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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 24/2013 konané dne 18. listopadu 2013

Přítomni: p. Milan Tichý, Ing. Bohumil Klicpera, PhDr. Zdeňka Tichá, PaedDr. Luboš Rýdlo, p. Tomáš 

Janák, Mgr. František Bodlák

Omluveni:

Hosté: vedoucí ORM

Program jednání:

1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění 

1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

1.3 Schválení zápisu ze schůze RM č. 23 ze dne 4. 11. 2013

2. Majetkoprávní záležitosti

3. Finance – rozpočty – dotace

4. Investice – záměry a vyjádření města

5. Sociální záležitosti a zdravotnictví

6. Školství, kultura a sport

8. Bytové a nebytové náležitosti

9. Veřejný pořádek a bezpečnost

10. Životní prostředí – VaK – Odpadové hospodářství

11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo 

ukončeno ve 21.15 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 18. 11. 2013
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění 

187. RM schválila předložený program jednání, doplněný o body 4.6, 4.7, 4.8 a 11.3.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování PhDr. Zdeňky Tiché ověřovatelkou usnesení a Tomáše Janáka ověřovatelem 

zápisu.

188. Jmenování PhDr. Zdeňky Tiché ověřovatelkou usnesení.

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

189. Jmenování Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu.

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

1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM

RM byl ke schválení předložen Zápis ze schůze RM č. 23/2013 ze dne 4. 11. 2013.

190. RM schvaluje zápis ze schůze RM č. 23/2013 ze dne 4. 11. 2013.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
RM byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice 
jako povinným z věcného břemene a firmy ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV, jako oprávněným z věcného 
břemene. Smlouva řeší akci „Čelákovice, Zahradní – kNN - č.p. 1965/1“. 

191. RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
6016106/1 – zřízení a provozování Stavby kabelového vedení NN na pozemku ve vlastnictví 
budoucího povinného p. č. 3103 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.2 Nájemní smlouvy na pozemky města se školou Mills, s.r.o.
Tento bod byl stažen z programu, aby koncepčně byla místo dodatků ke stávající smlouvě připravena 

nová smlouva.

2.3 Souhlas pro dodatečné povolení staveb na pozemcích města u objektu č. p. 155, Čelákovice
Z důvodu existence nepovolených staveb dohodnuto, že stávající vlastník objektu č. p. 155 nejprve 
zlegalizuje stávající stavby vybudované v západní části a teprve poté budou řešeny majetkoprávní 
vztahy ohledně pozemků Pro řešení této situace je nutné zaměření celého areálu, který je v současné 
době oplocen, a jsou na něm vybudovány stavby. Vlastník č. p. 155 požádal o dodatečné povolení 
staveb, pro které je nutné doložit souhlas vlastníka dotčených pozemků.

V této věci oznámil p. Tichý možný střet zájmů, a proto z tohoto důvodu nehlasoval.

192. RM souhlasí s dodatečným povolením staveb na pozemcích města – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1 – Tichý.

2.4 Prodej pozemků pod garážemi V Prokopě u II/245
S opakovaným dotazem o odprodej pozemků pod garážemi V Prokopě u komunikace II/245 se obrátili 
na město Čelákovice vlastníci jednotlivých garáží. 

193. RM nesouhlasí se záměrem na odprodej pozemků pod garážemi V Prokopě  – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 - Tichý.
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2.5 Prodej části pozemku v ul. Polská, Čelákovice
Na základě seznámení se s plánem „rekonstrukcí komunikací v Jiřině“ se obrátil na město Čelákovice 
vlastník č. p. 1881 s žádostí o odprodej části pozemku města před vraty u č. p. 1881. Zástupci odborů 
města a Technických služeb prodej části pozemku nedoporučují, ani nedoporučují odsouhlasit 
postavení krytého stání (dle požadavku) v požadovaných prostorách.

194. RM nesouhlasí se záměrem na odprodej části pozemku p. č. 3101/3 za účelem vybudování 
krytého parkovacího stání – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Janák.

2.6 prodej – pronájem části pozemku na Mírovém náměstí, Sedlčánky
Na Město Čelákovice byla podána žádost o odprodej, případně pronájem č. p. 6. Záměrem je 
odkoupit, případně dlouhodobě pronajmout, od města Čelákovic část zatravněného pozemku za 
účelem vybudování parkoviště.
Zástupci odborů města a Technických služeb prodej ani pronájem části pozemku nedoporučují, lze na 
Mírovém náměstí využívat k parkování vybudovaných parkovacích zálivů.

195. RM nesouhlasí se záměrem na odprodej části pozemku p. č. 832/1 za účelem vybudování 
parkoviště pro osobní auta – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Janák.

196. RM nesouhlasí se záměrem na pronájem plochy části pozemku p. č. 832/1 za účelem 
vybudování parkoviště pro osobní auta – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Janák.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3.1 F. B. – provedení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného 
F. B. dluží městu 115 000, - Kč, z toho je 15 tis. Kč dluh a 100 tis. Kč pokuta. Tento dluh byl v roce 
1998 přihlášen do konkurzu, který stále probíhá. Nyní Okresní soud Praha-východ vznesl vůči městu 
Čelákovice dotaz, zda město trvá na provedení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí. Tato 
záležitost byla konzultována, pokud bude odpověď záporná, pohledávka sice nezaniká, ale město 
bude muset výkon rozhodnutí zajišťovat samo.

197. RM souhlasí, aby v případě konkurzu proti povinnému F. B., nar. 15. 5. 1954, Zápy 71, 250 01 
Zápy, byl proveden výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.2 Poplatek za komunální odpad na rok 2014 – Obecně závazná vyhláška E 3/2013 města 
Čelákovic
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů se stanovuje na každý rok zvlášť formou obecně závazné vyhlášky. 
Celková výše poplatku je navržena také ve výši 516,- Kč na osobu a rok.

198. RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku E 3/2013 města 
Čelákovic – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.3 Kulturní dům Čelákovice – odpis pohledávek 
Dlužné částky jsou výsledkem rozsudku č. j.: 57 C 239/2004-214 Obvodního soudu pro Prahu 9. 
Předmětem soudního řízení proti panu P. Ch., bývalému nájemci restaurace v kulturním domě.
Z faktury č. 26046 ve 25 000,- Kč za nájem a služby za červen 2002 byla rozsudkem č. j.: 57 C 
239/2004-214 Obvodního soudu pro Prahu 9 byla přiznávána částka 6 250,- Kč a dluh z této faktury 
tak byl snížen na hodnotu 18 750,- Kč, jejíž zaplacení společně s ostatními uvedenými dlužnými 
hodnotami svým rozsudkem Obvodní soud pro Prahu 9 zamítl.

199. RM souhlasí s odpisem pohledávky Kulturního domu Čelákovice za dlužníkem V. Ch. – viz 
usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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3.4. Úprava č. 11 rozpočtu města Čelákovic 2013
RM byla ke schválení předložena Úprava č. 11 rozpočtu města Čelákovic 2013. Úpravy příjmů 
a výdajů zohledňují skutečné plnění.

200. RM schvaluje úpravu č. 11 rozpočtu města Čelákovic 2013.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA
4.1 Schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Obnova 
povrchů chodeb – BD 1629 + 1645 – 1648 v Čelákovicích“
Na základě požadavku správce bytového fondu Q-BYTu Čelákovice v souvislosti s plánovanými 
opravami bytových domů byla zpracována zadávací dokumentace veřejné zakázky, aby mohla být v 
těchto dvou bytových domech (čp. 1629 ul. Na Stráni a čp. 1645 – 1648 ul. J. A. Komenského) 
provedena kompletní výměna stávajících povrchů PVC ve společných prostorách domů. Tato VZ ve 
stejném rozsahu již byla 3x zahájena. Ve všech případech však byla vždy zrušena. Z tohoto důvodu je 
RM byla předložena ke schválení zadávací dokumentace této VZ znovu.

201. RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
S/36/2013/ORM/Za s názvem „Obnova povrchů chodeb – BD 1629 + 1645 – 1648 v Čelákovicích" –
viz usnesení. 

202. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města zahájit zadávací řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce S/36/2013/ORM/Za s názvem „Obnova povrchů chodeb – BD 1629 + 1645 
– 1648 v Čelákovicích“ – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Společné hlasování pro usnesení č. 201, 202.

4.2 Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích – rozhodnutí o realizaci opatření proti vjezdu 
motorových vozidel
Projektová dokumentace, stejně jako výkaz výměr, počítá s instalací zábran proti vjezdu motorových 

vozidel v rámci stavby „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“. Město Čelákovice bylo 

zhotovitelem stavby vyzváno k rozhodnutí, zda zařízení instalovat a případně jaký typ zábran si přeje 

zvolit. Je nutné při rozhodování o realizaci zábran brát v úvahu závazek k efektivnímu využití 

prostředků z rozpočtu SFDI, ke kterému jsme se zavázali podpisem smlouvy o dotaci se SFDI. 

203. RM schvaluje instalaci uzamykatelných zábran v podobě masivních ocelových sloupků proti 
vjezdu motorových vozidel při vjezdech na lávku pro pěší a cyklisty v Čelákovicích – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.3 Schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Zajištění 
přepravy osob přes Labe v Čelákovicích – přívoz
V současné době není zcela jisté, zda bude stavba dokončena do 31. 12. 2013.  Na základě této 
skutečnosti je nutné zajistit spojení obou břehů i pro období od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2014. Proto 
zpracovalo ORM zadávací dokumentaci VZ, kterou předložilo k odsouhlasení na jednání RM.

204. RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby 
S/31/2013/ORM/Za s názvem „Zajištění přepravy osob přes Labe v Čelákovicích – přívoz“ – viz 
usnesení.

205. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města zahájit zadávací řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby S/31/2013/ORM/Za s názvem „Zajištění přepravy osob přes Labe v Čelákovicích –
přívoz“ – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 - Klicpera.

Společné hlasování pro usnesení č. 204, 205.
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4.4. Výsledky jednacího řízení bez uveřejnění „Územní plán Čelákovic – zpracovatel Územního 
plánu“
Rada města požádala VO RM o posouzení zadávacího řízení této VZ, tzv. JŘBU – jednacího řízení 
bez uveřejnění ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, a opětovného předložení tohoto podkladu na příští řádnou Radu města.

4.5 Vyjádření města k odvolání ÚŔ „Rekonstrukce ulice Na Švihově – I. etapa“
Město Čelákovice požádalo již potřetí stavební úřad o zahájení řízení o umístění stavby 
„Rekonstrukce ulice Na Švihově – I. etapa“, potřetí se pan B. A Ing. Š. proti tomuto rozhodnutí 
odvolali. RM bylo předloženo Vyjádření města, které bude zasláno odvolacímu orgánu – KÚ 
Středočeského kraje.

206. RM schvaluje Vyjádření města k podanému odvolání proti umístění stavby „Rekonstrukce ulice 
Na Švihově – I. etapa“ – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.6 Nabídka na vyhotovení Územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho změn
Dne 29. 10. 2013 byl osloven pan architekt D., zpracovatel stávajícího Územního plánu sídelního 
útvaru Čelákovic schváleného usnesením ZM Čelákovic č. 22/94 ze dne 19. 9. 1994, a byl požádán o 
předložení cenové nabídky na vyhotovení územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho 
změn.

207. RM schvaluje cenovou nabídku Ing. arch. J. D., Praha 20 – Horní Počernice, na vyhotovení 
územního plánu zahrnujícího právní stav po vydání jeho změn – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

208. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města vystavit objednávku na vyhotovení územního plánu 
zahrnujícího právní stav po vydání jeho změn – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.7 Zateplení Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477
MST II informoval o možnosti podání žádosti o dotaci na zateplení objektu MŠ Rumunská z Výzvy 
Operačního programu ŽP na SFŽP nejpozději do 29. 11. 2013. Projektový manažer – firma OLIVIUS, 
která zajišťuje podání žádosti, připraví k rozhodnutí RM varianty žádosti ve smyslu výše vlastních 
prostředků města a výše dotace. Byl aktualizován energetický audit, aktualizována PD včetně výkazu 
výměr a soupisu prací, dodávek a služeb. 

4.8 Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích 
AK JUDr. Nespala, která posuzuje financování projektu Lávky přes Labe zejména podmínek 
dotačního titulu ze SFDI, vyžaduje předložit další dokumentaci k dané stavbě, a to vyjádření Povodí 
Labe o uzavření lávky na zdymadlech, zápisy do stavebního deníku, veškeré změnové listy, zápisy 
z kontrolních dnů a souhlas SFDI se změnovými listy stavby. Předložení dokumentace neprodleně pro 
AK JUDr. Nespala zajistí tajemník MěÚ. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
5.1 Žádost o finanční příspěvek Babybox
Na základě schváleného finančního členění humanitárního fondu na jednotlivé položky a souhlasu 
s prováděnými platbami v průběhu roku 2013 doporučila sociální komise finanční podporu ve výši 
4.000,- Kč pro občanské sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM, Praha 10.
V GynCentru Praha 9, Hloubětínská 3, bude instalován nový babybox. Původní babybox je z roku 
2005. Tento babybox se nachází nejblíže našemu městu.

209. RM schvaluje finanční příspěvek z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární 
příspěvky, ve výši 4 000,- Kč občanskému sdružení Babybox pro odložené děti – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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5.2 Rezignace na funkci předsedkyně sociální komise
Dne 5. 11. 2013 byla doručena do podatelny MěÚ Čelákovice rezignace Mgr. Václavy Snítilé na funkci 
předsedkyně sociální komise. 
Z tohoto důvodu byl osloven člen sociální komise Jaroslav Smolík, který souhlasil s tím, že bude 
vykonávat funkci předsedy sociální komise.

210. RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Václavy Snítilé na funkci předsedkyně sociální komise.
211. RM jmenuje pana Jaroslava Smolíka předsedou sociální komise – viz usnesení.

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

Společné hlasování pro usnesení č. 210, 211.

5.3 Veřejná zakázka „Dodávka pojízdného zvedáku se sedačkou pro Pečovatelskou službu 
Města Čelákovic“

Od roku 1998 je v Domě s pečovatelskou službou „Na Hrádku“ umístěn ve středisku osobní hygieny 
pojízdný zvedák se sedačkou. Tento zvedák je velice poruchový, za hranicí životnosti. Bylo zahájeno 
zadávací řízení formou cenové poptávky. Hodnotícím kritériem pro zadání VZ byla nejnižší nabídková 
cena bez DPH. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka firmy EUROTEC Medical, s. r. o., Praha 3 za 
nabídkovou cenu 115.000,- Kč bez DPH. Součástí předložené nabídky byl i návrh kupní smlouvy. 
Z tohoto důvodu byl předložen ke schválení na jednání RM návrh kupní smlouvy.

212. RM schvaluje výsledek výběrového řízení a jako pro město nevhodnější na veřejnou zakázku 
„Dodávka pojízdného zvedáku se sedačkou pro Pečovatelskou službu Města Čelákovic“ – viz 
usnesení.

213. RM schvaluje Kupní smlouvu v rámci realizace VZ „Dodávka pojízdného zvedáku se sedačkou 
pro Pečovatelskou službu Města Čelákovic" – viz usnesení.

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

Společné hlasování pro usnesení č. 212, 213.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
6.1 Zápis z jednání Komise pro prošetření udělených pokut Městskému muzeu v Čelákovicích
RM byl předložen Zápis č. 1/2013 z jednání Komise pro prošetření udělených pokut Městskému 
muzeu v Čelákovicích, konaného dne 7. 11. 2013.

214. RM se seznámila se zápisem č. 1/2013 z jednání Komise pro prošetření udělených pokut 
Městskému muzeu v Čelákovicích, konaného dne 7. 11. 2013 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1 Zápis č. 11/2013 z jednání Komise bytové ze dne 5. 11. 2013
RM byl předložen Zápis č. 11/2013 z jednání Komise bytové ze dne 5. 11. 2013

215. RM se seznámila se zápisem č. 11/2013 z jednání Komise bytové, konaného dne 5. 11. 2013 –
viz usnesení.

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

8.2 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 10 v č. p. 1444, ul. Prokopa Holého, Čelákovice
Členové bytové komise souhlasili s uzavřením nové Nájemní smlouvy na byt č. 10, za předpokladu, že 
veškeré opravy v bytě budou v režii paní M., a byt č. 11 odevzdá městu Čelákovice. Správní firma (Q-
BYT) doložila řádné plnění povinností nájemců, tj. zejména placení nájmu a poplatků za služby 
spojené s užíváním bytu. 
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216. RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt č. 10 – viz usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera, nepřítomen 1 – Janák.

8.3 Dohoda o výměně bytu mezi p. J. H., Čelákovice a paní K. H., Čelákovice
Členové bytové komise doporučili výměnu bytů mezi panem J. H., Čelákovice a paní K. H., 
Čelákovice.

217. RM schvaluje dohodu o výměně bytu – viz usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera, nepřítomen 1 – Janák.

8.4 Přidělení bytu v DPS
Členové sociální komise doporučili přidělení volného bytu manželům M. a J. L., bytem, Mochov. 
Členové bytové komise přihlédli k doporučení sociální komise a jednohlasně doporučují přidělení bytu 
manželům L., Mochov. 

218. RM přiděluje byt č. 3 v DPS manželům M. a J. L., Mochov – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.5 Přidělení bytu v DPS
Členové sociální komise doporučili přidělení volného bytu M. G., Čelákovice. Členové bytové komise 
přihlédli k doporučení sociální komise a jednohlasně doporučují přidělení bytu panu M. G., Čelákovice.

219. RM přiděluje byt č. 1 v DPS panu M. G., Čelákovice – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.6 Revokace usnesení č. 20/2013/48. ze dne 7. října 2013
Členové bytové komise doporučili revokaci usnesení č. 20/2013/48 ze dne 7. října 2013 a současně 
doporučují vyřazení manželů V. ze seznamu uchazečů o pronájem bytu, z důvodu odmítnutí 
přiděleného bytu.

220. RM revokuje své usnesení č. 20/2013/48 – viz usnesení.
221. RM schvaluje vyřazení žádosti o byt manželů R. a V. V., Milovice. 

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

Společné hlasování pro usnesení č. 220, 221.

8.7 Přidělení bytu
Členové bytové komise doporučili přidělení bytu, dle seznamu, paní J. V., trvale bytem Čelákovice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku tj. do 31. 5. 2013.

222. RM přiděluje byt č. 32 o velikosti 1+1, Armádní, č. p. 501, Milovice paní J. V.
a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou ½ roku tj. do 31. 5. 2014 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.8 Přidělení bytu
Členové bytové komise doporučují přidělení bytu, dle seznamu, paní A. B., trvale bytem Milovice. 
Nevlastní nemovitost k bydlení a nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku tj. do 31. 5. 
2014.

223. RM přiděluje byt č. 15 o velikosti 2+1, Armádní, č. p. 501, Milovice paní A. B., Milovice, dle 
seznamu, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou ½ roku tj. do 31. 5. 2014 – viz 
usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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8.9 Přidělení bytu
Členové bytové komise doporučují přidělení bytu, dle seznamu, panu R. P., bytem Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku tj. do 31. 5. 2013.

224. RM přiděluje byt č. 35 o velikosti 1+1, Armádní, č. p. 501, Milovice panu R. P., Brandýs nad 
Labem - Stará Boleslav a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou ½ roku tj. do 31. 5. 
2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
9.1 Zápis z Komise bezpečnostní ze dne 31. 10. 2013
RM byl předložen Zápis z Komise bezpečnostní ze dne 31. 10. 2013.

225. RM se seznámila se zápisem č. 24 z jednání Komise bezpečnostní, konaného dne 31. 10. 2013. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
10.1 Oprava usnesení RM 20/2013/28
Rada města na své schůzi dne 7. října 2013 přijala následující usnesení:
28. 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, kdy dne 17. 7. 2013 bylo vydáno upozornění OŽP k vedení 
města i dr. Petříkovi na zjištěný havarijní stav dřevin; 
2) Smýcení suchých stromů ve městě (předáno komisi pro životní prostředí na jaře – 1. část, doplněno 
9. 9. 2013 – 2. část, dosud bez vyjádření); 
3) 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); 
Dr. Petřík požaduje opravu usnesení, resp. jeho zrušení ve vyznačených částech kurzívou 
s odůvodněním, že mu zmíněné materiály nebyly poskytnuty a nebyly známy.

Bylo navrženo usnesení: RM opravuje usnesení 20/2013/28, a to tak, že ruší tyto jeho části –
vyznačeno v textu kurzívou: 

Hlasování: pro 1 – Janák, proti 0, zdrželi se 4, nehlasoval 1 – Rýdlo. Usnesení nebylo přijato

10.2 „Petice za změnu rozhodnutí ve věci kácení vzrostlých topolů u náhonu Labe“
Na městský úřad byla doručena Petice za změnu rozhodnutí ve věci kácení vzrostlých topolů 
u náhonu Labe. 

Vzhledem k tomu, že řešil toto správní řízení MěÚ Brandýs nad Labem (ORP – obec s rozšířenou 
působností), byla mu tato petice v této části věci postoupena. 

Dále byly v petici uvedeny dva požadavky, které se týkají působnosti rady města: 1) Žádost o 
soustavnou spolupráci OŽP MěÚ s KŽP a vypracování odborné koncepce městské zeleně; a 2) 
žádost o důslednou kontrolu nakládání se dřevem ze skácených stromů v majetku města. Nakládání 
se dřevem bylo již v minulosti řešeno; naposledy radou města dne 23. 9. 2013. Část petice týkající se 
požadavku petentů na vypracování odborné koncepce městské zeleně, tj. jinými slovy generelu 
zeleně, je doporučena k projednání zastupitelstvem města. Jde o záležitost dlouhodobou a především 
finančně nákladnou.
226. RM projednala, „Petici za změnu rozhodnutí ve věci kácení vzrostlých topolů u náhonu Labe“ 
V části vypracování odborné koncepce městské zeleně se doporučuje k projednání zastupitelstvem 
města – viz usnesení.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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10.3 Zápis z Komise pro životní prostředí ze dne 11. 11. 2013
Dne 11. 11. 2013 proběhlo jednání členů Komise pro životní prostředí a z něho byl předložen radě 
města zápis.

227. RM se seznámila se zápisem č. 28 z jednání Komise pro životní prostředí, konaného dne 
11. 11. 2013. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

228. RM nesouhlasí na základě doporučení komise pro životní prostředí se smýcením dvou kusů 
jasanů ztepilých v ulici Družstevní – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

10.4 Mimořádná valná hromada společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a. s.
Město Čelákovice je vlastníkem akcií společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a. s. Jako vlastník 
minoritního podílu akcií bylo informováno o svolání mimořádné valné hromady této akciové 
společnosti. Mimořádné valné hromady společnosti Zdroj pitné vody Káraný, a. s. se zúčastní MST I.

10.5 Výsledky hospodaření VaK MB na lokalitě Čelákovice za leden – září 2013
RM byla předložena kalkulace vodného a stočného za 1. – 9. měsíc roku 2013 na provozované 
lokalitě Čelákovice. 

229. RM se seznámila s informací společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., Mladá 
Boleslav, o hospodaření s vodou na lokalitě Čelákovice za období leden – září roku 2013.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ
11.1 Žádost o finanční příspěvek na akci FROZEN PARADE (ČEL. A.  BENEFIT CONTEST 4 
MINIRAMP) – zimní exhibice a závod ve skateboardu
Pan J. K., Čelákovice, požádal o finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč na podporu realizace akce 
FROZEN PARADE (ČEL. A.  BENEFIT CONTEST 4 MINIRAMP) – zimní exhibice a závod –
skateboard.

230. RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 10.000,- Kč na akci FROZEN PARADE – viz 
usnesení.
231. RM ukládá vedoucímu odboru finančního a plánovacího připravit změnu rozpočtu dle usnesení 
RM č. 24/2013/230 – viz usnesení.

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

Společné hlasování pro usnesení č. 230, 231.

11.2 Spolupráce s Rodinným centrem Routa
Rodinné centrum Routa vede projekty „Podporujeme podnikatelky Polabí“ a „Slaďování rodiny a práce 
– šance pro Čelákovice“. 
Město Čelákovice je partnerem těchto projektů, a proto by měla být pověřena osoba, která bude 
město zastupovat v jednáních s Rodinným centrem Routa a účastnit se akcí (např. kulatý stůl). 

232. RM pověřuje PhDr. Zdeňku Tichou zastupováním města Čelákovice v projektech „Podporujeme 
podnikatelky Polabí“ a „Slaďování rodiny a práce – šance pro Čelákovice“ Rodinného centra Routa. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržela se 1 – Tichá.

11.3. Valná hromada společnosti Q-BYT, spol. s r.o.
Radní PaeDr. Rýdlo a pan Janák přednesli RM požadavek na svolání Valné hromady společnosti 
Q–BYT, spol. s r.o., a seznámili ostatní radní s předpokládaným programem.
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Na této schůzi RM byl rovněž určen termín jednání ZM na 11. 12. 2013 a byl předběžně projednán 
program (Obecně závazná vyhláška – MěP, Obecně závazná vyhláška – odpady, rozpočet města 
Čelákovic na rok 2014, Dodatek ke smlouvě k dotaci ze SFDI – Lávka přes Labe, řešení otázky 
průchodu – STOPRO, Petice občanů města – řešení generelu zeleně města Čelákovic).

Zápis ověřil: Tomáš Janák

Milan Tichý

  místostarosta I
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