
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 18/2013 konané dne 23. září 2013

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

Jarmila Volfová

Hosté: D. T., I. K.

Omluveni:

Program jednání:

1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění

1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

        1.3. Kontrola plnění usnesení RM

        1.4. Schválení zápisu

2. Majetkoprávní záležitosti + vyjádření města

3. Finance – rozpočty – dotace

4. Investice, záměry a vyjádření města

5. Sociální záležitosti a zdravotnictví

6. Školství, kultura a sport

7. Doprava

8. Bytové a nebytové záležitosti

9. Veřejný pořádek a bezpečnost

10. Životní prostředí – VaK – odpadové hospodářství

11. Různé

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

v 21.45 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 23. 9. 2013

Starosta - materiály obsahují osobní a mnohdy citlivé údaje, vyzývá, aby s těmito údaji takto zacházeli, jednání 

rady je neveřejné.



Zápis ze schůze Rady města

2

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění

Starosta doplnil program jednání o bod: 4.3, 6.7,10.2, 10.3, a 11.2.

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 4.3, 6.7,10.2, 10.3, a 11.2.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2. Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové ověřovatelkou zápisu

* Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

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

* Jmenování Jarmily Volfové ověřovatelkou zápisu – viz usnesení.

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

1.3.1. RM revokuje usnesení č. 15/2013/6.5 ze dne 26. 8. 2013 s tím, že vzala na vědomí návštěvu 
p. starosty Ing. Pátka a zastupitele Ing. Studničky v Dessau-Rosslau v rámci projektu „Aleje měst na Labi“.
Hlasování: pro 4, proti 3,(Pátek, Sekyra, Volfová) zdržel se 0.

1.3.1.2. RM schvaluje účast starosty na akci „Aleje měst na Labi“ v Dessau-Rosslau.

Hlasování: pro 3,(Pátek, Sekyra, Volfová) proti 3,(Klicpera, Bodlák, Rýdlo) zdržel se 1.(Janák)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT

1.3.1.3. RM konstatuje, že starosta nenárokoval úhradu cestovních nákladů

Hlasování: pro 3,(Pátek, Volfová, Sekyra) proti 4,(Klicpera, Rýdlo, Janák, Bodlák) zdržel se 0.
NÁVRH NEBYL PŘIJAT

1.3.1.4. RM konstatuje dobré reprezentování města Čelákovic na akci „Aleje měst na Labi“ v Dessau-Rosslau.

Hlasování: pro 3,(Pátek, Volfová, Sekyra) proti 0, zdržel se 4.(Klicpera, Rýdlo, Bodlák, Janák)
NÁVRH NEBYL PŘIJAT

1.3.2. Kontrola plnění usnesení

Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM, předloženou tajemníkem MěÚ.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.4. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 15/2013 ze dne 26. 8. 2013
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis z minulé schůze RM č. 15/2013 ze dne 26. 8. 2013
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3.(Volfová, Klicpera, Janák)
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 16/2013 ze dne 11. 9. 2013
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis z minulé schůze RM č. 16/2013 ze dne 11. 9. 2013
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.(Volfová, Bodlák)
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 17/2013 ze dne 16. 9. 2013
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis z minulé schůze RM č. 17/2013 ze dne 16. 9. 2013 
Hlasování: pro 4,(Klicpera, Rýdlo, Bodlák, Janák) proti 0, zdržel se 0.
Nehlasuje (Pátek, Sekyra, Volfová)

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA

2.1. Prodej č.p. 53 a st.p.č.17 ( průmyslová zóna Cihelna ), k.ú. Záluží u Čelákovic
Na základě výpisu z usnesení RM Čelákovic ze dne 22. 12. 2011 č. 25/2011/4.1.3.1. ohledně posouzení 
vybudování čerpací stanice v areálu průmyslové zóny Cihelna v Čelákovicích požádala firma K. Uhlíř s.r.o. 
z důvodu rozšiřování nabídky služeb areálu a tím předpokládané úpravy vjezdu do areálu tak, aby byl přehledný 
a dopravně bezkolizní o odprodej objektu č.p. 53 včetně st.p.č. 17 – zast. plocha a nádvoří, o výměře 627 m2, 
v k.ú. Záluží u Čelákovic.
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Návrh usnesení: RM schvaluje záměr prodeje domu č.p. 53 na st.p.č. -17 – zastavěná plocha a nádvoří, 
a stavebního pozemku p.č. -17 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 627 m

2
, obojí v k.ú. Záluží u Čelákovic, 

obec Čelákovice, za minimální cenu 1 970 000,- Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Vyřizuje  OH

2.2. Záměr pronájmu 
Na základě Kupní smlouvy mezi prodávajícím panem B. S., bytem Předhradí, pošta Pňov 
a kupujícím P. Š., bytem Břežany II. okres Kolín, vyplývá, že novým majitelem rekreační chaty je pan Š. Jedná se 
o rekreační chatu o výměře 26 m², v k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, na parcele st. p. č. 247 – zastavěná 
plocha a nádvoří. 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu pozemku pod chatou – st. p. č. -247 - zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 26 m², v k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, za cenu 50,- Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Vyřizuje  OH

2.3. Žádost o umístění provozovny Masarykova 212 

RM na svém předcházejícím jednání odložila na pozdější termín schválení Podnájemní smlouvy, která měla řešit 
tuto otázku. Proběhlo jednání s pí. H. a jejím právním zástupcem a na základě tohoto jednání je předložena 
žádost pí. T. H. o souhlas města, jako vlastníka nemovitosti, k umístění provozovny a zřízení kontaktního místa 
pro společnost Zdravotní potřeby s.r.o., jejímž 100% vlastníkem a jednatelkou je pí.H. 
Návrh usnesení: RM souhlasí s umístěním sídla společnosti ZDRAVOTNÍ POTŘEBY s.r.o., IČ: 24750191, 
jednající jednatelkou T. H., v objektu ve vlastnictví města Čelákovic na adrese Masarykova č. p. 212, Čelákovice 
na dobu do 31. 12. 2016
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Bodlák)

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2013
Společnost ATLAS AUDIT s. r. o., Čelákovice, zastoupená Ing. T. B., předložila Smlouvu 
o vykonání přezkoumání hospodaření města Čelákovic za rok 2013. Přezkoumání bude provedeno ve dvou 
fázích, ve 4. čtvrtletí 2013 a počátkem roku 2014. Cena za přezkoumání hospodaření je 70 000,- Kč bez DPH. 
Cena a parametry Smlouvy jsou stejné jako v roce 2011 a 2012. 
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Čelákovic za rok 2013 
mezi společností ATLAS AUDIT s. r. o., Čelákovice, jako vykonavatelem, a městem Čelákovice jako 
zadavatelem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Klicpera)
Vyřizuje OFaP

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA

4.1. Výsledky zadávacího řízení „Dodání diskového pole a páskové zálohovací knihovny pro MěÚ 
Čelákovice“
Z důvodu stále se zvyšujícího nárůstu objemu dat a s tím spojená limitují velikost stávajícího úložiště dat a jeho 
stáří, je nutné zajistit pro další chod úřadu kapacitně větší, rychlejší a bezpečnější úložiště dat. S úložištěm dat je 
úzce spojena pásková zálohovací knihovna, která bude schopna účinně a efektivně zálohovat stávající i nově 
vytvořená data v potřebném časovém intervalu. Diskové pole o velikosti požadované kapacitě 12TB by mělo 
zajistit dostatečný diskový prostor na období cca 5ti let. 
Návrh usnesení: 4.1.1. RM souhlasí s výběrem provedeným odpovědnou osobou na veřejnou zakázku „Dodání 
diskového pole a páskové zálohovací knihovny pro MěÚ Čelákovice“. Na základě provedeného výběru bude tuto 
veřejnou zakázku realizovat firma Netfox s. r. o., Praha 3, za nabídkovou cenu 144 500,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3.(Klicpera, Rýdlo, Janák)
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Návrh usnesení: 4.1.2. RM schvaluje Kupní smlouvu na dodávku diskového pole a páskové zálohovací knihovny 
pro MěÚ Čelákovice mezi Městem Čelákovice jako kupujícím a firmou Netfox s. r. o., Praha 3, jako prodávajícím,
v rámci realizace veřejné zakázky „Dodání diskového pole a páskové zálohovací knihovny pro MěÚ Čelákovice“,
za cenu 144 500,- Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3.(Klicpera, Rýdlo, Janák)
Vyřizuje OTAJ

4.2. Připojení Města Čelákovice k Memorandu o vzájemné spolupráci v podpoře rozvoje vodního turismu 
a cestovního ruchu podél řeky Labe
Rada Středočeského kraje na svém jednání dne 12. 8. 2013 svým usnesením č. 010-26/2013/RK odsouhlasila 
návrh na připojení Středočeského kraje k Memorandu o vzájemné spolupráci v podpoře rozvoje vodního turismu 
a cestovního ruchu podél řeky Labe.
Připojením se k Memorandu nevyplývají pro kraj či města žádné finanční závazky. Základem spolupráce je hledat 
společně finanční zdroje k rozvoji vodního turismu na Labi. Díky připojení Středočeského kraje k memorandu 
dostává nadregionální spolupráce mezi kraji, městy, spolky, občanskými sdruženími a podnikatelskými subjekty 
daleko větší význam. Spolupráce se netýká jen rozvoje cestovního ruchu podél řeky Labe, ale i vzájemné 
podpory při budování infrastruktury pro rozvoj vodní turistiky, například výstavby přístavišť pro malá plavidla či 
propojení lodní turistiky s cykloturistikou. 
Návrh usnesení: RM doporučuje ZM ke schválení připojení Města Čelákovic k Memorandu o vzájemné 
spolupráci v podpoře rozvoje vodního turismu a cestovního ruchu podél řeky Labe.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Janák)
Vyřizuje STA

4.3. „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“
- rozhodnutí o uplatnění finanční korekce výdajů na veřejnou zakázku
Dne 17. 7. 2013 bylo městu Čelákovice doručeno rozhodnutí o uplatnění finanční korekce výdajů na veřejnou 
zakázku „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“. Přesto, že na základě rozhodnutí RM probíhají další 
šetření v této věci, je nyní znovu předkládán ke zvážení návrh na uplatnění smluvní pokuty a náhradu škody na 
a.s. ML Compet, Praha 1, která prováděla organizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele v rámci projektu 
„Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“ na základě rámcové mandátní smlouvy uzavřené dne 24. 2. 2011 
mezi městem Čelákovice jako mandantem a ML Compet a.s., Praha 1 jako mandatářem a na základě prováděcí 
mandátní smlouvy uzavřené dne 19. 5. 2011 mezi městem Čelákovice jako mandantem a ML Compet a.s., Praha 
1 jako mandatářem. Tento návrh již byl předložen na jednání RM dne 22. 7. 2013, RM však stanovisko k tomuto 
návrhu nezaujala. Důvodem nového předložení tohoto návrhu je obava z možného prodlení.
Návrh usnesení: 4.3.1. RM ukládá vedoucí Odboru rozvoje města uplatnit, ve spolupráci s vedoucí Odboru 

starosty, smluvní pokutu a náhradu škody na a.s. ML Compet, Praha 1, která prováděla organizaci zadávacího 

řízení na výběr zhotovitele v rámci projektu „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“ na základě rámcové 

Mandátní smlouvy uzavřené dne 24. 2. 2011 mezi městem Čelákovice jako mandantem a ML Compet a.s., Praha 

1 jako mandatářem a na základě prováděcí Mandátní smlouvy uzavřené dne 19. 5. 2011 mezi městem 

Čelákovice jako mandantem a ML Compet a.s., Praha 1 jako mandatářem.

Hlasování: pro 3,(Pátek, Sekyra, Volfová) proti 0, zdržel se 4.

NÁVRH NEBYL PŘIJAT

Vyřizuje ORM

Protinávrh usnesení: místostarosta II
4.3.1 RM uvádí k návrhu usnesení předkladatele místostarosty I. pana Sekyry, aby uložila vedoucí Odboru 

rozvoje města uplatnit ve spolupráci s vedoucí Odboru starosty smluvní pokutu a náhradu škodu na firmě ML-

Compet, a.s., Praha 1, která prováděla organizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací 

projektu Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích, že tomuto kroku nebrání, ale lze ho realizovat až po 

zpracování detailního právního stanoviska k aspektům odpovědnosti za škodu a k aspektům veřejné zakázky 

Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích renomovanou a nezávislou Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý 

s.r.o., Praha 3, které toto RM zadala již svým usnesením ze dne 16. 9. 2013 a toto stanovisko bude AK předáno 

městu do 9. 10. 2013.
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Obavy z možného prodlení, jak uvádí podkladový materiál, nejsou na místě,
- protože RM již svým usnesením č. 12/4.4.4 ze dne 22. 7. 2013 uložila 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

- dále RM svým usnesením č. 13 ze dne 12. 8. 2013 konstatovala 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, 
že na udělení finanční korekce ve výši 1.586.468,- Kč za chybně provedené výběrové řízení /dle 
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, zřídila 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 -  pověřila Komisi korekce dotace 
Revitalizace náměstí dalším plněním usnesení RM č. 4.4.4 a 4.4.5 ze dne 22. 07. 2013 i zajištěním externí 
právní kanceláří uplatnění nároku na náhradu škody způsobenou městu dle obecných ustanovení o 
odpovědnosti za škodu dle § 420 a násl. občanského zákoníku, včetně případného podání žaloby; také 
doporučila 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.

- RM dle § 101 zákona o obcích v této věci svolala schůzi RM na 16. 9. 2013 dle potřeby, na které 
schválila na základě doporučení Komise korekce dotace Revitalizace náměstí zpracování detailního 
právního stanoviska k aspektům odpovědnosti za škodu a k aspektům veřejné zakázky Revitalizace 
Náměstí 5. května v Čelákovicích renomovanou a nezávislou Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s.r.o.,
Praha 3, v předpokládané ceně 50.000,-- Kč bez DPH ve smyslu vnitřní směrnice tzv. přímým zadáním, 
dále znění Smlouvy o poskytování právních služeb mezi Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý s.r.o.a Městem 
Čelákovice na zpracování detailního právního stanoviska k aspektům odpovědnosti za škodu a k aspektům 
veřejné zakázky Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích a pověřila místostarostu II zastupováním 
města v jednání s AK o odpovědnosti za škodu způsobenou městu v zadávacím řízení VZ Revitalizace 
Náměstí 5. května v Čelákovicích včetně podpisu Smlouvy o poskytování právních služeb mezi Advokátní 
kanceláří Brož, Sedlatý s.r.o. a Městem Čelákovice.

Rada města Čelákovice tímto deklaruje svůj transparentní postup při šetření odpovědnosti za škodu ve 
věci veřejné zakázky Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích s odbornou pomocí renomované 
advokátní kanceláře a s vyloučením osob potencionálně spojených se zadávacím řízením této veřejné 
zakázky.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Volfová), 2 nehlasoval (Pátek, Sekyra)

Návrh usnesení: 4.3.2. RM ukládá vedoucí Odboru rozvoje města předložit místostarostovi II slepý rozpočet –
výkaz výměr na záchranný archeologický průzkum, který byl součástí zadávací dokumentace VZ Revitalizace 
Náměstí 5. května v Čelákovicích, a to v termínu do 26. 9. 2013.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Volfová), 2 nehlasoval (Pátek, Sekyra)

Návrh usnesení: 4.3.3. RM ukládá vedoucí Odboru rozvoje města předložit místostarostovi II Zápis – prezenční 
listinu z prohlídky místa plnění VZ Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích, a to v termínu do 26. 9. 2013.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Volfová), 2 nehlasoval (Pátek, Sekyra)

Návrh usnesení: 4.3.4. RM ukládá vedoucímu Odboru finančního a plánovacího předložit místostarostovi II 
faktury se zjišťovacími protokoly týkající se záchranného archeologického průzkumu VZ Revitalizace náměstí 5. 
května v Čelákovicích, a to v termínu do 26. 9. 2013.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Volfová), 2 nehlasoval (Pátek, Sekyra)

Návrh usnesení: 4.3.5. RM doporučuje starostovi panu Pátkovi a místostarostovi panu Sekyrovi, aby 
s Rozhodnutím Úřadu RRS o korekci dotace projektu Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích, plynoucí 
z pochybení zadavatele v zadávacím řízení této VZ, a s postupem města v dané věci seznámil členy Komise pro 
posouzení a hodnocení nabídek tohoto projektu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Volfová), 2 nehlasoval (Pátek, Sekyra)



Zápis ze schůze Rady města

6

4.4. Výsledky zadávacího řízení „Dětské hřiště Na Stráni a Sportovní hřiště V Prokopě“
Na základě usnesení RM bylo dne 3. 9. 2013 zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dětské 
hřiště Na Stráni a Sportovní hřiště V Prokopě“. Výzva k podání nabídky byla rozeslána 7 uchazečům a zároveň 
byla zveřejněna na profilu zadavatele vč. kompletní zadávací dokumentace a webu města. Ve lhůtě pro podání 
nabídek bylo doručeno celkem 8 nabídek. Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo 19. 9. 2013.
Návrh usnesení: 4.4.1. RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku uchazeče Bonita Group 
Service s. r. o., Tišnov, jako pro město nejvhodnější na plnění 1. části veřejné zakázky „Dětské hřiště Na Stráni 
a Sportovní hřiště V Prokopě“ (část Dětské hřiště Na Stráni) za nabídkovou cenu 811 032,- Kč vč. DPH. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. nepřítomen 1 (Janák)
Návrh usnesení: 4.4.2. RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku uchazeče NIXIN s.r. o., 
organizační složka, Praha 1, jako pro město nejvhodnější na plnění 2. části veřejné zakázky „Dětské hřiště Na 
Stráni a Sportovní hřiště V Prokopě“ (část Sportovní hřiště V Prokopě) za nabídkovou cenu 83 409,- Kč vč. DPH. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. nepřítomen 1 (Janák)

Návrh usnesení: 4.4.3. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností 
Bonita Group Service s. r. o., Tišnov, jako zhotovitelem, na plnění 1. části veřejné zakázky „Dětské hřiště Na 
Stráni a Sportovní hřiště V Prokopě“ (část Dětské hřiště Na Stráni) za nabídkovou cenu 811 032,- Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. nepřítomen 1 (Janák)
Návrh usnesení: 4.4.4. RM schvaluje Smlouvu o dílo včetně výkonu autorského dozoru projektanta mezi 
městem Čelákovice, jako objednatelem a společností NIXIN s. r. o., organizační složka, Praha 1, jako 
zhotovitelem, na plnění 2. části veřejné zakázky „Dětské hřiště Na Stráni a Sportovní hřiště V Prokopě“ (část 
Sportovní hřiště V Prokopě) za nabídkovou cenu 83 409,- Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. nepřítomen 1 (Janák)
Vyřizuje ORM

4.5. Výsledky zadávacího řízení „Zajištění TDS + BOZP – Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“

Na základě usnesení RM bylo dne 3. 9. 2013 zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

„Zajištění TDS + BOZP – Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“. Výzva k podání nabídky byla rozeslána 

6 uchazečům a zároveň byla zveřejněna na profilu zadavatele vč. kompletní zadávací dokumentace a webu 

města. Ve lhůtě pro podání nabídek bylo doručeno celkem 11 nabídek.

Návrh usnesení: 4.5.1. RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku uchazeče REINVEST 
spol. s r. o., Praha 4, jako pro město nejvhodnější na plnění veřejné zakázky „Zajištění TDS + BOZP –
Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ za nabídkovou cenu 180 290,- Kč vč. DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení:4.5.2. RM schvaluje Mandátní smlouvu mezi městem Čelákovice jako mandantem a společností 
REINVEST spol. s r. o., Praha 4, jako mandatářem, v rámci plnění veřejné zakázky „Zajištění TDS + BOZP –
Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ za nabídkovou cenu 180 290,- Kč vč. DPH.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.6. Schválení výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střešní krytiny – ZŠ 

Kostelní-Chanos,Čelákovice “

K předložení nabídky byly vyzvány čtyři firmy a současně byla zadávací dokumentace zveřejněna na stránkách 

města. V termínu k podání nabídky byly řádně doručeny dvě obálky.

Návrh usnesení: 4.6.1. RM schvaluje na základě doporučení hodnotící komise nabídku uchazeče P. K., 
Čelákovice, jako pro město nejvhodnější na plnění zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava střešní krytiny ZŠ 
Kostelní – Chanos, Čelákovice“ za celkovou cenu 333 304,20 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Klicpera)
Návrh usnesení: 4.6.2. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a P. K., 
Čelákovice, jako zhotovitelem, na zajištění plnění zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava střešní krytiny ZŠ 
Kostelní – Chanos, Čelákovice, za nabídkovou cenu 333 304,20 Kč včetně DPH. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Klicpera)

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. 8 ze dne 20. 8. 2013

RM je předkládán Zápis z jednání komise Redakční rada zpravodaje města Čelákovic
Návrh usnesení: RM se seznámila se Zápisem č. 8 z jednání komise Redakční rada zpravodaje města 
Čelákovic ze dne 20. 8. 2013 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 2 nepřítomen (Volfová, Sekyra)

Vyřizuje OŠIK

6.2. Komise pro prošetření udělených pokut pro Městské muzeum

RM je předkládán návrh složení Komise.

Návrh usnesení: 6.2.1. RM konstatuje, že ve věci úhrady pokut a doplatků daně mohlo dojít ke vzniku škody 
a tudíž je na místě prošetřit, zda-li škoda skutečně vznikla a případně uplatňovat nárok na náhradu škody.
Návrh usnesení: 6.2.2. RM zřizuje Komisi pro prošetření udělených pokut pro Městské muzeum.
Návrh usnesení: 6.2.3. RM jmenuje členy Komise pro prošetření udělených pokut pro Městské muzeum a to:
PaedDr. Luboše Rýdla, Mgr. Lenku Grygarovou, Ing. Petra Studničku, PhDr. Zdeňku Tichou, Ing. Jaroslava 
Ryneše, Tomáše Janáka.
Návrh usnesení: 6.2.4. RM jmenuje předsedou Komise PaedDr. Luboše Rýdla.
Návrh usnesení: 6.2.5. RM jmenuje tajemnicí Komise Marii Vávrovou
Protinávrh usnesení: p. Janák
Návrh usnesení: 6.2.1 RM Konstatuje, že za udělení pokut Městskému muzeu a vyměření doplatku FÚ může 
nést svým jednáním vinu i statutární orgán Městského muzea, tudíž je na místě celou záležitost řádně prošetřit 
a popř. uplatňovat nárok na náhradu škody způsobenou Městskému muzeu dle obecných ustanovení 
o odpovědnosti za škodu dle § 420 a násl. občanského zákoníku.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3. (Pátek, Sekyra, Volfová)
Návrh usnesení: 6.2.2. RM zřizuje speciální Komisi pro prošetření udělených pokut Městskému muzeu pro 
případné uplatnění nároku na náhradu škody způsobené Městskému muzeu dle obecných ustanovení 
o odpovědnosti za škodu dle § 420 a násl. občanského zákoníku.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.2.3. RM jmenuje předsedkyní Komise pro prošetření udělených pokut Městskému muzeu
Mgr. Lenku Grygarovou.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3. (Pátek, Volfová, Sekyra)
Návrh usnesení: 6.2.4. RM jmenuje členy Komise pro prošetření udělených pokut Městskému muzeu, a to Ing. 
Jiřího Kořínka, RNDr. Petra Petříka, PhD., Ing. Jaroslava Ryneše a Petra Špičku.
Hlasování: pro 4, proti 2,(Pátek, Volfová) zdržel se 1. (Sekyra)
Návrh usnesení: 6.2.5. RM jmenuje tajemnicí Komise pro prošetření udělených pokut Městskému muzeu Marii 
Vávrovou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.2.6. RM ukládá Komisi pro prošetření udělených pokut Městskému muzeu předložit RM 
závěry šetření.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3. (Pátek, Sekyra, Volfová)

6.3. Stanovení ideální podoby městského znaku

Město Čelákovice uzavřelo dne 21. 12. 2012 Smlouvu o dílo s Heraldickou kanceláří „Dauphin“, Roudnice nad 

Labem na vypracování rešerše o historickém znaku města, stanovení jeho ideální podoby, vypracování jeho 

všeobecně použitelné elektronické podoby a podkladů pro jeho řádné konstituování prostřednictvím Podvýboru 

pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.  

Návrh usnesení: RM doporučuje ZM ke schválení předložené ztvárnění znaku města Čelákovic, zpracované 
S. K. z Heraldické kanceláře DAUPHIN, Roudnice nad Labem.   
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 1 nepřítomen (Rýdlo)
Vyřizuje OŠIK

p. Bodlák – pěkně zpracované ztvárnění znaku města Čelákovic
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6.4. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol

Ve smyslu § 23, odst. 5 zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání žádají ředitelky mateřských škol o povolení výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách (zřizovatel může 

povolit výjimku do 4 dětí nad zákonem stanovený počet 24 a to směrem nahoru i dolu).

Návrh usnesení: RM povoluje v souladu s § 23, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, výjimku ze stanoveného počtu 
dětí mateřských škol v Čelákovicích takto:
1. –  7. třída Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586: 22, 25, 25, 25, 21, 25, 25,
1. –  5. třída Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333 včetně odloučeného pracoviště:  17, 18, 25, 15, 20, 
1. – 8. třída Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477 : 25, 26, 26, 27, 23, 26, 19, 28, a to za předpokladu 
zachování kvality předškolního vzdělávání a splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 1 nepřítomen (Rýdlo)
Vyřizuje OŠIK

6.5. Udělení Výroční ceny města Čelákovic za rok 2013 
Z rozhodnutí Zastupitelstva města dne 26. 6. 2013 (usnesení č. 23/2013/5.1) bude Výroční cena města za rok 
2013 předána paní V. G., rozené D., bytem Wargrave Berkshire.
Slavnostní večer je opět směrován k datu 28. října, ve spojení s oslavou Dne vzniku samostatného 
československého státu. Režie večera bude obdobná jako v roce 2012 - slavnostní akt s projekcí, koncert Melody 
Makers s O. H., krátké společenské setkání s hosty v přilehlé restauraci Kulturního domu.  
Návrh usnesení: RM schvaluje služební cestu starosty Ing. Josefa Pátka v doprovodu ředitelky Městské 
knihovny a pověřeného pracovníka TV BOBR, f.o.  Brandýs n.L. –Stará Boleslav do Velké Británie, za účelem 
předání Výroční ceny města za rok 2013 paní V. G., rozené D.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2. (Janák, Klicpera)
Vyřizuje OŠIK

p. Bodlák – za SNK navržena J. S.

6.6. Prezentace projektu „Podporujeme podnikatelky Polabí“
RC ROUTA, o.s. a vedení projektu „Podporujeme podnikatelky Polabí“ žádají o bezplatný pronájem prostoru 
náměstí na prezentaci výše uvedeného projektu, kde je Město Čelákovice partnerem ve smyslu Smlouvy 
o  partnerství ze dne 14. 12. 2012 ( usnesení ZM č. 18). 
Den podnikatelek se koná dne 16. 10. 2013 od 12.00 do 18.00 hodin. Akce, její příprava a demontáž mobiliáře 
a hracích prvků vyžaduje časový prostor od 8.00 do 21.00 hodiny. 
Návrh usnesení: 6.6.1. RM souhlasí s konáním akce „Den podnikatelek„ dne 16. 10. 2013 na náměstí 5. května 
v Čelákovicích. Vzhledem k uzavřené Smlouvě o partnerství mezi Městem Čelákovice a RC ROUTA Čelákovice 
na podporu projektu „Podporujeme podnikatelky Polabí“ Rada města nepožaduje nájemné a úhradu elektrické 
energie.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.6.2. RM ukládá vedoucímu Hospodářského odboru MěÚ zajistit technickou podporu akce
„Den podnikatelek“ dne 16. 10. 2013.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OŠIK

K tomuto bodu se dostavil ve 20.30 Jaroslav Ryneš

6.7. Záměr na vybudování atletické dráhy a atletických sektorů s umělým povrchem
TJ Spartak Čelákovice žádá Ministerstvo školství o dotaci na vybudování atletické dráhy a atletické sektory 
s umělým povrchem.
Návrh usnesení:6.7.1. RM souhlasí se záměrem na vybudování atletické dráhy a atletických sektorů s umělým 
povrchem na stadionu v Čelákovicích na pozemcích města.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení:6.7.2. RM žádá stavební úřad MěÚ Čelákovice o vyjádření, zda stavba atletické dráhy 
a atletických sektorů s umělým povrchem na stadionu v Čelákovicích je v souladu s územním plánem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 



Zápis ze schůze Rady města

9

7. DOPRAVA

7.1. Nařízení - Plán zimní údržby komunikací 
TS Čelákovice předkládají návrh plánu zimní údržby komunikací Města Čelákovice.  Plán zimní údržby je třeba 
přijmout formou nařízení.
Návrh usnesení: RM schvaluje a vydává na základě ustanovení § 27 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Nařízení města N 1/2013, Plán zimní 
údržby komunikací města Čelákovic, s účinností od 1. 11. 2013.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje STA

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

8.1. Zápis z jednání Bytové komise

RM je předkládán Zápis z jednání Bytové komise

Návrh usnesení: RM se seznámila se Zápisem č. 9/2013 z jednání Komise bytové ze dne 3. 9. 2013. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH

8.2.1. Revokace usnesení – Výpis z usnesení č. 14/2013/8.5.2. ze dne 12. srpna 2013
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného obecního bytu, formou obálkovou metodou, jednalo se 
o byt 2+1, 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.
Návrh usnesení: RM revokuje své usnesení č. 14/2013/8.5.2. ze dne 12. srpna 2013.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 1 nepřítomen (Klicpera)
Vyřizuje OH

8.2.2. Přidělení bytu
Vzhledem k tomu, že paní Z. L. nabízený byt obálkovou metodou v č. p. 1581, ul. Stankovského 
v Čelákovicích nepřevzala, doporučujeme v souladu s návrhem výběrové komise a vyhlášenými pravidly uzavřít 
Nájemní smlouvu na byt, ul. Stankovského v Čelákovicích s panem P. J., bytem Rumunská, Čelákovice, za 
nabídnutou cenu 5 470,- Kč, měsíčně.
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 2+1, ul. Stankovského v Čelákovicích P. J., Čelákovice, za 
nabídnutou cenu 5 470,- Kč měsíčně.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 1 nepřítomen (Klicpera)
Vyřizuje OH 

8.2.3. Vyřazení ze seznamu uchazečů o pronájem bytu
Na bytové komisi dne 2. 7. 2013 byla projednána žádost paní K. B., která měla zájem o byt v Armádní ulici 
v Milovicích. Členové bytové komise doporučili vyhovět žádosti paní B., byt byl připraven jako podklad na jednání 
RM na 8. 7. 2013. Dne 3. 7. 2013 paní B. telefonicky sdělila, že byt nechce, abychom jí ho nepřidělovali, 
a současně souhlasila s vyřazením ze seznamu uchazečů o pronájem bytu. Výše uvedený byt, byl přidělen panu 
M. C.
Návrh usnesení: RM schvaluje vyřazení paní K. B., bytem, Křižíkova, Čelákovice, ze seznamu uchazečů 
o pronájem bytu z důvodu odmítnutí bytu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Vyřizuje OH 
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8.2.4. Revokace usnesení č. 14/2013/8.2.7. ze dne 12. srpna 2013
Na jednání bytové komise se dostavil pan R. M., bytem, Milovice. Oznámil, že nesouhlasí s usnesením RM 
o výpovědi z nájmu bytu v domě v Průběžné ulici v Milovicích. Potvrdil, že dohodu, kterou uzavřel jak s firmou 
Q-BYT, neporušil a nadále splácí dluh ve výši 3 500,- Kč a s tímto platí měsíční nájemné.
Návrh usnesení: 8.2.4.1. RM revokuje své usnesení č. 14/2013/8.2.7. ze dne 12. srpna 2013. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Návrh usnesení: 8.2.4.2. RM schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 606, Milovice, na 
dobu ½ roku, tj. do 31. 3. 2014, s manželi R. a I. M., Milovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Vyřizuje OH

8.2.5. Výměna bytů
J. Z., bytem Na Stráni, Čelákovice, byt o velikosti 67,84m² a K. M., bytem Prokopa Holého, byt o velikosti 
59,49m². Členové bytové komise souhlasí s výměnou bytů.
Návrh usnesení: RM souhlasí s výměnou bytů mezi panem J. Z., bytem, Na Stráni, Čelákovice, a paní K. M., 
bytem, Prokopa Holého, Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH 

8.2.6. Prodloužení nájemní smlouvy – V. G.
Radě města je předkládána žádost pana V. G., bytem Prokopa Holého, Čelákovice, který žádá prodloužení 
Nájemní smlouvy k bytu 6. Veškeré platby za nájemné jsou uhrazeny. Členové bytové komise po projednání 
doporučují prodloužení Nájemní smlouvy na dobu 3 měsíců tj. do 31. 12. 2013.
Návrh usnesení: RM schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 1174, Čelákovice, na dobu 
3 měsíců, tj. do 31. 12. 2013, s manželi J. a V. G., Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH 

8.2.7. Korespondence M. V.
Radě města je předkládána žádost M. V., bytem Armádní, Milovice, která žádá o prodloužení Nájemní smlouvy 
na byt. Dle podkladu firmy Q-BYT činí dluh k 31. 7. 2013 ve výši 38 057,- Kč. Nájemní smlouva byla platná do 
31. 8. 2013. Přestože Q-BYT vyzval paní V. k uhrazení dluhu.
Návrh usnesení: RM dává výpověď z nájmu bytu v domě č. p. 501 Armádní ulice, Milovice, paní M.V., z důvodu 
nezaplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, v částce převyšující trojnásobek 
měsíční výše těchto plateb.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH 

8.2.8. Korespondence L. C. - Výpis z usnesení RM č. 14/20136/8.2.2. ze dne 12. srpna 2013
Radě města je předkládána žádost pana L. C., Armádní 502, Milovice, který žádá o prodloužení Nájemní smlouvy 
na byt. Členové bytové komise nedoporučují prodloužení Nájemní smlouvy a odkazují na výpis z usnesení RM 
č. 14/20136/8.2.2. ze dne 12. srpna 2013. Dluh na nájemném a úhradách za plnění poskytovaných s užíváním 
bytu k 8. 8. 2013 činí 25 458,- Kč. 
Návrh usnesení: RM setrvává na svém usnesení č. 14/2013/8.2.2. ze dne 12. srpna 2013.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Janák)
Vyřizuje OH 

8.2.9. Přidělení bytu v DPS
V domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní, se uvolnil byt. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu 
paní I. B., bytem Prokopa Holého, Čelákovice. 
Sociální komise doporučila přidělení bytu paní I. B.
Návrh usnesení: RM přiděluje byt v DPS, ul. Kostelní, Čelákovice, paní I. B., Čelákovice, dle seznamu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH 
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8.2.10. Přidělení bytu v DPS
V domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní, se uvolnil byt. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu 
paní I. L. T., bytem Vyšehořovice.
Sociální komise doporučila přidělení bytu paní L. T.
Návrh usnesení: RM přiděluje byt v DPS, ul. Kostelní, Čelákovice, paní L. T., Vyšehořovice, dle seznamu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH 

8.3.1. Přidělení bytu
Jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 36,64m², byt v č. p. 501, ul. Armádní v Milovicích. Členové bytové 
komise po hlasování doporučují přidělení bytu panu M. C., bytem Armádní 502 v Milovicích.
Návrh usnesení: RM přiděluje byt o velikosti 1+1, Armádní, Milovice, panu M. C., Milovice, dle seznamu.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje OH 

8.3.2. Revokace usnesení - Výpis z usnesení č. 11/2013/8.6.8. ze dne 8. července 2013
RM přidělila byt o velikosti 3+1, Na Stráni, Čelákovice, paní I. C., Frýdek-Místek dle seznamu pí I. C. Pí C. je 
zaměstnaná na ZŠ, Kostelní v Čelákovicích. Členové bytové komise doporučují revokaci výše uvedeného 
usnesení, ve kterém bude uvedeno, že přidělený byt je vázán na pracovní poměr na školách v Čelákovicích.   
Návrh na usnesení: RM revokuje své usnesení č. 11/2013/8.6.8. ze dne 8. července 2013.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 1 nepřítomen (Klicpera)
Vyřizuje OH 

8.3.3. Přidělení bytu paní I. C.
Paní I. C. byl přidělen byt o velikosti 3+1, Na Stráni v Čelákovicích. Výpis z usnesení č. 11/2013/8.6.8. ze dne 
8. července 2013. Vzhledem k tomu, že pí C. pracuje na Základní škole, Kostelní v Čelákovicích, doporučují 
členové bytové komise, aby bylo vydáno nové usnesení RM, ve znění: 
RM schvaluje dle zásad o pronajímání bytů (čl. VII odst. 4. b a čl. XI – obecně prospěšné důvody) přidělení bytu 
o velikosti 3+1 v ulici Na Stráni v Čelákovicích pí I. C., trvale bytem Frýdek-Místek. Přidělení bytu je vázáno na 
pracovní poměr na školách v Čelákovicích.
Návrh na usnesení: RM schvaluje dle Zásad o pronajímání bytů (čl. VII odst. 4. b a čl. XI – obecně prospěšné 
důvody) přidělení bytu o velikosti 3+1 v č. p. 1628, ulice Na Stráni, Čelákovice, pí I. C., trvale bytem Frýdek-
Místek. Přidělení bytu je vázáno na pracovní poměr na školách v Čelákovicích.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 1 nepřítomen (Klicpera)
Vyřizuje OH 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1. Stížnost obyvatel na rušení nočního klidu 
Dne 26. 8. 2013 byla na MěÚ doručena stížnost – nesouhlas s pořádáním hudebních produkcí a rušení nočního 
klidu podepsaná 33 obyvateli ulic Sedláčkova, Kostelní a Masarykova. Od začátku prázdnin je tato oblast pod 
zvýšenou kontrolou ze strany MP i PČR.
Návrh usnesení: RM projednala stížnost občanů ulic Sedláčkova, Kostelní a Masarykova ze dne 26. 8. 2013, 
vyjadřující nesouhlas těchto obyvatel s pořádáním hudebních produkcí a rušením nočního klidu v blízkosti jejich 
bydliště.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje MÍST. I

9.2. Návrh na Veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Čelákovice a obcí Přerov nad Labem 
o poskytování služeb MP Čelákovice na území Přerova nad Labem
Pro jednání ZM 25. 9. 2013 připravujeme Návrh veřejnoprávní smlouvy Městem Čelákovice a obcí Přerov nad 
Labem o poskytování služeb MP Čelákovice na území Přerova nad Labem, která by upravovala rozsah 
poskytovaných služeb MP Čelákovice Přerovu nad Labem, způsob úhrady za poskytnuté služby a další 
podmínky pro tuto činnost. 
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Návrh usnesení: RM doporučuje ZM ke schválení Veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Čelákovice a Obcí 
Přerov nad Labem, uzavřenou k zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii, na poskytování služeb 
MP Čelákovice na území Přerova nad Labem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Klicpera)
Vyřizuje MÍST. I

9.3. Petice za zlepšení VO v ulici Přístavní 
Dne 9. 9. 2013 byla na MěÚ doručena Petice za zlepšení veřejného osvětlení v ulici Přístavní se 47 podpisy 
občanů Čelákovic, z nichž 17 má bydliště v této ulici. V polovině letošního roku došlo v této oblasti k odpojení 
kabelů vedených z Kovohutí, napájejících i rozvaděče VO. Situace je průběžně řešena. TS provedou doplnění 
dvou lamp a přestrojení stávajících a dojde k přepojení na nový rozvod v této oblasti hned, jak to umožní situace.
Návrh usnesení: RM projednala „Petici za zlepšení veřejného osvětlení v ulici Přístavní v Čelákovicích“ a vzala 
na vědomí zprávu I. místostarosty k současnému stavu řešení tohoto problému. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje STA

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

10.1. Informace o průběhu zakázky Dovybavení sběrného a separačního dvora Města Čelákovice –
kontejnerový nosič
Technické služby Čelákovice v souladu s předchozími usneseními kolektivních orgánů města dospěly v rámci 
uvedené zakázky, na kterou žádáme dotaci z OP životní prostředí Fondu soudržnosti EU, až k podpisu Kupní 
smlouvy  na kontejnerový nosič.
Smlouvu ředitel TS podepsal dne 18. 9. 2013 a dál je postupováno podle směrnic pro tento typ veřejné zakázky. 
Protože se jedná o zásadní krok v rámci uvedené zakázky, předkládá ředitel TS tuto informaci RM včetně znění 
uzavřené Kupní smlouvy RM.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci ředitele TS o průběhu zakázky „Dovybavení sběrného 
a separačního dvora Města Čelákovice.“
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Vyřizuje STA

10.2.  Nakládání s dřevní hmotou 
RM je předkládána žádost o způsobu likvidace dřevní hmoty z prořezávek a kácení vzrostlé zeleně.
Návrh usnesení: RM respektuje současný stav řešení likvidace dřevní hmoty z prořezávek a kácení vzrostlé 
zeleně a pověřuje ředitele TS, aby zjistil, jak je tento problém řešen ve srovnatelných obcích.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2.(Pátek, Bodlák)

10.3. Přihlášení do projektu Zdravé stromy pro zítřek
Nadace Partnerství vyhlásila již 5. ročník projektu Zdravé stromy pro zítřek, na kterém spolupracuje se SZKT, 
o. s. a Mendelovou univerzitou v Brně. Město Čelákovice se soutěže úspěšně zúčastnilo na návrh komise pro 
životní prostředí v roce 2012, kdy byla ošetřena památná děkanská lípa u Kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Návrh usnesení: RM pověřuje vedoucí Odboru životního prostředí zasláním žádosti o poskytnutí bezplatného 
ošetření vrby bílé (p.č. 3120, k.ú. Čelákovice) v rámci projektu Zdravé stromy pro zítřek a uděluje souhlas 
s úklidem větví, uhrazením případných nákladů na bezpečnostní vazbu (v případě, že bude pro strom navržena) 
a nákladů spojených se zajištěním bezpečnosti při ošetření do 10 tis. Kč bez DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 1 nepřítomen (Volfová)
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11. RŮZNÉ

11.1. Změna Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu v Čelákovicích 
Je předložen návrh Přílohy č. 1 Organizačního řádu – Schéma organizační struktury MěÚ, kde dochází ke 
zrušení pozice tiskový mluvčí a na hospodářském odboru se navyšuje počet pracovníků o pozici referenta 
majetkového souboru. Mgr. K. (tisková mluvčí) po dobu rodičovské dovolené zůstává zaměstnancem města.   
Tento bod bude projednán na příští RM

11.2. Program zastupitelstva
Místostarosta II – je potřeba mluvit se členy hodnotící komise Revitalizace náměstí, počkat na posudky Advokátní 
kanceláře.

Zápis ověřila: Jarmila Volfová

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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