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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 26/2013 konané dne 4. prosince 2013

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

Janák, Mgr. František Bodlák

Omluveni: od 22.00 PhDr. Tichá, p. Janák

Hosté:

Program jednání:

1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění 

1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

1.3 Schválení plnění usnesení, schválení zápisu ze schůze RM č. 24 ze dne 18. 11. 2013 

a ze schůze RM č. 25 ze dne 25. 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 19.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo 

ukončeno ve 23.00 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 4. 12. 2013
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1 Schválení předloženého programu jednání, doplněného o body 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6.

248. RM schvaluje doplnění programu jednání o body 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 a 8.6.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

249. RM schvaluje předložený program jednání včetně doplnění.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování PhDr. Zdeňky Tiché ověřovatelkou usnesení a Mgr. Františka Bodláka 

ověřovatelem zápisu.

250. Jmenování PhDr. Zdeňky Tiché ověřovatelkou usnesení.

251. Jmenování Mgr. Františka Bodláka ověřovatelem zápisu.

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

Společné hlasování pro usnesení 250 a 251.

1.3 Schválení plnění usnesení a zápisu z RM č 24/2013 ze dne 18. 11. 2013 a RM č 25/2013 ze 

dne 25. 11. 2013

RM bylo ke schválení předloženo plnění usnesení a zápis z RM č 24/2013 ze dne 18. 11. 2013 a RM č 

25/2013 ze dne 25. 11. 2013.

252. RM konstatuje nesplnění usnesení č. 8/2012/4.1.2 ze dne 5. 4. 2012 a důrazně ukládá 
pověřeným osobám předmětné usnesení splnit. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

253. RM mění usnesení č. 21/2012/2.2.2. ze dne 25. 10. 2012 tak, že vypouští jméno Ing. Josefa 
Pátka.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržela se 1 – Tichá.

254. RM doplňuje usnesení č. 11/2013/4.4.9 ze dne 8. 7. 2013 tak, že toto usnesení bude realizováno 
až při celkové rekonstrukci této lokality.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

255. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení předloženou tajemníkem MěÚ.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Bodlák.

256. RM schvaluje zápis z RM č. 24/2013 ze dne 18. 11. 2013 a RM č. 25/2013 ze dne 25. 11. 2013.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Bodlák.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na akci „Čelákovice, ul. 
Na Hrádku 464 – Městské muzeum – 1MO“
RM byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice 
jako povinným z věcného břemene a fy RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940 Ústí nad Labem, jako 
oprávněným z věcného břemene. Smlouva řeší akci „Čelákovice, ul. Na Hrádku 464 – Městské 
muzeum – 1MO“.

257. RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Bodlák.

2.2 Záměr odkoupení části pozemku p. č. 3501 v k. ú. a obci Čelákovice
Pí. F. městu Čelákovice nabízí k prodeji část p. č. 3501. 
Nabízený pozemek město nutně nepotřebuje a navrhovaná cena několikanásobně převyšuje ocenění 

pozemku dle znaleckého posudku.
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258. RM neschvaluje záměr odkupu části pozemku pod panelovým chodníkem p. č. 3501 – viz 
usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.3 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 886/18 v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice

259. RM stahuje z programu bod 2.3.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2 – Janák, Tichý.

2.4 Nájemní smlouva p. č. 247 v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice
Z důvodu vlastnictví rekreační chaty č. ev. 039 se obrátil na Město Čelákovice pan P. Š., Břežany II., 

okres Kolín o sepsání nájemní smlouvy na pozemek pod chatou. Jedná se o rekreační chatu 

umístěnou na pozemku ve vlastnictví Města Čelákovic.

260. RM schvaluje pronájem pozemku p. č. 247 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.5 Vydržení části pozemku p. č. 161/1 v k.ú. a obci Čelákovice
Město Čelákovice obdrželo dopis ve věci vydržení části p. č. 161/1 – ost. plocha / ostatní komunikace, 

k. ú. Čelákovice, nově označené jako p. č. 161/5 -  ost. plocha / ostatní komunikace, o výměře 252 m
2
.

Předmětný pozemek byl na katastru nemovitostí vždy zapsán na Město Čelákovice (resp. nikdy nebyl 

zapsán na uvedené vlastníky) a tito vlastníci nepředložili žádný relevantní doklad, který by jejich tzv. 

„dobrou víru“ o tom, že jsou vlastníky, potvrzoval. Skutečnost, že pozemek užívali, k vydržení nestačí. 

261. RM nesouhlasí s vydržením části p. č. 161/1 – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

2.6 Záměr odkoupení podílů na pozemcích p. č. 958/3 a p. č. 959/8 v k. ú. a obci Čelákovice 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí Městu Čelákovice odprodej ideálního 3/5 

podílu na pozemcích v katastru obce Čelákovice = p. č. 958/3 – ostatní plocha/zeleň, o celkové 

výměře 1505 m
2

a p. č. 959/8 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o celkové výměře 153 m
2
, vše v k.

ú. a obci Čelákovice (vlastnictví ČR zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Praha-východ, na LV 546), ke kterým má ÚZSVM příslušnost hospodařit s majetkem státu.

262. RM schvaluje záměr odkupu z vlastnictví České republiky – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.7 Záměr prodeje pozemku st. p. č. 138 v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice
S žádostí o odprodej pozemku st. p. č. 138 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 962 m

2
, v k. ú. 

Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice se obrátili na Město Čelákovice spoluvlastníci budovy č. p. 87 

umístěné na st. p. č. 138. 

263. RM schvaluje záměr odprodeje pozemku st. p. č. -138 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.8 Záměr pronájmu nebytových prostor v č. p. 109 – objekty č. 116, 117 a 118, v k. ú. a obci 
Čelákovice
Současný nájemce nebytového prostoru v domě č. p. 109 podal dne 26. 11. 2013 výpověď smlouvy 

ke dni 31. 12. 2013.

264. RM schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru v části C objektu č. p. 109 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3.1 Rozpočtový výhled 2015–2016
Rozpočtový výhled se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, zpravidla na období 2–5 let. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech, 

výdajích a zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách a finančních zdrojích. Je zpracováván 

jako pomocný nástroj finančního plánování. Předložený rozpočtový výhled je zpracován na období 

2015–2016 v základním členění rozpočtové skladby. 

265. RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled města Čelákovic na rok 2015 
a 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.2 Rozpočet města Čelákovic na rok 2014
Rozpočet města na rok 2014 byl RM předložen v paragrafovém znění. Při přípravě návrhu rozpočtu se 

jako každoročně vycházelo z požadavků jednotlivých odborů městského úřadu na běžný provoz a na 

investice. 

266. RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města Čelákovic na rok 2014 – viz 
usnesení 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.3 Příspěvkové organizace – smlouva o kontrolní činnosti
Provedení kontrolních činností hospodaření bude podkladem a součástí roční účetní závěrky 

příspěvkových organizací za rok 2013, kterou je zřizovatel povinen schvalovat od roku 2013 podle 

vyhlášky 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek.

267. RM schvaluje Smlouvu o kontrolní činnosti – viz usnesení
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.4 TOSMET slévárna, a. s. – pohledávky
Společnost TOSMET slévárna, a. s., je povinna na základě zákona č. 185/2001Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odvádět městu poplatky za 

uložení odpadů na skládku. Poplatky se platí měsíčně na základě hlášení o výši poplatku za příslušný 

kalendářní měsíc. K 27. listopadu 2013 eviduje město dluh na tomto poplatku ve výši 161 250,- Kč. 

Další postup podle zákona 185/2000 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, je podání návrhu příslušnému krajskému úřadu na vydání rozhodnutí o zaplacení 
poplatků za ukládání odpadů. Na základě rozhodnutí lze pak dlužné částky vymáhat.

268. RM souhlasí s podáním návrhu města Čelákovic krajskému úřadu Středočeského kraje na vydání 
rozhodnutí – viz usnesení
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA
4.1 Výběr organizátora veřejné zakázky na provozování veřejného vodovodu a kanalizace –
Mandátní smlouva
Ke dni 31. 12. 2014 skončí platnost stávající Provozovatelské smlouvy na provozování vodovodů a 

kanalizací města Čelákovic uzavřená se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. Na 

základě této skutečnosti bylo rozhodnuto, že je vhodné v dostatečném časovém předstihu zahájit 

nové koncesní řízení na provozovatele VHI. Vzhledem k tomu, že jedná o velmi obtížný a specifický 

druh zadávacího řízení, bude nejprve zahájeno zadávací řízení na administrátora koncesního řízení. 

ORM zpracovalo zadávací dokumentaci VZ, kterou předložilo k odsouhlasení na jednání RM.  

269. RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky – viz usnesení

270. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města zahájit zadávací řízení veřejné zakázky – viz usnesení
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Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Společné hlasování pro usnesení 269, 270.

4.2 Dodatek ke smlouvě o dílo na výstavbu vjezdů
Ing. T. písemně požádal o změnu své žádosti na výstavbu vjezdu a vstupu z žádosti o výstavbu 

městem Čelákovice na výstavbu svépomocí z materiálu dodaného městem Čelákovice. Z tohoto 

důvodu vznikly pro plnění předmětného díla méněpráce. Při výkopových pracích byla zjištěna 

přítomnost pražců a betonového podkladu, jejichž odstranění nebylo předmětem cenové nabídky 

zhotovitele – Vyčíslením nákladů na provedení prací souvisejících s odstraněním tohoto materiálu 

vznikly více práce.

Z důvodu provedení víceprací je prodloužen též termín realizace o 2 kalendářní dny.

271. RM schvaluje soupis a provedení více a méně prací na realizaci díla „Vjezdy a vstupy –

Čelákovice, Sedlčánky“ – viz usnesení

272. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo pro plnění veřejné zakázky „Vjezdy a vstupy –

Čelákovice, Sedlčánky“ – viz usnesení

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

4.3 Výsledek poptávkového řízení na odvodnění MěK

273. RM stahuje z programu bod 4.3.

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

4.4 Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP Technickým službám Čelákovice
Technické služby Čelákovice požádaly o dotaci za SFŽP na nosič kontejnerů. Ředitel TS předložil text 

Smlouvy, uvedená smlouva předložena RM k odsouhlasení.

274. RM Souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 12136884 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí – viz usnesení

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

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
5.1 Rezignace Martiny Slovákové na funkci člena sociální komise
Dne 22. 11. 2013 byla doručena do podatelny MěÚ Čelákovice rezignace Martiny Slovákové na funkci 

člena sociální komise. 

275. RM bere na vědomí rezignaci Martiny Slovákové na funkci člena sociální komise.

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

5.2 Darovací smlouva Babybox pro odložené děti – STATIM, Praha 10
Dne 18. 11. 2013 RM schválila finanční příspěvek z humanitárního fondu z položky ostatní případné 
humanitární příspěvky, ve výši 4 000,- Kč občanskému sdružení Babybox pro odložené děti –
STATIM, Praha 10. RM byla předložena Smlouva.

276. RM schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Čelákovice, jako dárcem, a Občanským 
sdružením Babybox pro odložené děti – STATIM, Praha 10, jako obdarovaným, na dar ve výši 4 000,-
– viz usnesení
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Rýdlo.

5.3 Žádost o dotaci na provoz charitní služby v Čelákovicích na rok 2014 – Farní charita 
Neratovice
Dne 6. 11. 2013 byla doručena na MěÚ Čelákovice Žádost o dotaci na provoz charitní služby
v Čelákovicích od Farní charity Neratovice. Tato žádost byla projednána dne 26. 11. 2013 na jednání 
Sociální komise. Komise došla k závěru, že z uvedené žádosti není patrné, na jaké služby budou 
finanční prostředky použity. Z tohoto důvodu se finanční příspěvek Farní charitě Neratovice na rok 
2014 nedoporučuje.



Zápis z Rady města

6

Návrh usnesení, o kterém bylo hlasováno:

RM doporučuje ZM, v souladu s § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit dotaci na provoz charitní služby na rok 2014 Farní 

charitě Neratovice ve výši od 40.000,- do 80.000,- Kč.

Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželi se 3 – Klicpera, Rýdlo, Tichá.

Návrh nebyl přijat.

5.4 Zápis ze sociální komise č. 9
RM byl předložen Zápis sociální komise č. 9 ze dne 26. 11. 2013

277. RM se seznámila se Zápisem č. 9 z jednání Komise sociální, konaného dne 26. 11. 2013.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.

5.5 Žádost o finanční příspěvek – Fond ohrožených dětí, o. s., Praha 1
Sociální komise doporučila na svém jednání dne 26. 11. 2013 finanční podporu ve výši 2. 000,- Kč pro 
občanské sdružení Fond ohrožených dětí, Praha 1.

278. RM schvaluje finanční příspěvek z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární 
příspěvky, ve výši 2.000,- Kč občanskému sdružení Fond ohrožených dětí, Praha 1 – viz usnesení
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.

5.6 Žádost o finanční příspěvek na realizaci občanskému sdružení Respondeo, o. s., Nymburk 
na rok 2014
Dne 22. 11. 2013 byla doručena na MěÚ Čelákovice Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na 
realizaci projektu Občanské poradenství jako nástroj prevence sociálního vyloučení a kriminality 
v roce 2014 v Čelákovicích. Tato žádost byla projednána dne 26. 11. 2013 na Sociální komisi. 
Sociální komise souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 40 000,-Kč na rok 2014 o. s. Respondeo, 
Nymburk (dříve Občanská poradna Nymburk, o. s.).

279. RM doporučuje ZM schválit finanční příspěvek na rok 2014 občanskému sdružení Respondeo, o. 
s., Nymburk, ve výši 40 000,- Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.

5.7 Dohledový systém pro seniory
280. RM překládá bod 5.7 na příští schůzi RM.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
6.1 Odměny ředitelům školských subjektů
Odměny ředitelů škol budou vyplaceny při daném způsobu financování škol a školských zařízení 

z finančních prostředků státu přidělených prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje.

Postupováno dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády 

ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění 

pozdějších předpisů – odměny jsou navrženy za plnění mimořádných úkolů ve sledovaném období –

2. pololetí 2013.

281. RM schvaluje mimořádné odměny ředitelům škol a školských zařízení dle podkladového 

materiálu.

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

282. RM jmenuje PaedDr. Luboše Rýdla pro zbývající část jednání RM ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Byl předložen návrh na zvýšení osobního příplatku ředitelům příspěvkových organizací – ZUŠ, MŠ 

J. A. Komenského, MěK a KD.
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283. RM schvaluje navýšení osobního příplatku ředitelům příspěvkových organizací – viz usnesení

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – Janák

6.2 Zápis č. 11/2013 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 19. 11. 2013
RM byl předložen Zápis č. 11/2013 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 19. 
11. 2013
284. RM se seznámila se zápisem č. 11 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 

Čelákovic“, konaného dne 19. 11. 2013.

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

6.3 Městské muzeum – sbírkové předměty akademického sochaře J. Š.
V této kauze nedošlo k žádnému novému zjištění. Z toho vyplývá, že nelze prokázat pomocí dokladů, 
že muzeum nabylo ke všem svým sbírkovým předmětům podle muzejního zákona vlastnická a popř. 
i autorská práva. Z evidence sbírek a z dokladů archivovaných v muzeu nelze dovodit, zda se 
skutečně ze všech muzeu darovaných či jinak do vlastnictví muzea převedených předmětů staly 
sbírkové předměty definované podle muzejního zákona.

7. DOPRAVA 
7.1 Plán zimní údržby – Nařízení N 1/2013
Dne 11. 9. 2013 RM schválila Nařízení N 1/2013 – Plán zimní údržby, ke kterému Krajský úřad 

Středočeského kraje zaslal připomínky a požaduje přepracování. Z toho důvodu je předloženo nové 

Nařízení.

285. RM schvaluje a vydává Nařízení města N 2/2013, o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních 
komunikací na území města Čelákovic, s účinností od 1. 1. 2014 – viz usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 3, v domě č. p. 1629, Čelákovice
Členům bytové komise byla předložena žádost manželů K., trvale bytem Na Stráni č. p. 1629, 
Čelákovice, kteří žádali o prodloužení nájemní smlouvy. Vzhledem k tomu manželé celý dluh na 
nájemném včetně poplatku z prodlení uhradili, doporučila bytová komise uzavření nové nájemní 
smlouvy na dobu určitou 3 měsíců tj. do 28. 2. 2014.

286. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 3, v domě č. p. 1629, Čelákovice, na 
dobu určitou 3 měsíců tj. do 28. 2. 2014 – viz usnesení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

8.2 Přidělení bytu č. 14 v domě č. p. 1447, Čelákovice
Členové bytové komise doporučují přidělení bytu, dle seznamu, panu J. G., Čelákovice.

287. RM přiděluje byt č. 14 o velikosti 2+1, Rumunská, č. p. 1447, Čelákovice, panu J. G., Čelákovice, 
dle seznamu – viz usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

8.3. Přidělení bytu č. 3 v domě č. p. 1173,
Členové bytové komise doporučují přidělení bytu, dle seznamu, panu L. N., Čelákovice.

288. RM přiděluje byt č. 3 o velikosti 1+1, Prokopa Holého, č. p. 1173, Čelákovice, panu L. N., 
Čelákovice, dle seznamu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

8.4 Přidělení bytu č. 9 v domě č. p. 1441, Čelákovice
Členové bytové komise doporučují přidělení bytu, dle seznamu, paní M. K., Čelákovice,
a doporučují uzavření nájemní smlouvy na dobru určitou ½ roku, tj. do 30. 06. 2014.
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289. RM přiděluje byt č. 9 o velikosti 2+1, Prokopa Holého, č. p. 1441, Čelákovice paní M. K., 
Čelákovice, dle seznamu, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou ½ roku, tj. do 30. 06. 
2014 – viz usnesení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

8.5 Výpověď z nájmu bytu č. 13 v domě č. p. 502, Milovice
V současné době je dluh na nájemném ve výši 80.142,-Kč. Rodina dluh nesplácí, a proto členové 
bytové komise doporučují uložit správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu č. 13 
v domě č. p. 502 v Milovicích, Armádní ulice manželům H.

290. RM dává výpověď z nájmu bytu č. 13 v domě č. p. 502 v Milovicích, Armádní ulice – viz usnesení

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

8.6 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 19 v domě č. p. 502, Milovice, na dobu určitou.
Členové bytové komise opětně projednali žádost paní M. Č., ve věci prodloužení nájemní smlouvy. 
Zbývá doplatit dluh na nájemném 22 711,-Kč.
Doposud rodina spolupracuje se správcem bytového fondu a snaží se dluh uhradit. Členové bytové 
komise doporučují vyhovět jejich žádosti, za předpokladu, že manželé do této doby uhradí dluh na 
nájemném + poplatek z prodlení a pravidelně budou platit běžné nájemné.  

291. RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na byt č. 19 v domě č. p. 502, Milovice, na dobu 
určitou 3 měsíců, tj. do 28. 2. 2014, za předpokladu do této doby uhradí dluh – viz usnesení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
9.1 Rezignace Vilmy Michelčíkové na funkci člena bezpečnostní komise
Dne 2. 12. 2013 byla doručena do podatelny MěÚ Čelákovice rezignace pí Vilmy Michelčíkové, která 

působila v komisi jako zástupce ZŠ J. A. Komenského,na funkci v této komisi.

292. RM bere na vědomí rezignaci Vilmy Michelčíkové na funkci člena bezpečnostní komise.

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

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Pokácení suchého stromu – žádost pana V. V.
OŽP Brandýs nad Labem vydal rozhodnutí o povolení poražení jednoho dubu (na pozemku parc. č.
431/3 v k. ú. Sedlčánky z důvodu zajištění bezpečnosti osob a majetku s tím, že předmětný strom 
žadatel na svůj náklad odstraní.
Pan V. V. žádá město Čelákovice o úhradu nákladů na poražení stromu ve výši 2.500,- Kč plus DPH.

293. RM nesouhlasí s uhrazením nákladů – viz usnesení
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

Zápis ověřil: Mgr. František Bodlák

Milan Tichý

  místostarosta I
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