Na Stráni a Sportovní hřiště V Prokopě“ a ukládá vedoucí ORM zahájit zadávací řízení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 

5.1. Zápis č. 6/2013 z jednání Sociální komise ze dne 13. 8. 2013
Radě města je předkládán Zápis z jednání Sociální komise. 
Návrh na usnesení: RM se seznámila se Zápisem z jednání Sociální komise č. 6/2013 ze dne 13. 8. 2013.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OSVaZ
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5.2. Koncepce rozvoje sociálních služeb v Domě s pečovatelskou službou Města Čelákovice 
Vedoucí pečovatelské služby Mgr. Václava Snítilá předložila dne 13. 8. 2013 na jednání sociální komise Koncepci 
rozvoje sociálních služeb v Domě s pečovatelskou službou. Členové sociální komise neměli k výše uvedené 
koncepci připomínky.
Odbor SVaZ připomínkoval skutečnost, že uvedená koncepce se věnuje více Domům s pečovatelskou službou, než 
rozvojem samotné pečovatelské služby.
Návrh na usnesení: 5.2.1. RM bere na vědomí předloženou Koncepci rozvoje sociálních služeb v Domě 
s pečovatelskou službou Města Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Návrh na usnesení: 5.2.2. RM požaduje v termínu do 20. 9. 2013 dopracování Koncepce rozvoje sociálních 
služeb v Domě s pečovatelskou službou Města Čelákovice v bodech 2.5. Doplňková činnost a v bodu 3. Finanční 
zajištění.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OSVaZ

5.3. Ukončení členství v sociální komisi
Dne 1. 8. 2013 požádala Miroslava Žeravová o ukončení členství v Sociální komisi.
Návrh na usnesení: RM děkuje Miroslavě Žeravové za její práci v Sociální komisi města a na její žádost ji z této 
komise odvolává.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OSVaZ

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1. Prezentace politických stran, politických hnutí a jejich koalic před volbami do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v roce 2013
Volební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR upravuje § 16 zákona č.247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů.  
Rada města doplňuje zásady předvolební prezentace politických stran, politických hnutí a jejich koalic na území 
města Čelákovic, v zájmu rovnosti kandidujících stran a kandidátů: 
Návrh na usnesení: RM schvaluje navržené zásady prezentace politických stran, politických hnutí a jejich koalic 
před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2013. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.2. Žádost Tenisového klubu Čelákovice, o.s. o finanční pomoc při zajištění akce „DAVIS CUP a FED CUP 
v Čelákovicích“ 
V rámci tenisového turnaje dvojic „Pánkův memoriál“ dne 7. 9. 2013 budou vystaveny v areálu Tenisového klubu 
Čelákovice tenisové poháry - Davisův pohár a Pohár federace, které má v roce 2013 v držení Česká republika.
Veřejnosti je tímto nabídnuta mimořádná příležitost shlédnout (případně zdokumentovat) originály významných 
tenisových trofejí. 
Návrh na usnesení: RM schvaluje finanční příspěvek Tenisovému klubu Čelákovice, o.s. ve výši 5.000,- Kč na 
zajištění akce „Davis cup a Fed cup v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.3.  Žádost o povolení akce – „Kde bydlíme, kde žijeme aneb zábavné odpoledne s MASkou“
Radě města je předkládána k projednání žádost o povolení informační a propagační akce „Kde bydlíme, kde žijeme 
aneb zábavné odpoledne s MASkou“ na prostranství před KD Čelákovice, Sady 17. listopadu, v termínu 20. 9.  
2013, od 15.00 do 18.00 hod., kterou pořádá MAS – Střední Polabí, o.s., Čelákovice. Vstup na akci je zdarma.
Návrh usnesení: RM Čelákovic souhlasí s konáním akce „Kde bydlíme, kde žijeme aneb zábavné odpoledne
s MASkou“, dne 20. 9. 2013, od 15.00 do 18.00 hod., na veřejném prostranství před KD Čelákovice, Sady 17. 
listopadu, kterou pořádá MAS – Střední Polabí, o.s., Čelákovice.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH
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6.4.   § 28 zákona č. 128/2000 Sb. – rozhodnutí o názvu ulice
Odbor výstavby MěÚ v Čelákovicích žádá o stanovení názvu místní komunikace na pozemcích parc. č. 1665/39 
v k.ú. Čelákovice, nacházející se mezi ulicemi Miroslava Zachara a U Stabenovky. Na nepojmenovaný úsek 
místní komunikace jsou napojeny nové domy, které budou v krátké době kolaudovány. Majitelé rozestavěných 
domů, manželé L. a J. P. navrhují názvy dle místní situace „K Náhonu“, „K Labi“, „K Loděnici“. 
V dané lokalitě jsou jména ulic volena dle významných osobností (Miroslava Zachara, Kaplánkova, Jaroslava 
Kruckého). Ve shodě s předsedou komise pro kulturu, sport a cestovní ruch navrhujeme název pro novou ulici 
Bratří Vlasáků.  
Návrh na usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit označení komunikace na par.č. 1665/39 v k.ú. 
Čelákovice názvem „Bratří Vlasáků“ nebo „K Náhonu“. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

6.5. Účast na zahájení 22. ročníku oslav loďařů v Dessau-Roßlau
Dne 12. 8. 2013 byla do podatelny MěÚ Čelákovice doručena pozvánka k účasti na slavnostním zahájení 
22. ročníku oslav loďařů v německém městě Dessau-Roßlau. Účast byla potvrzena dne 16. 8. 2013. Město 
Čelákovice reprezentovali starosta města Josef Pátek a zastupitel města Petr Studnička. Slavnostního vztyčení 
všech 88 praporů dne 22. 8. 2013 se zúčastnili zástupci z více než 50 českých a německých měst.
Návrh na usnesení: RM bere na vědomí zprávu o účasti starosty Josefa Pátka a zastupitele Petra Studničky na 
slavnostním zahájení 22. ročníku oslav loďařů v Dessau-Roßlau u příležitosti vztyčení 88 praporů v rámci 
projektu „Aleje měst na Labi“ dne 22. 8. 2013.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje STAR

6.6. Komise pro prošetření udělených pokut pro Městské muzeum
Městské muzeum v letech 2012 a 2013 muselo uhradit několik pokut a doplatků kontrolním institucím. Na základě 
dohody na minulé RM se předkládá návrh složení Komise.
Tento bod bude projednán na příští RM
Vyřizuje STAR

6.7. Žádost o souhlas s umístěním informačního panelu – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky 2013
Místní organizace TOP 09 Čelákovice žádá o souhlas s umístěním volebního panelu – přenosný trojhran – na 
náměstí 5. května. Obdobné zařízení použil žadatel při předvolební kampani v roce 2012. Rada města povolila 
jeho instalování (usnesení č. 17/2012) za předpokladu dodržení všech bezpečnostních opatření.   
Návrh na usnesení: RM povoluje instalaci informačního panelu politické strany TOP 09 na náměstí 5. května 
v Čelákovicích v rámci prezentace politických stran před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky v roce 2013, a to za předpokladu, že budou dodržena všechna bezpečnostní opatření při jeho instalaci 
a provozu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OŠIK

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

8.1.  Zápis č. 8/2013 z jednání Komise bytové ze dne 6. 8. 2013
Radě města je předkládán Zápis z jednání Bytové komise č. 8 ze dne 6. 8. 2013

Návrh na usnesení: RM se seznámila se Zápisem z jednání Bytové komise č. 8 ze dne 6. 8. 2013 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH
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8.2.1. Žádost o vyřazení služebního bytu z bytového fondu města Čelákovic
Paní D. H., ředitelka 4. MŠ, Rumunská 1477, Čelákovice požádala o vyřazení služebního bytu 
o velikosti 3+1 o celkové ploše 72,27m², byt č. 1, tento byt opustili manželé L. a A. G., paní G. zde pracovala jako 
školnice. Paní ředitelka byt nabídla novému zaměstnanci (školník), ten nabídku možnosti přidělení bytu v areálu 
mateřské školy odmítl, neboť vlastní bydlení v blízkosti MŠ. Vzhledem k tomu, že je nedostatek volných míst pro 
přijetí dětí do MŠ, navrhuje využít služební byt pro potřeby mateřské školy a zřídit zde předškolní třídu. 
Členové bytové komise doporučují vyřazení služebního bytu z bytového fondu za účelem změny užívání, a zřídit 
předškolní třídu. 
Návrh na usnesení: RM souhlasí s vyřazením služebního bytu č. 1 o velikosti 3+1, ul. Rumunská č. p. 1477 - 4. 
MŠ, Čelákovice z bytového fondu města Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.2. Korespondence manželů Č.
Radě města se předkládá žádost manželů J. a M. Č., bytem Armádní, Milovice, kteří žádají o prodloužení 
Nájemní smlouvy k bytu. Nájemní smlouva je platná do 31. 8. 2013. Dluh k 31. 7. 2013 činí 39 211,- Kč. 
Návrh na usnesení: RM schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy na byt v domě, Milovice, na dobu určitou 
3 měsíce tj. do 30. 11. 2013 s manželi M. a J. Č., Milovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.3. Korespondence manželů P.
Radě města je předložena korespondence manželů P. a N. P., bytem Prokopa Holého, Čelákovice, kteří žádají 
prodloužení Nájemní smlouvy k bytu. Dluh na nájemném není. Členové bytové komise po projednání doporučují 
prodloužení Nájemní smlouvy na dobu určitou půl roku tj. do 28. 2. 2014.
Návrh na usnesení: RM schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy na byt v domě, Čelákovice, na dobu určitou půl 
roku tj. do 28. 2. 2014 s manželi P. a N. P., Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.2.4. Statut služebních bytů
Návrh na usnesení: RM ukládá Bytové komisi zpracovat statut služebních bytů města pro lékaře, strážníky 
a učitele s tím, že Nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu výkonu této činnosti pro občany Města Čelákovice. 
Termín pro vypracování uvedeného statutu je do 30. 9. 2013. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

8.3.1. Revokace usnesení
Výpis z usnesení č. 11/2013/68.6.4. ze dne 8. července 2013. RM přidělila byt 2+1 paní I. B. Paní B. byt 
nepřevzala a byt odmítla.  
Návrh na usnesení: RM revokuje své usnesení č. 11/2013/8.6.4. ze dne 8. července 2013, kterým přiděluje byt 
o velikosti 2+1, ul. Průběžná, Milovice, I. B., bytem Čelákovice, dle seznamu, protože pí. B. uvedený byt odmítla. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH

8.3.2. Vyřazení ze seznamu uchazečů o pronájem bytu
Paní I. B. byl RM přidělen byt 2+1 v Milovicích, dle seznamu, výpisem z usnesení č.11/2013/8.6.4. ze dne 
8. července 2013. Paní B. písemně oznámila, že z vážných důvodů (důvody nebyly uvedeny) musí byt odmítnout. 
Členové bytové komise doporučují vyřazení ze seznamu uchazečů o pronájem bytu paní I. B. z důvodu odmítnutí 
bytu.
Návrh na usnesení: RM schvaluje vyřazení paní I. B., Čelákovice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu, 
z důvodu odmítnutí přiděleného bytu. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje OH
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9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1. Návrh smluv o umístění kamerových bodů a elektroměrů v domech Rumunská 1486 a náměstí
5. května 2055, Čelákovice
Radě města je předkládána Smlouva o umístění kamerového bodu a elektroměru v obytném domě v ulici 
Rumunské č.p. 1486 v Čelákovicích a v obytném domě na náměstí 5. května č.p. 2055 v Čelákovicích.
Návrh na usnesení: 9.1.1. RM schvaluje Smlouvu o umístění kamerového bodu a elektroměru v obytném domě 
v ulici Rumunské č.p. 1486 v Čelákovicích, mezi Městem Čelákovice a Bytovým družstvem Rumunská 1486. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Návrh na usnesení: 9.1.2. RM schvaluje Smlouvu o umístění kamerového bodu a elektroměru v obytném domě 
na náměstí 5. května č.p. 2055 v Čelákovicích, mezi Městem Čelákovice a Společenstvím pro dům č.p. 2055, 
Čelákovice. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje MP

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Bez podkladu

Zápis ověřil: František Bodlák

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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