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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 27/2013 konané dne 16. prosince 2013

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

p. Tomáš Janák, Mgr. František Bodlák, Ing. Jaroslav Ryneš

Příchod PaedDr. Rýdla v 16.12 hod.

Omluveni:

PaedDr. Luboš Rýdlo příchod v 16.12 hod. 

Ing. Jaroslav Ryneš odchod v 15.55 hod, příchod v 18.48 hod.

Hosté:
15.30 představitelé Vak
17.30 zástupce Městského bazénu – Mgr. Miloš Bukač
19.30 RNDr. Petr Petřík, PhD.

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. 26 ze dne 4. 12. 2013.

2. Majetkoprávní záležitosti

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 15.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo 

ukončeno ve 22.15 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 16. 12. 2013
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1 Schválení předloženého programu jednání, doplněného o body 4.11, 6.2, 6.3, 6.4, 9.3,11.2., 

11.3.

294. RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 4.11, 6.2, 6.3, 6.4, 9.3, 11.2 a 11.3.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Ing. Bohumila Klicpery ověřovatelem 

zápisu.

295. RM jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1 – Tichý.

296. RM jmenuje Ing. Bohumila Klicperu ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1 – Klicpera.

1.3 Schválení zápisu ze schůze RM č. 26 ze dne 4. 12. 2013

RM byl ke schválení předložen zápis z RM č 26/2013 ze dne 4. 12. 2013.

297. RM schvaluje zápis z RM č. 26/2013 ze dne 4. 12. 2013.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 886/18 v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice
Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce.

Vzhledem k tomu, že p. M. Ch., Čelákovice, nově požádal o pronájem na neurčito, místo původního 

termínu, který byl požadován v době duben až září 2013, a doplnil požadované podklady, byl tento 

požadavek nově předložen na jednání RM.

V daném prostoru je plánováno vybudování cyklistické stezky podél Labe, požadované prostory by v 

budoucnu tudíž měly být řešeny projektovou dokumentací v rámci této akce. 

298. RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku a provozování stánku rychlého občerstvení – viz 
usnesení.

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

2.2 Směna části pozemku p. č. 3891 za p. č. 990/4, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice 
Při podání návrhu na územní rozhodnutí v lokalitě ul. Volmanova – projekt „Chodníky a další úpravy 

v území lokality Rybníčky“ byly Ing. O. Š., spolumajitelkou sousedního pozemku, vzneseny námitky 

z důvodu zvýšení množství sváděné dešťové vody do odvodňovacího rigolu, který leží na jejich

pozemku. Navýšení množství dešťových vod je dáno navrženým zvětšením zadlážděných ploch 

v oblasti - plochy pro kontejnerová stání, chodníky a parkovací stání. Po vzájemných jednáních 

s vlastníky dotčeného pozemku byla navržena směna pozemků. 

299. RM neschvaluje záměr směny – viz usnesení.

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

2.3 Záměr odkoupení části pozemku p. č. 1979/6 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice 
Při zpracování projektové dokumentace pro akci „Komunikace, včetně odvodnění – městská část 

Jiřina, Čelákovice“ vznikla pro vybudování komunikace na p. č. 1980/6 v ul. Miroslava Maška potřeba 

trvalého záboru pro zvětšení oblouku zpevněné plochy, a to z důvodu možnosti zajištění průjezdu 

vozidel hasičů. Vlastník souhlasí s odprodejem požadované části.
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300. RM schvaluje záměr na odkoupení části pozemku p. č. 1979/6 městem Čelákovice za účelem 
vybudování komunikace v ul. Miroslava Maška – viz usnesení.

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

2.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě TP12/10
RM byl předložen Dodatek č. 1 ke smlouvě TP12/10. Jedná se o rozšíření pokrytí technické podpory 

dokoupených licencí ke stávající smlouvě č. TP12/10, mezi Městem Čelákovice a firmou VITA 

software, s.r.o.

301. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě číslo TP12/10 mezi městem Čelákovice jako uživatelem 
a firmou VITA software, s. r. o., Praha 6 – viz usnesení.

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

2.5 Město Čelákovice a Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola 
MILLS, s. r. o.
Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o., se sídlem náměstí 5. 

května 2, Čelákovice reagovala, na záměr města Čelákovic, týkající se pronájmu výše uvedených 

parcel. Požádali o pronájem uvedených ploch za účelem vstupu a provozování zahrady soukromé 

mateřské školy, školní družiny I. stupně základní školy a vstupu žáků I. stupně základní školy.  

302. RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem a Vyšší odbornou 
školou, střední zdravotnickou školou a základní školou MILLS, s. r. o., Čelákovice, jako nájemcem, na 
pozemek p. č. 4295 – viz usnesení.

PhDr. Tichá před hlasování upozornila na možný střet zájmu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2 – Tichý, Janák.

Bylo navrženo usnesení:
RM schvaluje proplacení částky 19.999,- Kč, na základě předložené faktury, škole Mills, s. r. o., 
Čelákovice, za výměnu vstupní brány.

Hlasování: pro 2 – Janák, Tichý, proti 2 – Tichá, Rýdlo, zdržel se 2 – Bodlák, Klicpera.
Návrh nebyl schválen.

2.6 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku st. p. č. 1778 v domě č. p. 292, 
ul. Křižíkova, Čelákovice – lokalita Dělnické domky u Kovohutí
Město Čelákovice jako pronajímatel pozemku st. p. č. 1778, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice 

pronajímá vlastníkům nemovitostí – rodinného domu č. p. 292 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 

předmětný pozemek za účelem užívání stavby na tomto pozemku postavené.

306. RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem pozemku st. p. č. -
1778 – viz usnesení.

2.7 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku st. p. č. 1779 v domě č. p. 293, 
ul. Křižíkova, Čelákovice – lokalita Dělnické domky u Kovohutí
Město Čelákovice jako pronajímatel pozemku st. p. č. 1779 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice 

pronajímá vlastníkům nemovitostí – rodinného domu č. p. 293 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 

předmětný pozemek za účelem užívání stavby na tomto pozemku postavené. 

307. RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem pozemku st. p. č. -
1779 – viz usnesení.

2.8 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku st. p. č. 1780 v domě č. p. 294, 
ul. Křižíkova, Čelákovice – lokalita Dělnické domky u Kovohutí
Město Čelákovice jako pronajímatel pozemku st. p. č. 1780 vlastníkům nemovitostí – rodinného domu 

č. p. 294 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, předmětný pozemek za účelem užívání stavby na tomto 

pozemku postavené. 
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308. RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 
-1780 – viz usnesení.

2.9 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku st. p. č. 1781 v domě č. p. 295, 
ul. Křižíkova, Čelákovice – lokalita Dělnické domky u Kovohutí
Město Čelákovice jako pronajímatel pozemku st. p. č. 1781 pronajímá vlastníkům nemovitostí –

rodinného domu č. p. 295 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, předmětný pozemek za účelem 

užívání stavby na tomto pozemku postavené. 

309. RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 
-1781 – viz usnesení.

2.10 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku st. p. č. 1785 v domě č. p. 296, 
ul. Křižíkova, Čelákovice – lokalita Dělnické domky u Kovohutí
Město Čelákovice jako pronajímatel pozemku st. p. č. 1785, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice 

pronajímá vlastníkům nemovitostí – rodinného domu č. p. 296 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 

předmětný pozemek za účelem užívání stavby na tomto pozemku postavené. 

310. RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem pozemku st. p. č. -
1785 – viz usnesení.

2.11 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku st. p. č. 1784 v domě č. p. 297, 
ul. Křižíkova, Čelákovice – lokalita Dělnické domky u Kovohutí
Město Čelákovice jako pronajímatel pozemku st. p. č. 1784 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice 

pronajímá vlastníkům nemovitostí – rodinného domu č. p. 297 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 

předmětný pozemek za účelem užívání stavby na tomto pozemku postavené. 

311. RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 
-1784 – viz usnesení.

2.12 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku st. p. č. 1783 v domě č. p. 298, 
ul. Křižíkova, Čelákovice – lokalita Dělnické domky u Kovohutí
Město Čelákovice jako pronajímatel pozemku st. p. č. 1783 pronajímá vlastníkům nemovitostí –

rodinného domu č. p. 298 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, předmětný pozemek za účelem 

užívání stavby na tomto pozemku postavené. 

312. RM Schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 
-1783 – viz usnesení.

2.13 Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku st. p. č. 1782 v domě č. p. 299, 
ul. Křižíkova, Čelákovice – lokalita Dělnické domky u Kovohutí
Město Čelákovice jako pronajímatel pozemku st. p. č. 1782 pronajímá vlastníkům nemovitostí –

rodinného domu č. p. 299 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, předmětný pozemek za účelem 

užívání stavby na tomto pozemku postavené. 

313. RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 
-1782 – viz usnesení.

Hlasování společné pro usnesení 306 až 313: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Janák.

2.14 Uzavření nájemní smlouvy na pozemek pod garáží st. p. č. 1426/7
Z důvodu vlastnictví stavby garáže se obrátil na město Čelákovice pan M. F. s návrhem o sepsání 

nájemní smlouvy na pozemek pod touto garáží. Jedná se o řadovou garáž umístěnou na pozemku ve 

vlastnictví města Čelákovice. Záměr na pronájem pozemku pod garáží byl zveřejněn na úřední desce 

v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích. Na základě výše uvedeného 

byla RM předložena nájemní smlouva ke schválení.  
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314. RM schvaluje nájemní smlouvu na pozemek st. p. č. -1426/7 – viz usnesení.

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

2.15 Uzavření nájemní smlouvy na pozemek pod chatou st. p. č. 214/2
Z důvodu vlastnictví pozemku pod rekreační chatou č. ev. 076 se na město Čelákovice obrátili 

manželé R. a J. H. s návrhem o sepsání nájemní smlouvy na pozemek pod výše uvedenou rekreační 

chatou. Jedná se o chatu umístěnou na pozemku ve vlastnictví města Čelákovice. 

315. RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem a manželi R. a J.
H., Praha 8, jako nájemci, na pozemek st. p. č. -214/2 – viz usnesení.

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

2.16 Záměr prodeje objektu č. p. 53, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice
Opakovaně byl předložen prodeje objektu č. p. 53, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice
vzhledem k nezájmu o nabízenou nemovitost za sníženou min. cenu 1 600 000,- Kč. 

316. RM schvaluje záměr prodeje domu č. p. 53 – viz usnesení.

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

317. RM ukládá vedoucímu hospodářského odboru ověřit u realitních kanceláří reálný zájem o 
nabízené nemovitosti – dům č. p. 53 – viz usnesení.

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

2.17 Staré oplocení z vlnitého plechu podél chodníku v lokalitě V Prokopě
RM byl předložen požadavek na odstranění starého oplocení z vlnitého plechu podél chodníku
v lokalitě V Prokopě z důvodu bezpečnosti.

318. RM ukládá řediteli TS Čelákovice odstranit z důvodu bezpečnosti chodců staré oplocení 
z vlnitého plechu podél chodníku v lokalitě V Prokopě – na jižní straně areálu TOS, které je 
v havarijním stavu.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Ryneš.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3.1 Úprava č. 13 rozpočtu města 2013 
RM byla ke schválení předložena Úprava č. 13 rozpočtu města 2013
319. RM schvaluje úpravu č. 13 rozpočtu města Čelákovic 2013 – viz usnesení.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.2 Základní škola Kostelní – použití investičního fondu
Využití prostředků investičního fondu školy ve výši 132 437,- Kč na opravu chladicích zařízení ve 

školní kuchyni je plně v souladu s § 31 odst. 2, písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdy investiční fond příspěvková 

organizace použije k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který používá 

pro svou činnost.

320. RM schvaluje využití prostředků investičního fondu ZŠ Kostelní ve výši 132 437,- Kč na opravy 
dvou chladicích zařízeních ve školní kuchyni – viz usnesení.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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3.3 Organizační složky – rozbor hospodaření (ceny v bazénu)
Provedení rozboru hospodaření zadalo vedení města auditorovi. Účelem těchto rozborů bylo posoudit 

efektivnost hospodaření všech 3 organizačních složek.

Rozbor hospodaření PS byl přeložen na příští RM z důvodu nemoci vedoucí OSVAZ.
Rozbor hospodaření SDH byl přeložen na příští RM z důvodu omluvy starosty SDH z účasti na schůzi
RM. 

303. RM bere na vědomí zprávu o rozboru hospodaření – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Byl předložen návrh ceníku vstupného do Městského bazénu Čelákovice.

304. RM schvaluje předložený ceník vstupného do Městského bazénu Čelákovice s účinností od 
1. 1. 2014 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

305. RM pověřuje místostarostu II zajištěním cenové nabídky proveditelnosti venkovního bazénu 
včetně navržení způsobu realizace, provozování a způsobu financování – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.4 Přezkum hospodaření města za účetní období 1–6/2013
Přezkum hospodaření města je prováděn každoročně a je prováděn ve dvou fázích. Závěrečná část 

bude provedena po uzavření hospodaření za příslušný rok. V dopisu vedení účetní jednotky jsou 

uvedeny základní okruhy přezkumu, v závěru doporučení na nápravná opatření. 

321. RM bere na vědomí Dopis vedení účetní jednotky o zjištěních z průběžného přezkoumávání 
hospodaření účetní jednotky Město Čelákovice za účetní období 1–6/2013.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

322. RM bere na vědomí realizaci nápravných opatření z Dopisu vedení účetní jednotky o zjištěních 
z průběžného přezkoumávání hospodaření účetní jednotky Město Čelákovice za účetní období 1-
6/2013.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.5 Škodní událost 4134057918 
Podle oznámení poškozeného došlo k úrazu na chodníku ve vlastnictví města č. p. 3075/8. Podle jeho 

tvrzení byl příčinou úrazu zledovatělý chodník v Rooseveltově ulici. V každém jednotlivém případě je 

vždy vyžádáno stanovisko ředitele Technických služeb Čelákovice, zda bylo při zimní údržbě ze strany 

TS postupováno v souladu se zásadami Plánu zimní údržby města Čelákovice na příslušný rok. Podle 

jeho vyjádření bylo postupováno v souladu s Plánem zimní údržby města Čelákovice. 

323. RM nesouhlasí s přijetím odpovědnosti za škodu způsobenou J. R., Praha 6 – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA
4.1. Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Obnova povrchů 

chodeb – BD 1629 + 1645 – 1648, Čelákovice

Na základě požadavku správce bytového fondu (Q-BYT Čelákovice s. r. o.) bylo zahájeno zadávací 

řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova povrchů chodeb – BD 1629 + 1645 – 1648, 

Čelákovice“. Ve lhůtě pro podání nabídek nebyla zadavateli doručena žádná nabídka. Z tohoto 

důvodu je nutné zadávací řízení zrušit. 

324. RM zrušuje zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ev. č. S 
36/2013/ORM/Za s názvem „Obnova povrchů chodeb – BD 1629 + 1645–1648, Čelákovice“ – viz 
usnesení.
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325. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města zpracovat zadávací dokumentaci nové veřejné 
zakázky malého rozsahu „Obnova povrchů chodeb – BD 1629 + 1645–1648, Čelákovice“ a předložit 
tuto zadávací dokumentaci ke schválení Radě města – viz usnesení.

Hlasování společné pro usnesení 324 a 325: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích – volba technického řešení 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“. RM přijala usnesení, ve kterém 

specifikovala požadovaný typ protivjezdových zábran – masivní ocelové sloupky (technická 

specifikace viz příloha č. 2). Příslušné usnesení bylo předáno zhotoviteli a ten na základě tohoto 

usnesení předložil nabídku v ceně 90 660,- Kč bez DPH, a také uvedl typ zábran, který je zhotovitel 

schopen dodat v rámci rozpočtu stavby.

326. RM schvaluje realizaci sklopných uzamykatelných zábran, a to typu v rámci rozpočtu stavby – viz 
usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.3 Zadávací dokumentace poptávky „Injektáž nevyužívaných odboček kanalizace –
Sokolovská“
Před rekonstrukcí ulice Sokolovské v Čelákovicích je nutné, podle výsledku kamerových prohlídek,
provést opravu kanalizační stoky spočívající v zaslepení 15 nevyužívaných odboček a provedení 
drobných lokálních oprav. Provozovatel kanalizace doporučil jako nejvhodnější provedení těchto prací 
bezvýkopovou metodou. Z tohoto důvodu byla zpracována zadávací dokumentace, která byla 
předložena ke schválení Radě města.

327. RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s 
názvem „Injektáž nevyužívaných odboček kanalizace – Sokolovská – viz usnesení.

328. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „Injektáž nevyužívaných odboček kanalizace – Sokolovská“ – viz usnesení.

Hlasování společné pro usnesení 327 a 328: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.4 Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace pro svedení splaškových vod 
z objektů v ulicích Miroslava Maška a Lidické
Pro oblast městské části Jiřina je zpracována projektová dokumentace „Rekonstrukce kanalizace
v lokalitě Jiřina“, která řeší rekonstrukci kanalizačních stok a výstavbu přípojek. V této projektové 
dokumentaci není řešeno svedení splaškových vod z rekreačních objektů v ulicích Miroslava Maška a 
Lidická. Městský úřad v současné době eviduje žádosti o vyjádření k vybudování splaškové 
kanalizace k těmto objektům a po zanesení případných přípojek do mapového podkladu bylo zjištěno, 
že z prostorových důvodů není možné vybudovat pro každý objekt samostatnou přípojku. Z tohoto 
důvodu byl Radě města předložen ke schválení záměr na zpracování projektové dokumentace 
kanalizační stoky. 
329. RM schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace pro svedení splaškových vod z objektů 
v ulicích Miroslava Maška a Lidické, a to včetně inženýrských činností – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.5. Výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Zajištění přepravy 
osob přes Labe v Čelákovicích – přívoz
Z důvodu prodloužení stavby Lávky a na základě schválení zadávací dokumentace VZ Zajištění 
přepravy osob přes Labe v Čelákovicích – přívoz Radou města, bylo dne 25. 11. 2013 zahájeno
zadávací řízení této VZ. Ve lhůtě pro podání nabídek byly zadavateli doručeny 2 nabídky. Na základě 
nabídkových cen komise doporučila RM ke schválení nabídku uchazeče SP PRAHA s. r. o., Praha 11 
za nabídkovou cenu 259 560 Kč vč. DPH. Zároveň byla předložena ke schválení Smlouva o dílo mezi 
městem Čelákovice a společností SP PRAHA s. r. o., Praha 11 na plnění této veřejné zakázky.
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330. RM schvaluje na základě doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a 
hodnocení nabídek, cenovou nabídku uchazeče SP Praha s. r. o., Praha 11, na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění přepravy osob přes Labe v Čelákovicích – přívoz“ za 
cenu 259 560,- Kč vč. DPH – viz usnesení.

331. RM schvaluje Smlouvu o zajištění lodní dopravy mezi společností SP Praha s. r. o., Praha 11, 
jako dodavatelem a městem Čelákovice jako objednatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Zajištění přepravy osob přes Labe v Čelákovicích – přívoz“ za cenu 259 560,- Kč vč. DPH. 
– viz usnesení.

Hlasování společné pro usnesení 330 a 331: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

4.6 Výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Opravy bytu 
P. Holého 1177/4, Čelákovice
Na základě požadavku správce bytového fondu (Q-BYT Čelákovice s. r. o.) bylo zahájeno zadávací
řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava bytu P. Holého 1177/4, Čelákovice“. Ve lhůtě pro 
podání nabídek bylo zadavateli doručeno celkem 7 nabídek. Hodnotícím kritériem pro zadání VZ byla 
ekonomická výhodnost nabídky. RM byla doporučena ke schválení nabídka uchazeče XEDOS s. r. o., 
Praha 2.
332. RM schvaluje cenovou nabídku uchazeče XEDOS s. r. o., Praha 2, na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Opravy bytu P. Holého 1177/4 – viz usnesení.

333. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi společností XEDOS s. r. o., Praha 2, jako zhotovitelem, a 
městem Čelákovice jako objednatelem – viz usnesení.

Hlasování společné pro usnesení 332 a 333: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.7 Výsledky ZŘ na čištění fasády domu č. p. 1581
Výše nabídkové ceny uchazeče TRANGO s. r. o., Praha 4, která byla jako jediná správně označená a 

doručená ve lhůtě pro podání nabídek činí 115 800 Kč bez DPH. 

RM bylo doporučeno schválit nabídku uchazeče TRANGO s. r. o., Praha 4. Zároveň byla předložena

ke schválení i Smlouva o dílo mezi městem Čelákovice a společností TRANGO s. r. o., Praha 4 na 

plnění této veřejné zakázky.

334. RM schvaluje cenovou nabídku uchazeče TRANGO s. r. o., Praha 4, na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Čištění a ošetření fasády BD ul. Stankovského 1581, Čelákovice“ 
– viz usnesení.
335. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi společností TRANGO s. r. o., Praha 4, jako zhotovitelem, a 
městem Čelákovice jako objednatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čištění 
a ošetření fasády BD ul. Stankovského 1581, Čelákovice“ s úpravou termínu zahájení prací na 17. 12. 
2013 a ukončení dle vysoutěžené lhůty za předpokladu příznivých klimatických podmínek – viz 
usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 334 a 335: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.8. Sedláčkova 69 – barva fasády
RM v souladu s doporučením komise pro rozvoj města pro své vyjádření požadovala předložení 

barevného řešení fasády v kontextu s okolní zástavbou a půdorysného řešení s vyznačením 

parkování v areálu objektu. Tyto podklady byly předloženy dne 29. 11. 2013. 

336. RM nemá námitek po projednání v komisi pro rozvoj města k předloženému barevnému řešení 
fasády a řešení parkování v areálu objektu v rámci projektu rekonstrukce domu č. p. 69 v ul. 
Sedláčkova v Čelákovicích a jeho přestavby na kanceláře a bydlení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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4.9. Odvodnění městské knihovny Čelákovice – Smlouva o dílo
Jedná se o pokračování již začatých stavebních prací vedoucích k zamezení průsaku podzemní a
zejména povrchové vody do sklepních prostor objektu knihovny. Byly vyzvány 4 firmy k předložení 
cenové nabídky s podmínkou realizace v letošním roce. 
Realizací těchto prací bude zabezpečen celkový obvod budovy knihovny proti průsaku povrchových 
vod a v objektu tak bude značně eliminována vlhkost, která působí nemalé škody na budově jako 
takové, ale zejména na uložených knihách. Budou též vytvořeny podmínky pro případné další sanační 
práce uvnitř objektu s možností použití chemických injektáží.

337. RM schvaluje jako pro město nejvýhodnější nabídku na provedení stavebních prací souvisejících 
s odvodněním Městské knihovny nabídku firmy Stavby S+D s. r. o, Praha 4 – viz usnesení.

338. RM schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Čelákovice jako objednatelem a
společností Stavby S+D s. r. o., Praha 4, jako zhotovitelem – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 337 a 338: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.10 Kontrola přípojek Sokolovská
Správce vodovodu a kanalizace byl požádán o předložení cenové nabídky na provedení kontroly

vodovodních přípojek. Náklady na kontrolu kanalizačních přípojek jsou odhadnuty cca na 26.000 Kč, 

konkrétně 20.000 Kč za provedení kamerových prohlídek a 6.000 Kč za provedení tlakového čištění.

339. RM schvaluje provedení fyzické kontroly vodovodních a kanalizačních přípojek 
v rekonstruovaném úseku ul. Sokolovská na náklady města Čelákovic, maximálně do výše 26.000,-
Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.11 Dotace

Radě města byla předložena ke schválení žádost JSDH Čelákovice o zajištění podání žádosti za 

město Čelákovice do Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a jednotek IZS na 

rekonstrukci použitého zásahového vozidla v celkové výši 500.000,- Kč s minimální spoluúčastí 

žadatele 5 %, tj. min. 25.000,- Kč z celkové požadované částky 500.000,-. Rekonstrukce zásahového 

vozidla by byla provedena na stávajícím vozidle CAS 25 K  v následujícím rozsahu:

 Výměna vodní nádrže za plastovou – 200.000,- Kč
 Repase čerpadla – výměna oběžných kol – 50.000,- Kč
 Repase nástavby – 200.000,- Kč
 Osvětlovací stožár – 50.000,- Kč

340. RM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce použitého zásahového vozidla 
CAS 25 K“ ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014 a 
zavazuje se na základě schváleného rozpočtu města na rok 2014 spolufinancovat uvedený projekt ve 
výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu – viz usnesení.

341. RM pověřuje starostku města PhDr. Zdeňku Tichou podpisem žádosti o dotaci – viz usnesení.

342. RM schvaluje na základě schváleného rozpočtu města na rok 2014 (skupina 5, par. 5512, pol. 
5171 – opravy a údržba) spolufinancování projektu ve výši 5 % v případě získání dotace ze 
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014 – viz usnesení.

Hlasování společné pro unesení 340, 341, 342: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
5.1 Dohledový systém pro seniory
Zastupitelstvo města vyhradilo v září 2013 v rozpočtu částku 80.000,- Kč na nákup pomůcek, které by 
měly usnadnit péči o starší klienty, resp. pomoci jim, aby v případě nutnosti mohli co nejrychleji zavolat
pomoc. Při projednávání v sociální komisi dne 26. 11. 2013 byla pro toto zařízení doporučena forma 
mobilního telefonu pro seniory spojeného s náramkem a s tlačítkem pro rychlé zavolání pomoci. 
Tlačítko je napojeno na dispečink poskytovatele této služby, který v případě nutnosti zajistí pomoc 
seniorovi v případu nouze, při pádu ap., a to na základě smlouvy uzavřené již přímo s klientem.
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349. RM schvaluje nákup telefonů Aligator A340 od firmy HealthInspect s. r. o., Praha 6, na základě 
nejvýhodnější cenové nabídky v celkové částce do 80.000,- Kč včetně DPH – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

350. RM ukládá komisi sociální předložit RM návrh pravidel pro zapůjčování telefonů Aligator.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
6.1. Zápis č. 2/2013 Komise pro prošetření udělených pokut MěM v Čelákovicích konaného dne 
28. Listopadu 2013
RM byl předložen Zápis č. 2/2013 Komise pro prošetření udělených pokut MěM v Čelákovicích 
konaného dne 28. Listopadu 2013
351. RM se seznámila se Zápisem č. 2/2013 z jednání Komise pro prošetření udělených pokut MěM 
v Čelákovicích konaného dne 28. 11. 2013.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.2 Revokace usnesení
RM byl předložen návrh na revokaci usnesení 25/2013/244 ze dne 25. 11. 2013:

RM revokuje své usnesení č. 25/2013/244 ze dne 25. 11. 2013.
Hlasování: pro 2 – Tichý, Janák, proti 2 – Tichá, Rýdlo, zdrželi se 3 – Klicpera, Ryneš, Bodlák –
návrh nebyl přijat.

6.3 Komise
Rozdělení komise pro kulturu, sport a cestovní ruch a následné zřízení dvou samostatných komisí je 

navrženo v zájmu rozvoje a podpory sportu a dalších spolkových aktivit ve městě. Tato snaha byla 

deklarována i na jednání zastupitelstva města dne 11. 12. 2013 posílením příslušné kapitoly 

městského rozpočtu pro rok 2014. Pozn. Počet členů Komise pro kulturu a cestovní ruch je prozatím 

sudý. Postupováno ve smyslu § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

352. RM zrušuje Komisi pro kulturu, sport a cestovní ruch – viz usnesení.

353. RM zřizuje Komisi pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity – viz usnesení.

354. RM Komisi pro sport – viz usnesení.

355. RM jmenuje Jaroslava Špačka předsedou Komise pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové 
aktivity – viz usnesení.

356. RM jmenuje členy Komise pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity v tomto složení:  
Michal Burda, Mgr. Jaroslav Hodyc, Soňa Husáriková, Petr Polnický, Ing. Marie Pospíchalová, Mgr. 
Tomáš Staněk a určuje Janu Pezlovou tajemnicí komise – viz usnesení.

357. RM jmenuje PhDr. Václava Tichého předsedou Komise pro sport – viz usnesení.

358. RM jmenuje členy Komise pro sport v tomto složení: Vlaďka Barešová, Vladimír Duník, Tomáš 
Holcman, Miroslav Kodera, Jana Krejčí, Michal Novotný, Veronika Pařezová, Martin Spilka a určuje 
Marii Vávrovou tajemnicí komise – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 352 – 358: pro 6, proti 0, zdržela se 1 – Tichá.

6.4 Rezignace členky v komisi Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic
Dne 12. 12. 2013 byla doručena do podatelny MěÚ Čelákovice rezignace pí. PhDr. Zdeňky Tiché.

359. RM bere na vědomí rezignaci PhDr. Zdeňky Tiché na funkci členky v komisi Redakční rady

Zpravodaje města Čelákovic.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Tichá.
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7. DOPRAVA 
7.1 Doprava v lokalitě „Pod nádražím“
Na podnět občanů žijících v této lokalitě bylo RM k projednání předloženo projektové zpracování 
změny dopravního režimu v lokalitě „Pod nádražím“ a bylo Čelákovice svoláno jednání za účasti KŘ 
Policie Středočeského kraje ÚO Praha venkov-východ DI a zástupce MěÚ Brandýs n. L. – Stará
Boleslav, odboru dopravy, na kterém byla dohodnuta změna dopravního režimu. Tato změna spočívá 
ve zjednosměrnění stávajícího obousměrného provozu v ulici Havlíčkova v úseku mezi ul. Palackého 
a J. Zeyera - nově ve směru od ulice 
J. Zeyera k ulici Palackého. Následně byl tento návrh předán k projektovému zpracování. Kromě 
požadavků města na uvedenou změnu byly do PD projektantem zapracovány ještě další nezbytné 
úpravy a doplnění dopravního značení:

 V ulici Palackého a J. Zeyera v křižovatkách doplnit vodorovné DZ V13a (šikmé rovnoběžné 
čáry), 

 v ul. Palackého na křižovatce s ul. Havlíčkova umístit polymerové pásy+vodící proužky pro 
nevidomé.

 V ulici Palackého a J. Zeyera doplnit DZ V10d (parkovací pruh) 
 v ul. Sv. Čecha, H. Kvapilové a ul. Havlíčkově před vjezdem z obytné zóny do ul. Palackého 

instalovat gumové zpomalovací prahy.  
 V ulici J. Zeyera v křížení s ul. Sv. Čecha navrhuje projektant z důvodu špatných rozhledových 

poměru umístit plastový zpomalovací polštář, doplněný směrovací deskou Z 4b (Policie ČR DI 
doporučuje nahradit Z4b ohebnými dopravními sloupky Balisety).  

 V ulici J. Zeyera na křižovatce s ul. Sv. Čecha ořezat větve kmenů stromů (4x) do výšky 2 m 
od plochy komunikace.

Uvedené úpravy a doplnění DZ byly městu doporučeny projektantem z důvodu bezpečnosti 

účastníků silničního provozu. 

360. RM schvaluje návrh na změnu dopravního značení v lokalitě „Pod Nádražím“ 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se – 1 Janák – viz usnesení.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1 Zápis č. 12/2013 z jednání Komise bytové ze dne 2. 12. 2013
RM byl předložen Zápis č. 12/2013 z jednání Komise bytové ze dne 2. 12. 2013

361. RM se seznámila Zápisem č. 12 z jednání Komise bytové konaného dne 2. 12. 2013.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Klicpera.

8.2 Petice nájemníků bytů v ul. Armádní č. p. 501, Milovice
Členům bytové komise byla předložena Petice nájemníků bytů v ul. Armádní č. p. 501 v Milovicích, ve 
které se uvádí, že nespokojení starousedlíci žádají touto peticí řešení neustálých krádeží, ničení 
soukromého a městského majetku, nepořádek ve společných prostorách v domě.
Členové bytové komise projednali tuto a vzali tuto informaci na vědomí.    

362. RM projednala petici nájemníků bytů v ul. Armádní čp. 501, Milovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
9.1 Zápis č. 25 z jednání komise bezpečnostní ze dne 28. 11. 2013
RM byl předložen Zápis č. 25 z jednání komise bezpečnostní ze dne 28. 11. 2013.

363. RM se seznámila se Zápisem č. 25 z jednání Komise bezpečnostní konaného dne 28. 11. 2013.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Pan Janák přednesl požadavek na větší množství parkovacích automatů.
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9.2 Jmenování člena bezpečnostní komise
Na uvolněné místo po pí Vilmě Michelčíkové byl navržen na funkci člena bezpečnostní komise, jako 
zástupce školy J. A. Komenského, PhDr. Miloslav Rychetský, Čelákovice.

364. RM jmenuje PhDr. Miloslava Rychetského členem bezpečnostní komise – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

9.3 Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva
RM byla ke schválení předložena Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o zabezpečení úkolů ochrany 
obyvatelstva, uzavřené dne 31. 7. 2006. Dne 3. 12. 2013 byl pracovníky HZS Středočeského kraje ÚO 
Mladá Boleslav z budovy radnice Čelákovice odmontován hlásič úrovně radiace a jeho příslušenství, 
který byl předmětem Smlouvy o zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva, uzavřené dne 31. 7. 2006. 
Na základě této skutečnosti bude tato smlouva ukončena Dohodou o ukončení platnosti Smlouvy o 
zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva.

365. RM schvaluje Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva, 
uzavřené dne 31. 7. 2006 – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
10.1 Zápis č. 29 z jednání komise pro životní prostředí ze dne 9. 12. 2013
Komise pro životní prostředí projednávala na svém 29. jednání dne 16. 12. 2013 tyto body:
1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení, úkoly uložené Radou města, novinky z OŽP MěÚ
3. Měření kvality ovzduší
4. Plány KŽP na rok 2014
5. Různé

343. RM prodlužuje termín stanovený Komisi pro životní prostředí v usnesení 21/2013/122 ze dne 
21. 10. 2013, a to do konce ledna 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

344. RM podporuje iniciativu Komise pro životní prostředí zorganizovat besedu na téma „Čistý vzduch 
ve městě – základ našeho zdraví“ v roce 2014. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

345. RM ukládá vedoucí odboru životního prostředí, a to na základě doporučení Komise pro životní 
prostředí, k návrhu zpracovanému DI PČR na kácení a zásah do korun hodnotných a zdravých dřevin 
v ul. Husova zajistit vyjádření ČIŽP, zda opatření požadovaná DI PČR jsou adekvátní a v souladu 
s vyhláškou MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, a se zákonem 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

346. RM se seznámila se zápisem č. 29 z jednání Komise pro životní prostředí konaného dne 
9. 12. 2013.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

V rozpravě hovořil Ing. Klicpera, konstatoval, že stromy na konci ulice Rooseveltova naproti firmě 
FERMATA jsou pravděpodobně vysazeny nevhodně, v blízkosti komunikace, jednak budou po svém 
vzrůstu zasahovat do dopravního profilu, jednak nelze při sekání trávy použít strojní techniku. Komise 
ŽP by měla tuto skutečnost posoudit.

Ing. V. Jarolímová dne 11. 12. 2013 požádala RNDr. Petříka v e-mailové korespondenci o vyřízení její 
rezignace z funkce členky Komise ŽP.

347. RM bere na vědomí rezignaci Ing. Veroniky Jarolímové z členství v komisi pro životní prostředí.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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348. RM nedoporučuje ke zveřejnění článek „Světová zdravotnická organizace – IARC agentura pro 
výzkum rakoviny“ – na internetových stránkách města.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

10.2 Ceny vodného a stočného na rok 2014
Firma VaK Mladá Boleslav předložila návrhy cen vodného a stočného pro rok 2014 včetně podrobné 
kalkulace.
366. RM schvaluje cenu vodného pro rok 2014 – viz usnesení.

367. RM schvaluje stočného pro rok 2014 – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Společné hlasování pro usnesení 366 a 367.

Informace o ceně vodného budou zveřejněny ve Zpravodaji města Čelákovic v lednu 2014, výpis 
příslušných usneseních RM bude předán Ing. F. z VaK Mladá Boleslav, a. s.

10.3 Vodohospodářské investice 2014
Město Čelákovice obdrželo začátkem října návrh provozovatele VaK Mladá Boleslav, a. s., na 

provedení nezbytných investičních akcí na vodohospodářském majetku města, pro nejbližší období, 

s důrazem na akce, které mají být provedeny v roce 2014. 

10.4 Projekt „Snížení prašnosti na území města Čelákovice“ (kropice pro TS), akceptační číslo 
13161882, Plán ročního využití zařízení
Podmínkou vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace je předložení nezbytných dokladů v rozsahu podle
příslušné aktuální směrnice MŽP pro předkládání žádosti o poskytování finančních prostředků pro 
projekty z OPŽP do 2 měsíců od vydání registračního listu. Termín byl Státním fondem životního 
prostředí městu Čelákovice prodloužen do 20. 12. 2013. Součástí těchto dokladů je i Plán ročního 
využití zařízení.
368. RM schvaluje Plán ročního využití kropicího vozu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10.5 Smluvní pokuta za nedokončenou část díla – oplocení dětského hřiště v ulici Na Stráni
Na základě smlouvy uzavřené mezi Městem Čelákovice a společností Bonita Group Service s. r. o., 
Tišnov na „Výstavbu dětského hřiště v ulici Na Stráni, Čelákovice“ byla dne 18. 11. 2013 zahájena
výstavba dětského hřiště. Termín ukončení prací byl smluvně stanovent podle čl. IV. odst. 2 na
listopad 2013. V tomto termínu byla dokončena dodávka a montáž herních prvků a hřiště bylo bez 
závad předáno k užívání. Nebyla však uskutečněna kompletní dodávka a montáž pozinkovaného 
drátěného oplocení a vrat v ceně 67 464,- Kč bez DPH.  Dle ústní informace zástupce firmy Bonita 
Group Service s.r.o. pana P. bude oplocení hřiště dodáno, namontováno a dokončeno v 51. týdnu 
2013.
369. RM ukládá tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím příslušného vedoucího odboru zajistil 
posouzení žádosti o prominutí a zastavení penalizace společnosti Bonita Group Service s. r. o., 
Tišnov, advokátní kanceláří.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10.6 Revokace Usnesení RM č. 15/2013/4.6. ze dne 26. 8. 2013 schválení zadávací dokumentace 

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dětské hřiště Na Stráni a Sportovní hřiště 

V Prokopě“ v části Sportovní hřiště V Prokopě

Tento bod byl stažen z programu a bude připraven k projednávání na lednové RM.

370. RM stahuje bod 10.6 z programu dnešní schůze.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ
11.1. Odměna pro ředitele TS Čelákovice
Technické služby Čelákovice se v roce 2013 zajišťovaly kromě svých běžných povinností i realizaci
některých investičních akcí, v jejichž rámci bylo dosaženo podstatných úspor proti původně 
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rozpočtovaným nákladům. Dále se TS pod vedením p. Turka podílely na zajištění významných akcí 
pořádaných městem nebo jeho organizacemi na náměstí i v areálu škol a u MěM k plné spokojenosti 
pořádajících. Vzhledem k těmto skutečnostem doporučuje místostarosta I vyplatit řediteli TS odměnu.

371. RM schvaluje odměnu pro ředitele Technických služeb Čelákovice – viz usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11.2 Oprava usnesení 9/2013/6.4.1
K revokaci bylo navrženo usnesení 9/2013/6.4.1

372. RM opravuje usnesení 9/2013/6.4.1, a to tak, že ruší jeho poslední větu: „Bylo zrušeno 
zveřejňování neotištěných příspěvků na webu města.“

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2 – Janák, Tichý.

11.3 Meziobecní spolupráce
V závěru schůze p. Janák informoval o možnosti meziobecní spolupráce při realizaci projektu 
„Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností“. Tato otázka bude řešena na následujících schůzích RM.

Zápis ověřil: Ing. Bohumil Klicpera

PhDr. ZdeňkaTichá

  starostka města Čelákovic
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