
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 16/2013 konané dne 11. září 2013

Přítomni: Tomáš Janák, Bohumil Klicpera, Josef Pátek, Miloš Sekyra

Hosté: D. T.

Omluveni: František Bodlák, Luboš Rýdlo, Jarmila Volfová

Program jednání:

1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění

1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

        1.3. Kontrola plnění usnesení RM

        1.4. Schválení zápisu

2. Majetkoprávní záležitosti + vyjádření města

3. Finance – rozpočty – dotace

4. Investice, záměry a vyjádření města

5. Sociální záležitosti a zdravotnictví

6. Školství, kultura a sport

7. Doprava

8. Bytové a nebytové záležitosti

9. Veřejný pořádek a bezpečnost

10. Životní prostředí – VaK – odpadové hospodářství

11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 17.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno 

v 18.55 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 11. 9. 2013
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění

Místostarosta II. – vzhledem k účasti 4 radních navrhuje zrušit jednání RM, nechce hlasování 4 – 0

Starosta – je nutné schválit klíčové věci, pro chod města aby případně nevznikla škoda

Návrh usnesení: RM schvaluje upravený program jednání. Po dohodě RM projedná jen 9 bodů z 24

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

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

* Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

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

* Jmenování Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu – viz usnesení.

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

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA

2.1. 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.
Předkládá Tomáš Janák

Tento bod bude projednán na příští RM po doplnění Podnájemní smlouvy

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1. Rozpočet města 2013 - úprava č. 8
RM je předkládán rozpočet města 2013 - úprava č. 8, na jednání RM doplněno o příspěvek MAS.
Návrh usnesení: RM Čelákovic doporučuje Zastupitelstvu města schválit úpravu č. 8 rozpočtu města 2013.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OFaP

3.2. MŠ Čelákovice, Rumunská 1477 – úprava položky opravy, údržba
MŠ Čelákovice, Rumunská 1477 žádá o navýšení položky oprava a údržba o 70 tis. Kč na hodnotu 323 tis. Kč. 
Navýšení z důvodů nutných oprav – malování vnitřních prostor školy.
Tato úprava bude provedena v rámci schváleného příspěvku na provoz na rok 2013.
Návrh usnesení: RM Čelákovic schvaluje navýšení položky oprava a údržba rozpočtu MŠ Čelákovice, 
Rumunská 1477 na hodnotu 323 tis. Kč.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OFaP

3.3. MŠ Čelákovice, J. A. Komenského 1586 – úprava položky opravy, údržba
MŠ Čelákovice, J. A. Komenského 1586 žádá o navýšení položky oprava a údržba o 110 tis. Kč na hodnotu 180 
tis. Kč. Z hygienických důvodů je nutné vymalování vnitřních prostor školy.
Tato úprava bude provedena v rámci schváleného příspěvku na provoz na rok 2013.
Návrh usnesení: RM Čelákovic schvaluje navýšení položky oprava a údržba rozpočtu MŠ Čelákovice, J. A. 
Komenského 1586 na hodnotu 180 tis. Kč.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje OFaP
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3.5. Korekce dotace Revitalizace náměstí
Předkládá Místostarosta II
RM byl předložen Zápis z jednání komise korekce dotace Revitalizace náměstí č. 1 ze dne 20. 8. 2013
Místostarosta II Bohumil Klicpera se z důvodné neobjektivnosti distancuje od Memoranda.
Místostarosta I Miloš Sekyra – jednáme v tomto bodu bez podkladového materiálu, požaduji zaslání Memoranda, 
pokud o něm jednáme, má ho mít každý radní.
Místostarosta II Bohumil Klicpera – originál Memorada obdrželi starosta a tajemník MěÚ, proto by měli v režimu 
prokazatelné mlčenlivosti předat toto Memorandum zbývajícím členům RM /nečlenům Komise, kteří jej od pana 
tajemníka MěÚ dle dohody v Komisi obdrželi/. Rada stanovila, že pan tajemník MěÚ v uvedeném režimu 
zbývajícím radním toto Memorandum včetně Přílohy č. 1 předá.
Starosta a místostarosta I – nebudou hlasovat
Místostarosta II Bohumil Klicpera – reagoval na nehlasování s tím, že je nutné v dané záležitosti přijmout 
usnesení, a proto okamžitě osloví nepřítomné radní a svolá schůzi RM dle potřeby na pondělí 16. 9. 2013.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA

4.3. Změna zadávací dokumentace – Jednací řízení bez uveřejnění – Zpracovatel Územního plánu 
Čelákovic
Rada města na svém zasedání dne 26. 08. 2013 schválila zadávací dokumentaci pro jednací řízení 
bez uveřejnění „Zpracovatel Územního plánu Čelákovic“. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se k datu 03. 09. 2013, kdy mělo být zadávací řízení zahájeno, nepodařilo potvrdit 
termín hodnotící komise s jejími členy, případně náhradními členy, předkládáme ke schválení posunutí termínů 
zadávacího řízení. Zbytek zadávací dokumentace, tedy návrhy smluv o dílo, krycí a kalkulační list, zůstává beze 
změn. Termín zasedání hodnotící komise chceme potvrdit ještě před zahájením zadávacího řízení proto, že 
zasedání probíhá prakticky celý den.
Návrh usnesení: RM schvaluje posunutí termínů 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

4.4. Schválení změny/rozdělení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Zastávky BUS 
a oprava vodovodu v ul. Jiřinská, Čelákovice“
Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) nám v návaznosti na žádost o vyjádření ke zvláštnímu užívání 
komunikace - silnice III. třídy č. 2454 (ul. Jiřinská) dala vyjádření, v kterém stojí, že zábor do jednoho jízdního 
pruhu je možný v případě, že zemní práce a homogenizace povrchu vozovky budou dokončeny nejpozději do 15. 
listopadu 2013. Splnění tohoto termínu stanoveného KSÚS je vzhledem ke lhůtám pro výběr zhotovitele 
a odhadované délce stavebních prací nereálné. Zahájení této stavby ještě letos by bylo velmi rizikové.
Návrh usnesení: 4.4.1. RM revokuje usnesení č. 15/2013/4.5. ze dne 26. srpna 2013.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.4.2. RM schvaluje textovou část zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Zastávky BUS v ul. Jiřinská, Čelákovice“ a její doplnění o podmínky pro provedení stavby dle 
stavebního povolení č.j. 150/38117/2013 – r. č. 141 ze dne 19. 8. 2013 a ukládá vedoucí ORM zahájit zadávací 
řízení. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje ORM

Vedoucí ORM D. T. upozorňuje, že RM dala souhlas s vypsáním veřejné zakázky i přesto, že je schválena jen 
textová část zadávací dokumentace.
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4.5. Schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střešní krytiny – ZŠ 
Kostelní-Chanos, Čelákovice “
V návaznosti na již provedenou opravu střešních světlíků na střeše objektu a tím k eliminaci jednoho zdroje 
zatékání do objektu je nutno provést i celkovou opravu stávající střešní lepenkové krytiny, která je již za hranicí 
životnosti a lokální opravy neřeší zdroj druhého faktoru zatékání do objektu.
Místostarosta II Bohumil Klicpera – navrhl úpravu ZD, ve VZ malého rozsahu stačí doložit profesní kvalifikační 
předpoklady čestným prohlášením, jen vítěz pak doloží příslušné doklady a v technických kvalifikačních 
předpokladech může zadavatel požadovat u rozsahu předložených referenčních stavebních prací o nákladech 
jen 50 % z předpokládané ceny VZ, tj. 175 tis. Kč nikoliv 200 tis. Kč.
Návrh usnesení: RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava 
střešní krytiny – ZŠ Kostelní - Chanos, Čelákovice “ v upraveném znění a ukládá vedoucímu OH zahájit zadávací 
řízení. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

10.1. Schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Snížení prašnosti na území města Čelákovice –
kropicí vůz“ - změna technické specifikace
Dne 7. 8. 2013 schválila Rada města na svém zasedání usnesením č. 13/2013/10.1. zadávací dokumentaci  
k VŘ na podání nabídky na dodávku kropicího vozu pro Technické služby, na jehož pořízení město získalo 
dotaci. Součástí zadávací dokumentace byla i technická specifikace pořizovaného vozidla. Na poradě dne 3. 9. 
2013 ředitel TS informoval o požadavku na změnu parametrů technické specifikace.
Návrh usnesení: RM schvaluje upřesněnou technickou specifikaci zadávací dokumentace veřejné zakázky 
„Snížení prašnosti na území města Čelákovice – kropicí vůz“.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŽP 

Zápis ověřil: Tomáš Janák

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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