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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 20/2013 konané dne 7. října 2013

Přítomni: Milan Tichý, Mgr. František Bodlák, Ing. Bohumil Klicpera, PaedDr. Luboš Rýdlo, PhDr. 

Zdeňka Tichá, Tomáš Janák

Omluveni: Příchod Milana Tichého v 17.45 hodin.

Hosté: Ing. Dana Teichmanová – 18.00 hod., RNDr. Petr Petřík – 19.00 hod., pí Zuzana Mutínská –
19.00 hod., pí Jana Prchalová – 20.00 hod., Mgr. Ivana Kašpárková – zápis usnesení.

1. RM pověřila místostarostu II Ing. Bohumila Klicperu řízením dnešní schůze RM.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.

Program jednání:

1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění – 4.6, 11.4.

1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

1.3 Kontrola plnění usnesení, schválení zápisu z minulé schůze RM, konané 26. 9. 2013

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 náležitosti

9. Veřejný pořádek a bezpečnost

10. Životní prostředí – VaK – Odpadové hospodářství

11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 17.40 hodin v  zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo 

ukončeno ve 23.00 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 7. 10. 2013
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.2. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění 

1. RM schválila předložený program jednání doplněný o body 4.6, 11.4.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.2. Jmenování PaedDr. Luboše Rýdla ověřovatelem usnesení a p. Tomáše Janáka 

ověřovatelem zápisu

3. Jmenování PaedDr. Luboše Rýdla ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 - Rýdlo.

4. Jmenování p. Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu – viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 - Janák.

1.3. Kontrola plnění usnesení, schválení zápisu z minulé schůze RM, konané 26. 9. 2013

RM byl předložen ke schválení zápis z RM č. 19 ze dne 26. 9. 2013

5. RM schválila Zápis z RM č. 19 ze dne 26. 9. 2013

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

RM byla předložena v rámci plnění usnesení kontrola – prověření postupu ve věci zadání 
jednotného vizuálního stylu města Čelákovice

6. RM konstatuje doručení 3 nabídek renomovaných a nezávislých externích advokátních kanceláří na 
uplatnění nároku na náhradu škody způsobenou městu ve věci zavádění a realizace jednotného 
vizuálního stylu města Čelákovic – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

7. RM schvaluje jako pro Město nejvhodnější nabídku advokátky Mgr. M. B., Praha 4 – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8. RM ukládá vedoucí odboru starosty zajistit mandátní smlouvu na službu – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

9. RM pověřuje místostarostu I uzavřením (podepsáním) mandátní smlouvy na službu – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

10. RM pověřuje tajemníka MěÚ, aby v rámci plnění přijatého usnesení ZM ze dne 24. 4. 2013 
s příslušnými odbory MěÚ předložil advokátce Mgr. M. B., Praha 4, veškeré podkladové materiály –
viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3.1. Korekce dotace Revitalizace náměstí – Před projednáváním tohoto bodu se dostavil p. Milan 
Tichý
Čtyři členové Rady města Čelákovice svolali dle potřeby schůzi v dikci § 101 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a předložili v dobré víře návrh řešení odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zadavateli /městu Čelákovice/ v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Revitalizace Náměstí 5. května v Čelákovicích“ spočívající v uplatnění finanční korekce výdajů na 
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předmětnou veřejnou zakázku ve výši 1.586.468,-- Kč Úřadem regionální rady regionu soudržnosti 
Střední Čechy. 
Svolání této schůze Rady město bylo dopisem č. MV-113335-2/ODK-2013 ze dne 23. 9. 2013 
Ministerstva vnitra ČR, Odboru dozoru a kontroly veřejné správy vyloženo tak, že je v rozporu 
s přijatým usnesením č. 20 ZM ze dne 24. 4. 2013. Na základě tohoto výkladu Odboru dozoru 
a kontroly veřejné správy Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 25. 9. 2013 a poté Rada města 
na svých jednáních dne 26. 9. 2013 a 7. 10. 2013 přijatými usneseními bezodkladně odstranili veškeré 
možné důsledky neoprávněného svolání schůze Rady města 16. 9. 2013. 

11. RM revokuje usnesení I, II/1, II/2, III/1.1 až 1.10, III/2 ze dne 16. 9. 2013 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

12. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních služeb – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

13. RM konstatuje odstranění veškerých možných důsledků – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.2. Zápis č. 2 z jednání komise korekce dotace Revitalizace náměstí
Radě města byl předložen zápis č. 2 z jednání komise korekce dotace revitalizace náměstí ze dne 10. 
9. 2013.

14. RM bere na vědomí zápis č. 2 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.3. Rezignace na funkci člena komise korekce dotace Revitalizace náměstí
RM byla předložena rezignace Ing. Petra Studničky – viz usnesení.

15. RM bere na vědomí rezignaci – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA
4.1. Veřejná zakázka „Obnova zdrojové části kotelny K40 Rumunská/Hybešova, Čelákovice“
Místostarosta II předložil Radě města k projednání výsledek zadávacího řízení S_25/2013/MIST/Kl na 
přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC Obnova zdrojové části kotelny K40 
Rumunská/Hybešova, Čelákovice, z důvodu obdržení pouze jediné nabídky hodnotící komise 
navrhuje zadavateli, dle podmínky zadávací dokumentace, zadávací řízení zrušit.

16. RM ruší zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby S_25/2013/MIST/Kl na 
přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC Obnova zdrojové části kotelny K40 
Rumunská/Hybešova – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

17. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města zadávací řízení S_25/2013/MIST/Kl. zrušit – viz 
usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.2. Cyklistická stezka přes Labe – Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
Zhotovitel stavby „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ zahájil stavební práce již v roce 2012, 
kdy také proběhla fakturace za první dva měsíce stavebních prací. Fakturace proběhla s tehdy platnou 
sazbou DPH 20%. Od roku 2013 však došlo ke změně výše DPH, a tedy v následujících fakturách již 
bylo účtováno DPH ve výši 21%. Rada byla nucena vzít na vědomí, že tato skutečnost se bohužel 
nepromítla do uzavíraných dodatků ke smlouvě o dílo č. 2 a 3 až nyní je předložena oprava výpočtu 
konečné částky vč. DPH a promítnuta v předkládaném dodatku. Cena stavby bez DPH se nemění a 
zůstává stejná dle uzavřeného dodatku č. 3 ve výši 32.524.563,- Kč (původní cena vč. DPH činila 
39.354.721,23 Kč, nová cena vč. DPH činí 39.326.869,29 Kč)
Dále byl výkaz výměr na základě požadavku poskytovatele dotace SFDI upraven – některé 
kumulované položky byly rozděleny tak, aby byla zřejmá jejich uznatelná a neuznatelná část (např. 
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položka ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) byla rozdělena na objemy pro pylony 
(neuznatelné) a pro opěry (uznatelné)).

18. RM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1205 0100 mezi Městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností Metrostav a.s., Praha 8, jako zhotovitelem – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
4.3. Zápis č. 7 z jednání komise pro rozvoj města ze dne 1. října 2013
Komise pro rozvoj města projednávala na svém jednání dne 1. 10. 2013 tyto body: 

1. Vnější úprava stánku PNS, Masarykova ul., p. č. 518 v k. ú. Čelákovice 
2. Záměr na výstavbu gastronomické malovýrobny v lokalitě u ČS ul. Mochovská na p. č. 3301/82, p. 

č. 3301/85 a p. č. 3301/90 v k. ú. Čelákovice 
3. Rekonstrukce domu Sedláčkova č. p. 69, Čelákovice – přestavba na kanceláře a bydlení (na 18,30 

hodin pozván p. Krbec)
4. RD Kostelní, st. p. č. 170/1, p. č. 172/1 a st. p. č. 172/2 – nová studie (předchozí řešení 

projednáváno na komisi v květnu 2013)
5. Petice zastupitelům města Čelákovice na rekonstrukci objektu bývalé školy v Sedlčánkách za 

účelem navýšení kapacit MŠ a ZŠ v Čelákovicích

19. RM bere na vědomí Zápis č. 7 – viz usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 2 – Janák, Klicpera.

20. RM nesouhlasí s navrženými vnějšími úpravami stánku PNS – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

21. RM pověřuje vedoucí odboru rozvoje města uplatněním námitky města Čelákovic (dle usnesení 
č. 20) v řízení – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

22. RM souhlasí po projednání v komisi pro rozvoj města se záměrem na výstavbu gastronomické 

malovýrobny v lokalitě u ČS ul. Mochovská na p. č. 3301/82, p. č. 3301/85 a p. č. 3301/90, všechny 

v k. ú. Čelákovice. RM požaduje předložení dalšího stupně projektové dokumentace k vyjádření.

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

23. RM nemá námitek po projednání v komisi pro rozvoj města k záměru provedení rekonstrukce 
domu č. p. 69 v ul. Sedláčkova v Čelákovicích – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

24. RM souhlasí po projednání v komisi pro rozvoj města s navrhovaným architektonickým řešením 

a umístěním rodinného domu v ulici Kostelní 

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

4.4. Zajištění přepravy osob přes Labe v Čelákovicích na období listopad 2013 – duben 2014
Vzhledem ke skutečnostem, které ovlivnily posunutí termínu výstavby lávky přes Labe, je nutné 
zároveň zajistit přepravu osob přes Labe v Čelákovicích. Platnost smlouvy o zajištění lodní dopravy 
uzavřená mezi Městem a provozovatelem lodní dopravy společností SP Praha končí dne 31. 10. 
2013. Od 1. 11. 2013 tedy již přeprava osob zajištěna nebude. 

25. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města předložit na další jednání RM Dodatek ke Smlouvě o 
zajištění lodní dopravy – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.5. Výsledky zadávacího řízení VZ na stavební práce s názvem „Zastávky BUS ul. Jiřinská, 
Čelákovice“
Na základě usnesení RM č. 16/2013/4.4.2., kdy byla schválena zadávací dokumentace VZ Zastávky 
BUS ul. Jiřinská, Čelákovice, bylo dne 19. 9. 2013 zahájeno zadávací řízení této VZ. Výzva k podání 
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nabídky byla odeslána 5 uchazečům zároveň zveřejněna na webu města a profilu zadavatele. Ve 
lhůtě pro podání nabídek (3. 10. 2013 do 11:00 hod.) byly doručeny 3 nabídky. Komise pro otevírání 
obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek se sešla v počtu 3 členů (náhradníků) 
z 5 jmenovaných, což je dostačující počet dle pravidel stanovených směrnicí města pro zadávání VZ 
malého rozsahu.

Komise tedy doporučuje RM ke schválení jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče GESTAV s. 
r. o., Čelákovice na plnění výše uvedené veřejné zakázky za nabídkovou cenu 756.328,- Kč bez DPH, 
ale Rada si vyhrazuje právo upravit termín plnění díla v návaznosti na případnou rekonstrukci 
vodovodního řadu v ulici Jiřinská.

26. RM schvaluje jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče GESTAV s. r. o., Čelákovice – viz 
usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.6. Vyjádření předsedy Komise pro posouzení a hodnocení nabídek Veřejné zakázky 
Rekonstrukce ulice Sokolovská Čelákovice
Při posouzení nabídek předmětné veřejné zakázky, která je pod dotací z ROP SČ, Komise zjistila, že 
nabídka jednoho z uchazečů obsahuje Smlouvu o dílo, kde je uveden termín předání staveniště do 30 
dní od podpisu smlouvy a zahájení prací do 10 dnů ode dne převzetí staveniště tak, jak to bylo 
předepsáno zadavatelem v zadávací dokumentaci, přičemž SoD tvořila přílohu ZD. Komisí bylo 
navrženo v tomto případě, protože se jedná o zakázku dozorovanou řídícím orgánem ROP SČ, 
postupovat tak, že v rámci maximální transparentnosti Komise požádá tohoto uchazeče o objasnění 
informací z nabídky ve smyslu § 76 odst. (3) ZVZ, tj. informovat ho o rozporech jeho nabídky se 
zadávacími podmínkami, a v souladu se ZVZ po něm požadovat vysvětlení, jestli třeba nedošlo pouze 
k nepochopení, resp. nějakému opomenutí. 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1. Projekt: „Terénní program Čelákovice“ – Zpráva Semiramis o. s.
Byla předložena Průběžná zpráva o realizaci projektu Terénní program Čelákovice (od 1. 1. 2013 do 
30. 6. 2013) Semiramis o. s., Nymburk.
Dne 13. 8. 2013 byli s touto zprávou seznámeni i členové sociální komise a vzali ji na vědomí.

51. RM bere na vědomí Průběžnou zprávu o realizaci projektu – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.2. Zápis č. 7 sociální komise ze dne 24. 9. 2013
RM byl předložen Zápis sociální komise č. 7 ze dne 24. 9. 2013.

52. RM se seznámila se Zápisem č. 7 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.3. Rezignace na funkci členky sociální komise
Radě města byla předložena rezignace paní MUDr. Melánie Skalické na funkci členky sociální komise. 

53. Bere na vědomí rezignaci – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
6.1. Zápis č.9/2013 komise „Redakční rada zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 17. 9. 2013.
RM byl předložen zápis č.9/2013 komise „Redakční rada zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 17. 9. 
2013.

54. RM bere na vědomí Zápis č. 9 z jednání – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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6.2. Výroční cena Města Čelákovice
Rada města dne 26. 9. 2013 uložila PhDr. Tiché zajištění akce předání Výroční ceny města Čelákovic 
za rok 2013 paní Věře Gissingové, rozené Diamantové.
O způsobu předání Výroční ceny se diskutovalo a bylo nutné veškeré informace ověřit a zkoordinovat.
RM se shodla na nejvhodnějším způsobu předání.
Služební cestu by měla absolvovat, ředitelka Městské knihovny paní Soňa Husáriková, která byla 
iniciátorkou a podporovatelkou kandidatury paní Gissingové na udělení Výroční ceny, a pracovník –
kameraman TV BOBR, který pořídí na místě záznam předání a rozhovor s paní Gissingovou.
Služební cesta je plánovaná jako jednodenní.

55. RM revokuje své usnesení – viz usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2 – Tichý, Klicpera.

63. RM schvaluje služební cestu ředitelky Městské knihovny paní Soni Husárikové a pověřeného 
pracovníka – kameramana TV BOBR, f. o., Brandýs n.L.–Stará Boleslav, do Velké Británie, za účelem 
předání Výroční ceny města za rok 2013 paní Věře Gissingové, rozené Diamantové.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.3 ZMČ – Novela tiskového zákona
Pan Ing. Pátek předložil radě města podklad týkající se Zpravodaje města Čelákovic v souvislosti 
s novelou tiskového zákona. Účinnost tohoto zákona nastává 1. 11. 2013.

56. RM ukládá redakční radě Zpravodaje města Čelákovic ve spolupráci s odborem školství, informací
a kultury uvést stávající Zásady pro vydávání Zpravodaje města Čelákovic do souladu se zákonem 
305/2013 Sb. – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
8.1. Výměna a přidělení bytů

8.1.1. Výměna bytů:
RM byl předložen návrh výměny bytů mezi J. L., Čelákovice, byt č. 6 o velikosti 80,76 m², a F. Z., 
Čelákovice, byt č. 7 o velikosti 52,56 m².
Členové bytové komise souhlasí s výměnou bytů.

41. RM souhlasí s výměnou bytů – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Rýdlo.

8.1.2. Přidělení bytu:
RM byl předložen návrh na přidělení bytu:
jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 88,68 m², 1. patro, byt č. 6 v č. p. 1440, ul. Prokopa Holého 
v Čelákovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu, dle seznamu, paní N. K., 
Čelákovice. 

42. RM přiděluje byt č. 6 o velikosti 3+1, Prokopa Holého č. p. 1440, Čelákovice paní N. K., 
Čelákovice, dle seznamu.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Rýdlo.

8.1.3. Přidělení bytu:
RM byl předložen návrh na přidělení bytu:
jedná se o byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 59,76 m², 1. patro, byt č. 4 v č. p. 1177, ul. Prokopa Holého 
v Čelákovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu, dle seznamu, paní E. B.,  
Čelákovice.  

43. RM přiděluje byt č. 4 o velikosti 1+1, Prokopa Holého č. p. 1177, Čelákovice paní E. B., 
Čelákovice, dle seznamu. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Rýdlo.
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8.1.4. Přidělení bytu:
RM byl předložen návrh na přidělení bytu:
jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 55,00 m², 2. patro, byt č. 7 v č. p. 1446, ul. Rumunská 
v Čelákovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu, dle seznamu, paní J. K., DiS, 
Čelákovice. 

44. RM přiděluje byt č. 7 o velikosti 2+1, Rumunská č. p. 1446, Čelákovice paní J. K., DiS, Čelákovice, 
dle seznamu. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Rýdlo.

8.1.5. Přidělení bytu:
RM byl předložen návrh na přidělení bytu:
jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 72,10 m², 1. patro, byt č. 4 v č. p. 1347, ul. V Prokopě
v Čelákovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu, dle seznamu, paní E. S.,
Čelákovice. 

45. RM přiděluje byt č. 4 o velikosti 2+1, V Prokopě č. p. 1347, Čelákovice paní E. S., Čelákovice, dle 
seznamu. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Rýdlo.

8.1.6. Přidělení bytu:
RM byl předložen návrh na přidělení bytu:
jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 70,98 m², 2. patro, byt č. 6 v č. p. 618, ul. Topolová 
v Milovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu, dle seznamu, panu I. K., Čelákovice. 

46. RM přiděluje byt č. 6 o velikosti 2+1, Topolová č. p. 618, Milovice panu I. K., Čelákovice, dle 
seznamu. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Rýdlo.

8.1.7. Přidělení bytu:
RM byl předložen návrh na přidělení bytu:
jedná se o byt 2+1 s přísl. o celkové ploše 61,15 m², přízemí, byt č. 25 v č. p. 501, ul. Armádní 
v Milovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu, dle seznamu, paní Z. Z., Čelákovice. 

47. RM přiděluje byt č. 25 o velikosti 2+1, Armádní č. p. 501, Milovice paní Z. Z., Čelákovice, dle 
seznamu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.1.8. Přidělení bytu:
RM byl předložen návrh na přidělení bytu:
jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 70,76 m², 1. patro, byt č. 4 v č. p. 616, ul. Topolová 
v Milovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu, dle seznamu, manželům V. a R. V., 
Milovice. 

48. RM přiděluje byt č. 4 o velikosti 3+1, Topolová č. p. 616, Milovice manželům R. a V. V., Milovice, 
dle seznamu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.1.9. Přidělení bytu:
RM byl předložen návrh na přidělení bytu:
jedná se o byt 3+1 s přísl. o celkové ploše 65,2 5m², přízemí, byt č. 27 v č. p. 501, ul. Armádní 
v Milovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu, mimo seznam uchazečů o byt, paní I.
R., Česká Lípa.

49. RM přiděluje byt č. 27 o velikosti 3+1, Armádní č. p. 501, Milovice paní I. R., Česká Lípa.
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Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Bodlák.

8.2. Rezignace na funkci člena bytové komise
Radě města byla předložena rezignace Ing. Jaroslava Ryneše na členství v bytové
komisi.
Zároveň byla předložena žádost paní Hany Machálkové (předsedkyně bytové komise) o jmenování 
paní Jarmily Volfové za řádného člena bytové komise.

RM se shodla na tom, že jmenování nových členů na uvolněná místa v komisích provede po 
provedení analýzy a po zpracování přehledu celkového počtu uvolněných míst ve všech komisích RM.

50. RM bere na vědomí rezignaci Ing. Jaroslava Ryneše z bytové komise.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
10.1. Zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 9. 9. 2013
RM byl předložen Zápis č. 26 z jednání komise pro životní prostředí ze dne 9. 9. 2013.

30. RM se seznámila se Zápisem – viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.1.1. Zápis z jednání komise pro životní prostředí.
Komise pro životní prostředí by se především měla zabývat posouzením záležitostí, které jsou pro 
město důležité, a k nimž by měla vydat své stanovisko:

• Smýcení dvou akátů v parku U Hájku, kdy dne 17. 7. 2013 bylo vydáno upozornění OŽP k 

vedení města i dr. Petříkovi na zjištěný havarijní stav dřevin; 

• Smýcení suchých stromů ve městě (předáno komisi pro životní prostředí na jaře – 1. část, 

doplněno 9. 9. 2013 – 2. část, dosud bez vyjádření);

• Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní rezervace Káraný – Hrbáčkovy 

tůně (CZ0214007 – evropsky významná lokalita) – návrh plánu a péče o toto území; 

dosud v řízení od KUSK, předáno komisi pro životní prostředí dne 16. 8. 2013 

k projednání (dosud bez vyjádření);

• Návrh Osadního výboru Sedlčánky na zřízení Pump Tracku v prostoru labské nivy 

v Sedlčánkách (u přívozu – bývalý sad, nyní nivní louka), který město obdrželo dne 12. 6. 

2013;

• Žádost p. M. o kácení z 30. 8. 2013. 

28. RM ukládá komisi pro životní prostředí, aby podala stanovisko k následujícím akcím, a to 
v termínu do 30. 11. 2013:

1) Smýcení dvou akátů v parku U Hájku – viz usnesení. 
2) Smýcení suchých stromů ve městě – viz usnesení. 
3) Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní rezervace Káraný –

Hrbáčkovy tůně – viz usnesení. 
4) Návrh Osadního výboru Sedlčánky na zřízení Pump Tracku v prostoru labské nivy 

v Sedlčánkách – viz usnesení. 
5) Žádost p. M. o kácení z 30. 8. 2013. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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27. RM ukládá vedoucí odboru životního prostředí, aby vyzvala operátora GMS, aby předložil měření 
intenzity elektromagnetického pole – viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.2. Rezignace na funkci člena komise pro životní prostředí
RM byla předložena rezignace Mgr. Skalického na funkci člena komise pro životní prostředí.  

29. RM bere na vědomí rezignaci – viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.3. Zrušení zadávacího řízení u projektu „Snížení prašnosti na území města Čelákovice –
kropicí vůz“ a další v pokračování v řízení
Dne 25. 09. 2013 proběhlo v sídle zadavatele otevírání obálek a hodnocení nabídek k výše uvedené 
veřejné zakázce na dodávku kropicích vozu pro TS, na jehož pořízení město získalo dotaci od SFŽP.
Nabídky předložili 4 uchazeči o zakázku.
Ze zápisu ze zasedání Komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů vyplynulo, že všechny 
nabídky uvedených firem splnily kvalifikační předpoklady a technické parametry nabízených vozů 
z hlediska splnění technických požadavků stanovených v zadávací dokumentaci. Komise provedla 
dále posouzení nabídek z hlediska splnění požadavků dle § 68 a splnění dalších podmínek dle 
zadávací dokumentace a všechny uvedené nabídky vyřadila za nedodržení podmínek stanovených 
v zadávací dokumentaci. Žádný z uchazečů v předloženém návrhu smlouvy nerespektoval ustanovení 
zadávací dokumentace, a to základní podmínku dotace – dodávku stroje ve lhůtě do 60 dnů od 

písemné výzvy s předpokladem dodání do konce listopadu 2013, a proto Komise vyřadila všechny 
nabídky z dalšího posuzování. Tento požadavek byl zcela nezbytný, aby město mělo reálnou šanci 
splnit požadovaný termín dokončení realizace akce do konce roku 2013. Reálnost splnění tohoto 
termínu byla v rámci přípravy zadávací dokumentace prověřována u více potenciálních dodavatelů a 
řada dodavatelů – z jara 2013 před podáním žádosti o dotaci – potvrdila, že jsou schopni jej splnit. 

Vzhledem k výše uvedenému bylo navrženo zadavateli zadávací řízení zrušit.

Z uvedených důvodů je zadavatel nucen zrušit zadávací řízení VZ a z hlediska dotačního titulu je 
nutno požádat SFŽP o prodloužení lhůty pro předložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o přidělení 
dotace a VŘ po úpravě zadávací dokumentace v zákonné lhůtě znovu vypsat.

31. RM ruší zadávací řízení veřejné zakázky na dodávku s názvem „Snížení prašnosti na území 
města Čelákovice – kropicí vůz“ – viz usnesení.

32. RM ukládá vedoucí odboru životního prostředí připravit Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení 
VZ s názvem „Snížení prašnosti na území města Čelákovice – kropicí vůz“-viz usnesení.

33. RM ukládá vedoucí odboru životního prostředí připravit Písemnou zprávu zadavatele VZ s názvem 
„Snížení prašnosti na území města Čelákovice – kropicí vůz“-viz usnesení.

34. RM schvaluje záměr města Čelákovic na zahájení nového zadávacího řízení VZ „Snížení 
prašnosti na území města Čelákovice – kropicí vůz“ – viz usnesení.

35. RM ukládá odboru životního prostředí a společnosti ISES s.r.o., Praha 6, zajistit zpracování 
zadávací dokumentace projektu „Snížení prašnosti na území města Čelákovice – kropicí vůz“ – viz 
usnesení.

36. RM schvaluje žádost o prodloužení lhůty pro předložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace SFŽP – viz usnesení.

37. RM ukládá vedoucí odboru životní prostředí předložení Dodatku č. 1 – viz usnesení.

Společné hlasování u usnesení 31 až 37: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.4. Žádost o revokaci Usnesení RM č. 18/2013/10.3. – bezplatné ošetření stromu
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Vedoucí odboru životního prostředí byla citovaným usnesením RM pověřena zasláním žádosti o 
poskytnutí bezplatného ošetření vrby bílé (p.č.3120, k. a. Čelákovice) v rámci projektu Zdravé stromy 
pro zítřek vyhlašovaný každoročně Nadací Partnerství. V této grantové výzvě se vždy jedná o ošetření 
jediného stromu. Toto písemné pověření včetně výpisu z Usnesení RM obdržel odbor životního 
prostředí 30. 9. 2013. Grantová výzva však již byla uzavřena 27. 9. 2013.
Zmíněná dřevina (vrba bílá) byla na základě požadavku občanů (p. V.) ošetřena již v únoru tohoto 
roku redukčním řezem na objednávku města. Z tohoto důvodu by bylo eventuelní přidělení 
bezplatného ošetření bezpředmětné. Zřejmě tedy došlo k nedorozumění v interní komunikaci při 
momentální nepřítomnosti starosty. 
Odbor životního prostředí totiž již dříve (18. 9. 2013) požádal s písemným souhlasem místostarosty o 
poskytnutí bezplatného ošetření u stejné nadace v rámci stejného projektu na jiný strom, a to lípy 
srdčité rostoucí v objektu radnice I na p.č.4295, která na ošetření teprve čeká. Nadace naši žádost 
akceptovala.
Z uvedených důvodů bylo Radě města navrženo zvážit revokaci předmětného usnesení, a to tak, že 
svůj souhlas s ošetřením dřeviny v rámci citovaného projektu poskytne k ošetření lípy srdčité rostoucí 
v objektu radnice I, na náměstí 5. května. Podmínkou udělení grantu je provedení prezentace projektu 
veřejnosti. Lípa svým stanovištěm nárokům grantové výzvy lépe vyhovuje.

38. RM revokuje usnesení RM č. 18/2013/10.3 ze dne 23. 9. 2013.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

39. RM bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí bezplatného ošetření lípy srdčité – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

40. RM souhlasí s úklidem větví, uhrazením případných nákladů – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ

11.1. Změna Přílohy č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu Čelákovicích 

RM byla předložena Příloha č. 2. – Podpisové právo vyjmenovaných zaměstnanců a stanovení 
oprávněných úředních osob Městského úřadu v Čelákovicích je uvedena do souladu se současným 
stavem. 

57. RM schvaluje dle návrhu změnu Přílohy č. 2 Organizačního řádu – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

K Příloze č. 1 prozatím usnesení nebylo přijato.

11.2. Změna Jednacího řádu RM

RM byl předložen ke schválení upravený Jednací řád Rady města Čelákovic. 

58. RM schvaluje a vydává Jednací řád Rady města Čelákovic č. I/2/2013 – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

Ing. Klicpera konstatoval, že vzhledem k nutnému přehledu uzavřených smluv Města je 
bezpodmínečně nutné vytvořit centrální uložiště smluv na MěÚ, a to v listinné i elektronické podobě se 
spisovou značkou každé uzavřené smlouvy.

59. RM zavádí centralizované ukládání veškerých smluv v listinné a elektronické podobě včetně 
přidělování spisové značky každé smlouvě Města u tajemníka MěÚ.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11.3. Žádost o prominutí úroků z prodlení

Vzhledem k výši úroků bude připraven podklad do ZM.
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11.4. Podporujme podnikatelky Polabí
Radě města byla předložena žádost Bc. D. F., manažerky Centra podnikatelek Polabí, o schválení, 
aby Ing. Josef Pátek, který doposud zastupoval v projektu OPLZZ 2 Podporujme 
podnikatelky Polabí partnera projektu město Čelákovice, byl členem poroty soutěže Nejlepší 
podnikatelka Středního Polabí, který by měl partnera, tedy město Čelákovice, na Dnu podnikatelek 
prezentovat krátkým projevem. 
Den podnikatelek se bude konat 16. 10. 2013 mezi 12. a 18. hodinou ve vnitřních i vnějších 
prostorách Galerie Café, Masarykova 2023. 

60. RM pověřuje Ing. Josefa Pátka, aby byl členem poroty soutěže Nejlepší podnikatelka Středního 
Polabí
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 2 – Klicpera, Rýdlo.

61. RM konstatuje, že ze zahájeného předávání agend starosty a místostarosty I. vyplývá neúplnost 
předávané dokumentace – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

62. RM ukládá vedoucím zaměstnancům města (vedoucí odborů MěÚ, vedoucí strážník MěP, ředitelé 
příspěvkových organizací) zpracovat do 11. 10. 2013 formou podepsaného čestného prohlášení 
podrobnou analýzu agend – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
                                   
Pan Janák upozornil na potřebu rozhodnout ve věci umístění rodinného domu a garáže na pozemku 
p. č. 1945/6 v Žižkově ulici

64. RM revokuje usnesení 14/2013/4.1.3 ze dne 12. 8. 2013.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera, nepřítomen 1 – Rýdlo.

65. RM netrvá ve věci umístění rodinného domu a garáže na pozemku p. č. 1945/6 v Žižkově ulici, k. 
ú. Čelákovice na předložení zastavovací studie a nemá proti navrženému umístění námitek.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – Tichá, nepřítomen 1 – Rýdlo.

Zápis ověřil: Tomáš Janák

Milan Tichý

  místostarosta I
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