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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 1/2014 konané dne 6. ledna 2014

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

Janák, Mgr. František Bodlák, Ing. Jaroslav Ryneš

Hosté:
18.00 vedoucí OSVAZ
18.15 zástupce SDH

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. 27/2013 ze dne 16. 12. 2013 a RM č. 28/2013 ze dne 
20. 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 17.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo 

ukončeno ve 20.49 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 6. 1. 2014
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1 Schválení předloženého programu jednání

1. RM schvaluje stažení bodu 11.1 z programu. 
Hlasování: pro 4, proti 2 – Janák, Tichý, zdržela se 1 - Tichá.

2. RM schvaluje předložený program jednání – bez bodu 11.1.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1- Tichý, nepřítomen 1 - Janák.

1.2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Mgr. Františka Bodláka ověřovatelem 

zápisu.

3. RM jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1 – Tichý.

4. RM jmenuje Mgr. Františka Bodláka ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1 – Bodlák.

1.3 Schválení plnění usnesení, zápisu ze schůze RM č. 27/2013 ze dne 16. 12. 2013 a RM č. 
28/2013 ze dne 20. 12. 2013

V rámci plnění usnesení byl předložen návrh ve věci náhrady škody vůči společnosti ML Compet, a. 
s., Praha 1.

8. RM souhlasí v souladu s usnesením ZM č. 25/2013/30, aby Advokátní kancelář Brož, Sedlatý, s. r. 
o., Praha 3, po neúspěšném pokusu o smírné řešení formou předžalobní upomínky přistoupila 
k navrženému uplatnění nároku na náhradu škody vůči společnosti ML Compet, a. s., Praha 1, soudní 
cestou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

9. RM bere na vědomí tajemníkem předložené plnění usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

RM byly ke schválení předloženy zápisy z RM č 27/2013 ze dne 16. 12. 2013 a RM č. 28/2013 ze dne 
20. 12. 2013.

10. RM schvaluje zápis RM č. 27/2013 ze dne 16. 12. 2013 a RM č. 28/2013 ze dne 20. 12. 2013.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3.1 Přezkum hospodaření Pečovatelské služby Čelákovice a Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Čelákovice
Bývalé vedení města zadalo provedení rozboru hospodaření organizačních složek města. 

Problematika městského bazénu byla již projednána na jednání rady města 16. 12. 2013. 

5. RM se seznámila se zprávou auditora o rozboru hospodaření u organizační složky města 

Pečovatelská služba Čelákovice, zadaného bývalým vedením města.

6. RM se seznámila se zprávou auditora o rozboru hospodaření u organizační složky města Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů Čelákovice, zadaného bývalým vedením města.

7. RM ukládá vedoucímu hospodářského odboru předložit na příští jednání RM přehled povinností 
vyplývajících pro město (pro sbor dobrovolných hasičů) ze zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském 
záchranném sboru ČR a předpisů souvisejících, zejména v souvislosti s uplatněním úhrady nákladů 
zásahu.
Hlasování společné pro usnesení 5, 6, 7: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA
4.1 Vnitřní předpis k zadávání VZ
Místostarosta II předložil Radě města Vnitřní předpis č. I/1/2014 Postup k zabezpečení zadávání 
zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách. Změny zákonů a zákonného 
opatření č. 341/2013 Sb. vyvolaly nutnost kompletní rekonstrukce Vnitřního předpisu MěÚ Čelákovice 
ve věci zadávání veřejných zakázek městem Čelákovice. Předložený Vnitřní předpis je i v souladu 
s metodikou MMR ČR na doporučené postupy veřejného zadavatele v zadávacích řízeních veřejných 
zakázek zejména malého rozsahu. Návrh Vnitřního předpisu byl zaslán k připomínkování příslušným 
odborů MěÚ Čelákovice a všem členům Rady města Čelákovice.

11. RM ruší usnesení RM č. 6/2013/4.2.1 a 6/2013/4.2.2 ze dne 8. 4. 2013.

12. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Vnitřní předpis Města Čelákovic č. I/1/2014 – Postup 
k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách, který 
ruší Směrnici č. I/1/2012 Města Čelákovic k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 10. 
05. 2012.

Hlasování společné pro usnesení 11 a 12: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Plnění usnesení č. 8/2012/4.1.2 ze dne 25. 4. 2012 - dotací na akci „Čelákovice – cyklostezka 
s mostem – I. etapa – cyklostezka podél Labe“ ISPROFOND – 5218510020
RM byl předložen materiál týkající se plnění úkolu v zabránění proti vjezdu a také realizace příjezdové 

komunikace ke třem nemovitostem v ulici U Náhonu.

13. RM konstatuje průběžné plnění usnesení č. 8/2012/4.1.2 ze dne 25. 4. 2012 prostřednictvím 
činnosti městské policie při vymáhání dodržování dopravního značení cyklostezky. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2 – Klicpera, Ryneš.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
6.1 Zápis č. 12/2013 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 12. 12. 2013
RM byl předložen Zápis č. 12/2013 Komise Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic ze dne 12. 12. 
2013.

14. RM se seznámila se zápisem č. 12/2013 z jednání Komise Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic ze dne 12. 12. 2013.

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

6.2 Zápis č. 3/2013 z jednání Komise pro prošetření udělených pokut Městskému muzeu 
v Čelákovicích, konaného dne 16. 12. 2013  
RM byl předložen Zápis č. 3/2013 z jednání Komise pro prošetření udělených pokut Městskému 
muzeu v Čelákovicích ze dne 16. 12. 2013.

15. RM se seznámila se zápisem č. 3/2013 z jednání Komise pro prošetření udělených pokut 

Městskému muzeu v Čelákovicích ze dne 16. 12. 2013.

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

6.3 Odměny ředitelům městských subjektů
RM byl předložen návrh mimořádných odměn ředitelům městských subjektů.

16. RM schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce městské knihovny dle podkladového materiálu. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Další návrhy odměn budou projednány na následující RM.
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6.4 Městské muzeum – Evidence sbírkových předmětů – na žádost předkladatele p. Janáka byl 
bod přeložen na jednání RM 3. 2. 2013.

6.5 Sbírkové předměty získané a zapsané do evidence sbírek muzea 
Vzhledem k vymezení působností kolektivních orgánů města dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, 
RM doporučuje ZM revokaci usnesení ZM ve věci sbírkových předmětů v MěM.

17. RM doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení ZM 23/2013/6 ze dne 26. 6. 2013.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.6 Dopis zastupitele Jaroslava Špačka
RM byl předložen dopis zastupitele J. Špačka, v němž se vyjadřuje k usnesení rady města ohledně 
pamětních medailí pro čestné občanství. 

18. Odkládá plnění usnesení RM č. 25/2013/244 do 20. ledna 2014.

19. Ukládá Komisi pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity, aby do příštího jednání RM 
připravila doporučení ve věci návrhů na atributy udělení čestného občanství.

Hlasování společné pro usnesení 18, 19: pro 5, proti 2 - Bodlák, Tichá, zdržel se 0.

7. DOPRAVA 

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1 Prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Armádní č. p. 502, Milovice
Dne 7. 5. 2013 byla žádost manželů H. projednána na bytové komisi ve věci prodloužení nájemní 

smlouvy na byt č. 13. Vzhledem k tomu, že v současnosti jsou závazky plněny, bylo radě města 

doporučeno revokovat usnesení RM č. 26/2013/290 ze dne 4. 12. 2013.

20. RM revokuje své usnesení č. 26/2013/290 ze dne 4. 12. 2013.

21. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodloužení Nájemní smlouvy pro manžele J. a O. H., 
na byt č. 13 v domě č. p. 502, ul. Armádní, Milovice, do 30. 6. 2014, za předpokladu, že dojde 
k pravidelnému placení nájmu v plné výši a zároveň bude splácen i dluh na nájemném.

Hlasování společné pro usnesení 20, 21: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
10.1 Změna ceny vody – Smlouva č. VP22 - nákupní cena vody s účinností od 1. 1. 2014
V souladu s čl. IV. odst. 3 smlouvy č. VP 22 ze dne 1.1 2001, kterou město uzavřelo s firmou Pražské 

vodovody a kanalizace, Praha 1, stanovuje dodavatel novou cenu dodávané pitné vody na hodnotu 

10,07 Kč/m
3

s účinností od 1. 1. 2014. S uvedenou nákupní cenou kalkuluje i schválený výpočet 

vodného pro r. 2014. RM byl předložen ke schválení Dodatek č. 13 ke smlouvě č. VP 22.

22. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 13 ke smlouvě č. VP 22 ze dne 1. 1. 2001, 
uzavřené mezi Městem Čelákovice, jako odběratelem, a firmou Pražské vodovody a kanalizace, a. s., 
Praha 1, jako dodavatelem, kterým se stanovuje nákupní cena vody s účinností od 1. 1. 2014 na 
10,07 Kč/m

3
bez DPH.

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

11.1 Projekt Svazu měst a obcí ČR na podporu meziobecní spolupráce – bod stažen 

z programu RM

11.2 Žádost Ing. K. o doplnění komisí Redakční rada ZMČ a Komise pro životní prostředí 
Radě města byla předložena žádost pana Ing. J. K., resp. Klubu Čelákovice Strany soukromníků ČR, 

o doplnění komisí Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic a Komise pro životní prostředí o pana 

Ing. J. K.

23. RM nejmenuje pana Ing. J. K. za člena komise Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 - Janák.

24. RM nejmenuje pana Ing. J. K. za člena Komise pro životní prostředí.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Zápis ověřil: Mgr. František Bodlák

PhDr. ZdeňkaTichá

  starostka města Čelákovic
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