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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 21/2013 konané dne 21. října 2013

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

Zdeňka Tichá, Tomáš Janák

Omluveni:

Hosté: vedoucí OFAP – 17.45 hod., vedoucí OH – 18.00 hod., vedoucí ORM – 18.30 hod.

Program jednání:

1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění

1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

1.3 Kontrola plnění usnesení, schválení zápisu z minulé schůze RM, konané 7. 10. 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 17.35 hodin v  zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo 

ukončeno ve 20.30 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 21. 10. 2013
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.2. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění 

66. RM schválila předložený program jednání doplněný o body 4.8, 4.9.

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

1.2. Jmenování Ing. Bohumila Klicpery ověřovatelem usnesení a Mgr. Františka Bodláka 

ověřovatelem zápisu

67. Jmenování Ing. Bohumila Klicpery ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

68. Jmenování Mgr. Františka Bodláka ověřovatelem zápisu – viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2 – Bodlák, Klicpera.

Společné hlasování pro usnesení 67 a 68.

1.3. Kontrola plnění usnesení, schválení zápisu z minulé schůze RM, konané 7. 10. 2013

RM byl předložen ke schválení zápis z RM č. 20 ze dne 7. 10. 2013

69. RM schvaluje Zápis z RM č. 19 ze dne 26. 9. 2013

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

70. RM. bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ, že bod plnění usnesení bude předložen vždy na 

schůzi RM začátkem měsíce

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

V rámci plnění usnesení PhDr. Zdeňka Tichá seznámila členy rady města s průběhem cesty do 

Anglie, která se uskutečnila v neděli 20. října 2013 a při níž byla paní Věře Gissingové předána 

Výroční cena města Čelákovic.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1. Smlouva stavba „Čelákovice, V Prokopě – kVN, NN – č. p. 583/4“

Byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice 
jako povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněným z věcného 
břemene. Smlouva řeší akci „Čelákovice – V Prokopě – kVN, NN - č.p. 583/4“.

105. RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – viz usnesení.

2.2. Smlouva stavba „Čelákovice, Průmyslová – kVN – č. p. 3571/6“

Byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice 
jako povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněným z věcného 
břemene. Smlouva řeší akci „Čelákovice, Průmyslová – kVN - č.p. 3571/6“.

106. RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Společné hlasování pro usnesení č. 105, 106.

2.3 MILLS – záměr na pronájem – Žádost o pronájem pozemků 
Ve smlouvách a následných dodatcích č. 1 jsou předmětné pozemky v současné době pronajímány 
Vyšší odborné škole, střední odborné škole a základní škole MILLS, s.r.o. za účelem vstupu a 
provozování zahrady soukromé mateřské školy a školní družiny pro 1. a 2. třídu základní školy a vstup 
pro 1. třídu 1. stupně základní školy. Pro dohodnutý vstup žáků základní školy bylo sjednáno časové 
omezení, a to od 3. 9. 2012 do 31. 12. 2013 pod smluvní pokutou ve výši 50.000,- Kč za každý i 
započatý měsíc porušení tohoto smluvního závazku. 
Dosavadní výše nájmu je kritizována kontrolní skupinou FV. Nová smlouva může tento stav napravit.

107. RM schvaluje záměr pronájmu parcel p. č. 4295 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 400 m
2
, 

p. č. 3 – zahrada, o výměře 103 m
2
, st.p.č. -2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 152 m

2
a části 
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st.p.č. -1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 78 m
2
, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 

za účelem umožnění přístupu do MŠ a ZŠ, za minimální cenu 20,- Kč/m
2
/rok – viz usnesení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3.1. Odpisové plány příspěvkových organizací
Příspěvkové organizace zřízené městem Čelákovice předložily ve smyslu zákona 250 /2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech, zřizovateli ke schválení své odpisové plány na rok 2013. 
Schválení odpisových plánů je jedním z předpokladů pro schválení účetní závěrky za rok 2013, které 
bude probíhat podle vyhlášky 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
některých vybraných účetních jednotek.

71. RM schválila odpisový plán na rok 2013 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.2. Náhrada škody – A. A.
Paní A., Armádní 502, Milovice, žádá o vyplacení pojistného ve výši 1 303,- Kč. Jde o náhradu za 
poškození malby jejího bytu na výše uvedené adrese. 

72. RM souhlasí s vyplacením náhrady škody – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.3. Úprava rozpočtu č. 9
RM byla ke schválení předložena Úprava č. 9 rozpočtu města Čelákovice.
Výše rezervy se upravuje na hodnotu 8 434,73987 Kč.

76. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu č. 9 rozpočtu města 2013, s výjimkou úpravy v kapitole 
Státní moc, státní správa, územní samospráva, na položce 5162 ve výši 135 000,- Kč.

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

77. RM se seznámila s celkovými náklady na provoz telekomunikačních služeb mobilních telefonů 
starosty Ing. Josefa Pátka a prvního místostarosty Ing. Miloše Sekyry za měsíc září 2013, které 
dosáhly 114 474,- Kč včetně DPH.

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

78. RM ukládá vedoucímu odboru hospodářského zajistit u poskytovatele telekomunikačních služeb fy 
eNET, s.r.o., Praha 10, reklamaci na fakturu č. 2013110504 ze dne 5. 10. 2013 z důvodu neúměrně 
vysokých nákladů za tyto služby za měsíc září.

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

79. Ukládá vedoucímu odboru hospodářského zajistit u poskytovatele telekomunikačních služeb fy 
eNET, s.r.o., Praha 10, vyjádření ve věci souhlasu s převodem a následného převodu telefonního 
čísla 602 460 155 z města Čelákovic na soukromou osobu Ing. Josef Pátek, resp. o sdělení, kdo dal 
za město Čelákovice k tomuto převodu souhlas.

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

3.4. Inventarizace 2013 – organizace města
V souladu s §29 a §30 zákona č 563/1991Sb., o účetnictví musí být provedena inventarizace majetku 
a závazků za rok 2012 jak za Město Čelákovice, tak i v organizacích zřízených městem. Inventarizace 
majetku a závazků bude provedena k 31. 12. 2013 
Inventarizace majetku a závazků města bude probíhat na základě směrnice I 9/2011.



4

73. RM nařizuje v souladu s § 29 a § 30 zákona č 563/1991 Sb., o účetnictví, všem organizacím 
zřízených městem Čelákovice provést k 31. 12. 2013 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.5 Příspěvkové organizace – přezkum hospodaření za rok 2013
Prostřednictvím společnosti ATLAS AUDIT s. r. o. je prováděn každoročně přezkum hospodaření u 3 
příspěvkových organizací. V případě Technických služeb Čelákovice, je přezkum prováděn periodicky 
vzhledem k objemu prostředků a k rozsáhlosti jejich úkolů. U ostatních organizací se přezkum 
víceméně periodicky opakuje. Další určené organizace jsou Základní škola Čelákovice, Kostelní 457 a 
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477.

74. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provedení přezkumu hospodaření za rok 2013 u příspěvkových 
organizací – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.6 Příspěvkové organizace – cenová nabídka přezkumu hospodaření za rok 2013
Společnost ATLAS AUDIT s. r. o. předložila cenovou nabídku na provedení přezkumu hospodaření u 
příspěvkových organizací Technické služby Čelákovice, Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, 
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477.

75. RM schvaluje jednotlivé ceny provedení přezkumu hospodaření za rok 2013 u příspěvkových 
organizací – viz usnesení.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Společné hlasování pro usnesení č. 74, 75.

3.7 Koncept rozpočtu na rok 2014
Byla podána informace o tvorbě rozpočtu, který byl předložen k projednávání. Je sestaven na základě 
návrhů -  požadavků jednotlivých odborů, jsou v něm hodnotově obsaženy investiční akce, které jsou 
připraveny a připravovány k realizaci. Značný objem výdajů rozpočtu – příspěvky příspěvkovým 
organizacím jsou v převážné většině v hodnotách roku 2013. Dále jsou v tomto konceptu vyjádřeny 
splatné závazky města, vyplývající jednak ze smluvních vztahů, ale i dotačních podmínek. Toto se 
týká především výdajové části rozpočtu.
Hodnotově jsou příjmy rozpočtu sestaveny na základě reálného plnění příjmů v roce 2013, to je 
především u daňových výnosů, nájmy jsou definovány příslušnými nájemními smlouvami. Ostatní 
příjmy jsou rovněž odvozeny od plnění těchto příjmových položek v roce 2013.
Z dotací jsou zatím zahrnuty pouze dotace na správu a od obcí. Ostatní dotace jsou podmíněny 
smlouvami nebo příslušnými rozhodnutími.

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA
4.1. Revokace usnesení a schválení SoD na plnění 2. části VZ Dětské hřiště Na Stráni a 
Sportovní hřiště V Prokopě (část Sportovní hřiště V Prokopě)
Na základě usnesení RM č. 18/2013/4.4.2. a 4.4.4. ze dne 23. září 2013 byl uchazeče NIXIN s. r. o., 
organizační složka, Praha 1, vyzván k předložení smlouvy o dílo na plnění 2. části VZ „Dětské hřiště 
Na Stráni a Sportovní hřiště V Prokopě“ (část Sportovní hřiště V Prokopě – zpracování PD). Smlouvy 
měly být na město zaslány z jejich strany již podepsané. Dne 2. 10. 2013 byl ze strany tohoto 
uchazeče na město doručen dopis, kterým oznámil odstoupení od realizace 2. části veřejné zakázky. 
Z tohoto důvodu byl tedy vyzván uchazeč SCREEN ING s. r. o., Praha 1, jehož nabídka byla hodnotící 
komisí v rámci 2. části VZ vyhodnocena jako 2. v pořadí, k předložení SoD z jejich strany již 
podepsané. Tato smlouva byla tedy předložena na jednání RM ke schválení. 

80. RM revokuje své usnesení č. 18/2013/4.4.2. ze dne 23. září 2013 – viz usnesení.
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81. RM revokuje své usnesení č. 18/2013/4.4.4. ze dne 23. září 2013 – viz usnesení.

82. RM schvaluje nabídku uchazeče SCREEN ING s. r. o., Praha 1 – viz usnesení.

83. RM schvaluje Smlouvu o dílo – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Společné hlasování pro usnesení č. 80, 81, 82, 83.

4.2. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění lodní dopravy (PŘÍVOZ)
Projednávání bodu bylo přeloženo na následující schůzi RM na 24. 10. 2013.

4.3. Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů ze zadávacího řízení VZ „Rekonstrukce ul. 
Sokolovské v Čelákovicích“
V průběhu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce ul. Sokolovské 

v Čelákovicích“ v rámci jednání hodnotící komise bylo posouzeno splnění kvalifikace uchazečů, které 

zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci a následně byly nabídky uchazečů posuzovány z hlediska 

splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. 

V rámci posouzení splnění kvalifikace byl uchazeč COLAS CZ, Praha 9 vyzván k předložení dokladů 

prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč požadované doklady ve stanovené lhůtě předložil. Při 

posouzení kvalifikace tedy žádný z uchazečů vyřazen nebyl.

Dalším úkolem hodnotící komise bylo posouzení nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a 

požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Při tomto posouzení HK zjistila, že:

a) uchazeč Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s. r. o., Veselí nad Moravou ve své nabídce 

předložil neúplný Doplňkový výkaz výměr (neobsahoval všechny požadované položky) a z tohoto 

důvodu nesplnil požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci a jeho nabídka byla 

hodnotící komisí vyřazena.

b) uchazeč ČNES dopravní stavby a. s., Kladno ve své nabídce nepředložil Seznam subdodavatelů a 

ani čestné prohlášení o tom, že se na plnění zakázky nebude podílet žádný subdodavatel. Dále 

nepředložil finanční harmonogram plnění zakázky. Z těchto důvodů nesplnil požadavky zadavatele 

uvedené v zadávací dokumentaci a jeho nabídka byla hodnotící komisí vyřazena.

c) uchazeč COLAS CZ a. s., Praha 9 ve své nabídce nepředložil finanční harmonogram plnění 

zakázky a z tohoto důvodu nesplnil požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci a jeho 

nabídka byla hodnotící komisí vyřazena.

V souladu v § 76 odst. 6 zadavatel nabídky, které HK vyřadila, bezodkladně vyloučí ze zadávacího 

řízení. Z tohoto důvodu byl RM předložen návrh na vyloučení výše uvedených uchazečů.

84. RM vylučuje, v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, uchazeče Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s. r. o., Veselí nad Moravou –
viz usnesení.

85. RM vylučuje, v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, uchazeče ČNES dopravní stavby a. s., Kladno – viz usnesení.

86. RM vylučuje, v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, uchazeče COLAS CZ a. s., Praha 9 – viz usnesení.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Společné hlasování pro usnesení č. 84, 85, 86.
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4.4. Výkon TDS a BOZP při stavbě „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“, Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele: 20120501
V dodatcích ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby byl prodloužen termín plnění zakázky –

dokončení stavby do 30. 4. 2014. V návaznosti na tuto skutečnost byl předložen také dodatek ke 

smlouvě o dílo na výkon TDS a výkon koordinátora BOZP stavby. 

87. RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20120501 mezi Městem Čelákovice jako 

objednatelem a společností Krodus s.r.o. – viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 2 – Rýdlo, Klicpera.

4.5. Revokace usnesení č. 20/2013/26. ze dne 7. října 2013
V průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Zastávky BUS Jiřinská, Čelákovice“ před skončením 
lhůty pro podání nabídek byla doručena omluva z účasti na výběrovém řízení, a to z kapacitních 
důvodů v tomto termínu, tj. konec roku 2013.
Pokud by město Čelákovice uzavřelo dohodu s vybraným uchazečem a termín plnění veřejné zakázky 
„Zastávky BUS Jiřinská, Čelákovice“ by byl posunut až na rok 2014, mohlo by dojít k porušení § 6 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této 
skutečnosti je vhodné výše uvedené zadávací řízení zrušit a počátkem roku 2014 vypsat nové. 

88. RM revokuje své usnesení č. 20/2013/26. ze dne 7. října 2013 – viz usnesení. 

89. RM ruší v souladu s § 102 odst. 3) zákona č.128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zadávací řízení na veřejnou zakázku „Zastávky BUS Jiřinská, Čelákovice – viz usnesení

90. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města oznámit zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky 
„Zastávky BUS Jiřinská, Čelákovice“ – viz usnesení.

91. RM pověřuje vedoucí ORM zahájit nové výběrové řízení na veřejnou zakázku „Zastávky BUS 
Jiřinská, Čelákovice“ v roce 2014 v koordinaci s opravou vodovodního řadu a vodovodních přípojek 
v ulici Jiřinská. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Společné hlasování pro usnesení č. 88, 89, 90, 91.

4.6. Dodatek Smlouvy – parkoviště Na Švihově p. P.
RM byl předložen Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 9.10 2012 uzavřené mezi městem Čelákovice a E.
P., Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, v níž se město zavazuje v rámci budování parkoviště v ulici 
Na Švihově k vybudování zdi na hranici pozemku mezi pozemkem města a p. E. P. Platnost původní 
smlouvy končí 31. 10. 2013, dodatkem ji prodlužujeme. 

92. RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 9.10 2012, uzavřené mezi 
Městem Čelákovice a E. P., Čelákovice, jako vlastníkem pozemku-viz usnesení. 

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

4.7. Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích, Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele: 
1205 0100 ze dne 27. 7. 2012 – úprava znění
Výkaz výměr dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo mezi městem Čelákovice a společností Metrostav a. s. 

na provedení stavby „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ byl doplněn o dvě nové položky. 

Důvodem byl požadavek poskytovatele dotace na tuto stavbu Státního fondu dopravní infrastruktury 

na uvedení všech víceprací v položkách uznatelných nákladů samostatnými položkami rozpočtu. Tato 

navýšení uznatelných nákladů jsou neuznatelná a pro rozdělení faktur a následné podáním žádosti o 

platbu je nutné mít tyto položky jasně identifikovatelné, tedy uvedené samostatně. Bohužel tento 

požadavek byl vznesen až na jednání se SFDI dne 10. 10. 2013. Tato úprava nemění cenu díla a je 
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pouze formální. Dále byla ve smlouvě provedena úprava osoby jednající jménem zhotovitele – tuto 

úpravu provedl zhotovitel z interních důvodů.

93. RM revokuje své usnesení č. 20/2013/18 ze dne 7. října 2013.

94. RM schvaluje nové znění Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 1205 0100 mezi Městem Čelákovice 
jako objednatelem a společností Metrostav a. s., Praha 8 – viz usnesení. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 2 – Klicpera, Janák.
Společné hlasování pro usnesení č. 93 a 94.

4.8. Cyklistická stezka přes Labe – čerpání dotace SFDI pro rok 2013
Na stavbu „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ -  ISPROFOND č. 5218510031 byla v roce 
2012 uzavřena smlouva č. 247/2012 o poskytnutí finančních prostředků ve výši 10 mil. Kč z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012. Vzhledem k tomu, že vlastní stavební realizace 
byla zahájena až na podzim roku 2012, nebyla stavba v roce 2012 ukončena, a nedošlo tedy ani 
k čerpání dotace v tomto roce. Město Čelákovice podalo tak, jak bylo předem avizováno, žádost o 
převod nasmlouvaných prostředků do rozpočtu SFDI na rok 2013. SFDI této žádosti vyhověl. Výše 
dotace v nově uzavřené smlouvě na rok 2013 zůstala stejná a činí maximálně 10 mil. Kč.
K čerpání dotace v letošním roce zatím nedošlo, město Čelákovice postupuje dle podmínek smlouvy 
se SFDI. 
Uzavření dodatku je také nezbytnou podmínkou pro zahájení čerpání dotace v letošním roce.
Posledním možným termínem pro podání žádosti o proplacení z rozpočtu SFDI na rok 2013 je 10. 12.
2013. V uzavřené smlouvě se SFDI je uvedena možnost žádat o přesun finančních prostředků do 
dalšího roku, město však nemá na schválení přesunu právní nárok. 

95. RM se seznámila se Smlouvou č. 274/2012 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na 
rok 2012 – viz usnesení.

96. RM se seznámila se Smlouvou č. 247/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na 
rok 2013 – viz usnesení. 

97. RM se seznámila se Zápisem z jednání města a SFDI ze dne 14. 10. 2013.

98. RM se seznámila se Zápisem z jednání města a společnosti Metrostav a. s., Praha 8, ze dne 18. 
10. 2013.

99. RM zjišťuje, že na Cyklistickou stezku přes Labe k 26. 9. 2013 nebyla dosud čerpána žádná 
finanční částka z dotace ze SFDI ve výši 10.000.000,-- Kč dle Smlouvy č. 247/2013.

100. RM konstatuje, že na Cyklistickou stezku přes Labe není reálné do 10. 12. 2013 vyčerpat dotace 
ze SFDI v celkové výši 10.000.000,-- Kč – viz usnesení.

101. RM konstatuje, že v předávacím protokolu odstupujícího starosty místostarostovi I ze dne 26. 9. 
2013 chybějí specifikace ve věci čerpání dotace ze SFDI – viz usnesení.

102. RM požaduje, aby předávající Ing. Pátek písemně doplnil bližší vysvětlující komentář k čerpání 
dotace ze SFDI – viz usnesení.

103. RM zadá právní posouzení finančního čerpání dotace ze SFDI na základě uzavřených smluv o 
dotaci se SFDI a smluv o dílo s Metrostavem včetně příslušných dodatků – viz usnesení.

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

Společné hlasování pro usnesení č. 95–103.

4.9. Schválení cenové nabídky na frézování živičného krytu v ulici Tovární
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Město plánuje zrekonstruovat část ulice Tovární, od vrátnice po křížení komunikace s vlečkou v délce 
cca 240 m. Tato komunikace je především využívána pro nákladní dopravu průmyslového areálu, je 
ve velmi špatném technickém stavu. Záměrem je kompletní obnova stávajícího krytu vozovky včetně 
nové splaškové kanalizace a odvodnění. 
Vzhledem k tomu, že projednání tohoto záměru je a bude velmi zdlouhavé, technický stav komunikace 
je naprosto nevyhovující a průjezd zde musí být zajištěn, bude vozovka alespoň dočasně upravena. 
Zdevastovaný živičný povrch bude odfrézován a případné nerovnosti zality živicí (zajistí TS). 
Z tohoto důvodu byla oslovena spol. Freko a. s. Cenová nabídka byla zaslána pomocí e-mailu dne 18. 
10. 2013 a je předkládána RM ke schválení. ORM následně vystaví objednávku. 

104. RM schvaluje cenovou nabídku od společnosti Freko a. s., Praha 10, na frézování živičného krytu 
v ulici Tovární. 

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

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
6.1. Petice rodičů „Nesouhlas s počtem dětí na 6. a 8. třídě MŠ Čelákovice, Rumunská 1477 
během odpoledního klidu a odpoledního pobytu“
RM byla předložena petice „Nesouhlas s počtem dětí na 6. a 8. třídě MŠ Čelákovice, Rumunská 1477 
během odpoledního klidu a odpoledního pobytu“. Petici podepsalo 17 rodičů. 
Problematiku projednával odbor školství, informací a kultury i Česká školní inspekce.

108. RM projednala petici rodičů „Nesouhlas s počtem dětí na 6. a 8. třídě MŠ Čelákovice, Rumunská 
1477 během odpoledního klidu a odpoledního pobytu“.

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

109. RM ukládá, vzhledem k tomu, že stížnost rodičů je důvodná, ředitelce Mateřské školy Čelákovice, 
Rumunská 1477 zjednat okamžitou nápravu – viz usnesení.

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

110. RM rozhodla na základě výsledku šetření České školní inspekce, o odebrání osobního příplatku 
dle podkladu. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

7. DOPRAVA

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
8.1. Zápis č. 10/2013 z jednání Komise bytové ze dne 1. 10. 2013

RM byl předložen Zápis č. 10/2013 z jednání Komise bytové ze dne 1. 10. 2013

111. RM se seznámila se Zápisem č. 10/2013 z jednání Komise bytové ze dne 1. 10. 2013

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Rýdlo.

8.2.1 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 13 – doba nájmu určitá
Členové bytové komise projednali žádost pana J. H., ve věci prodloužení nájemní smlouvy. Nájemní 
smlouva byla platná do 30. 9. 2013.

112. RM schvaluje, uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 13, v domě č. p. 502, Milovice, na dobu 
určitou 3 měsíce tj. – viz usnesení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Rýdlo
8.2.2 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 9 – úmrtí nájemce
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Členové bytové komise nedoporučují přidělení bytu po panu K. Š. panu M. K. a doporučují přidělení 
bytu dalšímu uchazeči, který je v seznamu uchazečů o byt.

113. RM neschvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 9 – viz usnesení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Rýdlo

8.2.3 Přechod užívacího práva na byt č. 1 – doba nájmu určitá
Členové bytové komise doporučují v případě převodu nájmu bytu, aby nájemní smlouva byla uzavřena 
na dobu určitou na ½ roku tj. do 30. 4. 2014.

114. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1 – viz usnesení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Rýdlo

8.2.4 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1 – doba nájmu určitá
Členové bytové komise doporučují prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou na 3 měsíce tj. do 
31. 1. 2014.

115. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1 – viz usnesení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Rýdlo

8.2.5 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 21 – doba nájmu neurčitá, odevzdání bytu č. 25
Členové bytové komise v tomto případě doporučují výměnu bytu a současně doporučují přidělení bytu 
o velikosti 3+1, s tím, že manželé vrátí městu byt o velikosti 2+1.

116. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 21 – viz usnesení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Rýdlo

8.2.6 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 25 – doba nájmu neurčitá, odevzdání bytu č. 5
Členové bytové komise doporučují vyhovět jejich žádosti a doporučují přidělení bytu 2+1, č. bytu 25 
v čp. 606, ul. Průběžná v Milovicicích. Paní G. vrátí městu byt č. 5 o velikosti 1+1.

117. Schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 25 – viz usnesení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Rýdlo

8.2.7 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 6 – doba nájmu neurčitá
RM byla předložena žádost o prodloužení nájemní smlouvy. Nájemní smlouva byla platná do 30. 9. 
2013.

118. RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s manželi P. a M. Š. na byt č. 6 – viz usnesení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Rýdlo

8.2.8 Přidělení bytu v DPS
Členové bytové komise přihlédli k doporučení sociální komise a jednohlasně doporučují přidělení bytu 
paní J. J., bytem Čelákovice, ul. Kostelní 33/34.

119. RM přiděluje byt č. 402 v DPS – viz usnesení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Rýdlo

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
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9.1. Zápis č. 23/2013 z jednání Komise bezpečnostní ze dne 17. 9. 2013

RM byl předložen Zápis č. 23/2013 z jednání Komise bezpečnostní ze dne 17. 9. 2013

120. RM Se seznámila se Zápisem č. 23/2013 – viz usnesení.

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

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
10.1. Smýcení smrků – Žádost Společenství vlastníků, Rumunská 1462
Společenství vlastníků, Rumunská 1462, Čelákovice, požádalo město Čelákovice o smýcení celkem 3 
exemplářů smrku. Jako důvod ke kácení Společenství vlastníků uvádí, že všechny předmětné dřeviny 
byly v minulosti nevhodně a bezkončepčně vysazeny směrem do ulice Rumunská v těsné blízkosti 
bytového domu zřejmě samotnými vlastníky. Dřeviny výrazně zastiňují byty na severní už tak nepříliš 
osluněné části domu a hrozí též vznik plísní. Dále panuje u  v lastn íků obav a z toho,  aby př i  
v ichř ic i  nebyl  s t rom vyvrácen (sta lo se to o kousek dál  před cca t řemi le ty) .
Vzhledem ke skutečnosti, že podáním žádosti již bylo správní řízení zahájeno a je třeba do 30 dnů o 
žádosti rozhodnout, byl Komisi pro životní prostředí (KŽP) stanoven termín k projednání předmětné 
žádosti do 1. 11. 2013. 

121. RM ukládá Komisi pro životní prostředí, aby podala stanovisko k žádostem o kácení č. j. 
MUC/10552,10553,10554/2013 do 1. 11. 2013.

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

10.2 Projekt: „Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Čelákovic“
Město Čelákovice podalo Žádost o poskytnutí podpory ID: 25633565 v rámci 50. výzvy OPŽP, prioritní 
osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované 
krajiny na SFŽP. 
Projekt „Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Čelákovic“ je složen z 6 menších 
dílčích projektů, v nichž je zpracován dendrologický průzkum dřevin každé lokality, návrh na provedení 
údržby, návrh na kácení a návrh na výsadbu dřevin a keřů nových. 

122. RM ukládá Komisi pro životní prostředí, aby podala stanovisko k žádostem o kácení, a to 
v termínu do 30. 11. 2013 – viz usnesení.

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

10.3 Rezignace Ing. Chalupy na funkci člena komise pro životní prostředí
RM byla předložena rezignace Ing. Chalupy na funkci člena komise pro životní prostředí. 

123. RM bere na vědomí rezignaci Ing. Chalupy na funkci člena Komise pro životní prostředí. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.4 Dodatek ke smlouvě s firmou ISES s.r.o.
Plnění usnesení RM č. 20/2013/37 ze dne 7. 10. 2013.
RM schválila svým usnesením č. 20/2013/34 ze dne 7. 10. 2013 záměr města Čelákovic na zahájení 
nového zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Snížení prašnosti na území města Čelákovice –
kropicí vůz“.

Z uvedených důvodů byl RM předložen Dodatek č. 1 ke Smlouvě 72/13 ke schválení. Předmětem 
Dodatku č. 1 je realizace nového výběrového řízení s upravenými zadávacími podmínkami. 

124. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 72/13 ze dne 10. 4. 2013
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.5 Zadávací dokumentace „Snížení prašnosti na území města Čelákovice“
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Firma ISES s.r.o., Praha 6 v souladu s usneseními RM č. 20/2013/34 a 35 připravila nové VŘ veřejné 
podlimitní zakázky o názvu „Snížení prašnosti na území města Čelákovice – kropicí vůz“ na 
pořízení kropícího vozu pro Technické služby města Čelákovice a předala OŽP nové znění výzvy 
k projednání v RM. 

125. RM schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky – „Snížení prašnosti na území 
města Čelákovice – kropicí vůz“ – viz usnesení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

10.6 Žádost o smýcení 2 ex jasanů
RM byla předložena žádost PhDr. V. T. o smýcení 2 ex jasanů

126. RM ukládá Komisi pro životní prostředí, aby podala stanovisko k žádosti o kácení č. j. 
MUC/10082/2013, a to v termínu do 1. 11. 2013.

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

10.7 Akce „Ukliďme svět – Ukliďme Čelákovice“ – neděle 27. října 2013
V srpnu 2013 se na tehdejší vedení města obrátil dr. Petřík se žádostí o podporu akce „Ukliďme svět –
Ukliďme Čelákovice“, která se bude konat v neděli 27. října 2013.
Byly vytipovány lokality pro úklid odpadků i místa pro shromáždění pytlů s odpadky, a to: U Penny 
marketu (pytle s odpadky budou shromážděny u sáňkovacího kopce); Vlečka TOS (pytle s odpadky 
budou shromážděny u kolejí vlečky); Alej J. Wolkera (pytle s odpadky budou shromážděny u stojanu 
na kola); Porost za loděnicí (pytle s odpadky budou shromážděny u zadního vjezdu do loděnice)
V neděli 27. 10. 2013 bude probíhat úklid od cca 9.45 hodin.
Ve 14 hodin projede uvedená stanoviště multikára Technických služeb, která pytle s odpadky sveze.

K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

10.8. Zápis z jednání komise pro životní prostředí č. 27/2013
Projednání tohoto bodu bylo přesunuto na následující schůzi RM na 24. 10. 2013

11. RŮZNÉ
11.1 Změna Organizačního řádu
Je předložen návrh Přílohy č. 1 Organizačního řádu – Schéma organizační struktury MěÚ.

127. RM schvaluje dle návrhu změnu Přílohy č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu v Čelákovicích 
– viz usnesení 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

11.2 Žádost o poskytnutí bezúročné půjčky MAS Střední Polabí, o. s., se sídlem Rybářská 154, 
Čelákovice
RM se seznámila s žádostí MAS Střední Polabí, o. s., o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 19 999,-
Kč, se splatností do 31. 12. 2014. Půjčka by měla být využita na předfinancování dotace uzavřené s 
SZIF. Půjčku pro MAS Střední Polabí, o. s., již schválily obce: Nehvizdy a Káraný.

128. RM doporučuje ZM, aby v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválilo poskytnutí bezúročné půjčky MAS Střední Polabí, o. 
s., městem Čelákovice, ve výši 20 000,- Kč, se splatností do 31. 12. 2014.

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

Zápis ověřil: Mgr. František Bodlák

Milan Tichý

  místostarosta I
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