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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 2/2014 konané dne 20. ledna 2014

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

František Bodlák, Ing. Jaroslav Ryneš

Omluveni: p. Tomáš Janák

Hosté:
18.00 RNDr. Petr Petřík, Ph.D.
18.45 Mgr. Nina Nováková

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. 1/2014 ze dne 6. 1. 2014.

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 22.23 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 20. 1. 2014
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1 Schválení předloženého programu jednání

25. RM schvaluje předložený program jednání – vypuštění bodu 2. 8 a 3.1, doplnění bodů 5.11 a 5.12. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem 

zápisu.

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

27. RM jmenuje Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Ryneš.

1.3 Schválení zápisu ze schůze RM č. 1/2014 ze dne 6. 1. 2014
28. RM schvaluje zápis RM č. 1/2014 ze dne 6. 1. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Záměr doporučení souhlasného prohlášení na vzdání se pozemku p. č. 500/30, v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice 
Město Čelákovice, na podkladě žádosti o odstranění nesrovnalostí v katastru nemovitostí a 
následného doporučení Katastrálního pracoviště Praha-východ, obdrželo žádost od manželů M. a R.
Ř. Manželé Ř. žádají o vydání souhlasného prohlášení ve věci vzdání se vlastnictví p. č. 500/30 –
zahrada, o výměře 12 m

2
, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, ve svůj prospěch. Jedná se o duplicitní 

vlastnictví a následné řešení tohoto problému bude jinak možné pouze soudní cestou.

29. RM doporučuje zastupitelstvu města vydat souhlasné prohlášení ve věci vzdání se pozemku p. č. 
500/30 – zahrada, o výměře 12 m

2
, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.

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

2.2 Směna pozemků p. č. 1681/6 a p. č. 1681/7 za část p. č. 1692/120,v k. ú. a obci Čelákovice 
V souvislosti s budováním propojení cyklistické stezky podél Labe a lávky přes Labe vyvstala pro 
Město Čelákovice potřeba získat do vlastnictví pozemky p. č. 1681/6 a p. č. 1681/7. Po jednáních je 
jako nejvhodnější řešení navržena směna pozemků za část pozemku p. č. 1692/120 – z vlastnictví 
města. 
RM požaduje doplnění podkladového materiálu o vyjádření ve věci přístupu na pozemkové parcely 
z obecního pozemku (budoucí komunikace).

2.3 Záměr pronájmu nebytových prostor v suterénu č. p. 1650 na st.p.č. 3917/4 – skladové 
plochy pro účely výstavní a prodejní, v k.ú. a obci Čelákovice
Dne 23. 12. 2013 byla doručena městu Čelákovice výpověď z nájmu nebytových prostor v suterénu 
Obecního domu č. p. 1650. Nájem těchto prostor bude dle doručené výpovědi ukončen k 31. 3. 2014. 
Stávající nájemné je ve výši 1.100,- Kč/m2.

30. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu nebytového prostoru v suterénu č. p. 1650 na 
části st.p.č. -3917/4 – skladové plochy pro účely výstavní a prodejní, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, o výměře 210 m

2
, vchod z ul. Rybářská, od 1. 4. 2014, za nájemné ve výši 231.000,-

Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.4 Záměr pronájmu části pozemku – parcelní číslo 1692/120, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice 
Žadatelé nabyli vlastnické právo k pozemkům parc. 1686/4 a parc č. 1687/4, katastrální území 
Čelákovice včetně stávající zahrádkářské chatky. Žádají o sepsání nájemní smlouvy na pronájem 
části pozemku p. č. 1692/120, ostatní plocha /ostatní komunikace, o výměře cca 73 m², z celkové 
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plochy 1588m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice (označené v GP č. 1870-1381/2008/, jako parcela 
č. 1692/132).

31. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 1692/120, ostatní plocha 
/ostatní komunikace, o výměře cca 73 m² z celkové plochy 1588 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice (označené v GP č. 1870-1381/2008/, jako parcela č. 1692/132) za cenu 15,- Kč/m

2
, za 

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

2.5 Informace o placení nájemného z bytů
Podle současné právní úpravy a znění uzavřených nájemních smluv se nájemné z bytů platí za 
aktuální měsíc, nejpozději do konce tohoto měsíce. Nový občanský zákoník v § 2251 odst. 1 stanoví 
obecně placení nájemného jinak: Vzhledem k tomu je vhodné tuto situaci projednat a rozhodnou o 
postupu v aplikaci nového OZ. 

33. RM stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, termín úhrady nájemného a záloh za užívání 
městských bytů nejpozději na poslední den měsíce, za který je platba hrazena.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.6 Byt č. 4/1445 a byty 2/231, 3 /231
Byt č. 4 v domě čp. 1445. Byt byl po předchozím užívání a po exekuci ve značně zanedbaném stavu a 
bylo nutno přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci. V současné době je byt připraven k nastěhování a je ve 
velmi dobrém stavu. Výzva na jeho pronájem byla zveřejněna na úřední desce s termínem odevzdání 
nabídek 26. 4. 2013. Vzhledem k tomu že se nepřihlásil žádný nájemce, bylo by vhodné se o výzvu 
pokusit znovu. Opakovaně jsou nabízeny rovněž 2 byty v č.p.231 U Podjezdu.

34. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zásadami pro přidělování obecních bytů záměr
na pronájem bytu č. 4 v domě č. p. 1445 na st.p.č. -1354/8, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na 
adrese Prokopa Holého 1445 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

35. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zásadami pro přidělování obecních bytů, záměr 
na pronájem bytu č. 2 v domě č. p. 231 na st.p.č. -447, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ul. U 
Podjezdu – viz usnesení.

36. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zásadami pro přidělování obecních bytů, 
schvaluje záměr na pronájem bytu č. 3 v domě č. p. 231 na st.p.č. -447, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, ul. U Podjezdu – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 35 a 36: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.7 Žádost o zkrácení vázací doby vyplývající ze smluv o dotaci na výstavbu bytů
V průběhu let 1996–2000 byly městem Čelákovice budovány a rekonstruovány byty a rekonstruovány 
domy jak přímo v Čelákovicích, tak v Milovicích.
Financování těchto investic bylo zajištěno především prostřednictvím státních dotací. Jednou 
z podmínek přiznání dotace bylo přijetí závazku nepřevést vlastnictví objektu po dobu 20 let (ve 
většině případů) na jiného vlastníka a do této doby užívat objekt k trvalému bydlení občanů. 
V současné době projevilo MMR ochotu zkrátit tuto „vázací dobu“ a zahájilo přijímání žádostí o 
zkrácení. 
Podání žádostí souvisí zejména s aktivitami měst Milovice a Lysá nad Labem. V této chvíli se jedná 
pouze o přípravu a tak, jak bylo potvrzeno zastupitelům na ZM č. 26 dne 11. 12. 2013, žádná 
privatizace městských bytů ve vlastnictví města Čelákovic se v roce 2014 v žádném případě 
neuskuteční. 

37. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podání žádostí o zkrácení tzv. vázací doby platnosti podmínek 
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pro nakládání s byty ve vlastnictví města Čelákovic postavenými z dotací v letech 1997-2000, na něž 
byly uzavřeny příslušné smlouvy o poskytnutí dotace Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci 
Programu na podporu výstavby nájemních bytů, a to pro objekty:
• Čelákovice, Prokopa Holého čp. 1174
• Čelákovice, Prokopa Holého čp. 1175, čp. 1176, čp. 1177, čp. 1178
• Čelákovice, Prokopa Holého čp. 1170, čp. 1172, čp. 1173
• Čelákovice, Prokopa Holého čp. 1399, čp. 1400
• Čelákovice, Prokopa Holého čp. 1444-1445, čp. 1442-1443, čp. 1440-1441
• Čelákovice, V Prokopě č. p. 1345-1352
• Milovice čp. 501, čp. 502, čp. 606, čp. 621, čp. 616-618

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

2.8 Změna nájemní smlouvy – nebytový prostor č. p. 606, Milovice – tento bod byl z programu 
RM stažen

2.9 Pronájem sauny – plnění nájemní smlouvy
Dne 18. 12. 2013 se na MěÚ uskutečnila schůzka se zástupcem nájemce městské sauny, kde se řešil 
další postup při provozování tohoto zařízení. Hlavní připomínka města byla, že dosud není převeden 
plynoměr v objektu na nájemce, takže není naplněn jeden z bodů nájemní smlouvy. Nájemce doložil 
převedení ke dni 13. 12. 2013.
Záměr na rozšíření kapacity a modernizaci saunového provozu, předložený nájemcem je zcela 
v souladu se záměrem města. 

38. RM ukládá vedoucímu odboru hospodářského zadat zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby – „Rekonstrukce městské sauny v Čelákovicích“, včetně soupisu dodávek, služeb, 
stavebních prací a výkazu výměr, v termínu do 28. 2. 2014.

39. RM schvaluje záměr na pronájem objektu sauny č. p. 1373 na pozemku st. p. č. 4062 a pozemku 
st. p. č. 4062 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 531 m

2
, vše v k. ú. Čelákovice, obec 

Čelákovice, na dobu neurčitou za minimální nájemné 200.000,- Kč/rok.

40. RM ukládá vedoucímu odboru hospodářského připravit návrh nové nájemní smlouvy na městskou 
saunu, v termínu do 28. 2. 2014. 

41. RM schvaluje předložený splátkový kalendář pro úhradu dluhu na nájemném za městskou saunu –
viz usnesení.

42. RM pověřuje místostarostu I. Milana Tichého gescí městské sauny.

Hlasování společné pro usnesení 38, 39, 40, 41, 42: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3. 1 Oprava rezervy (pol. 6409 590) v rozpočtu 2013 – tento bod byl stažen z jednání RM

3. 2 Úprava č. 14 rozpočtu 2013
Jedná se o závěrečnou úpravu rozpočtu 2013. Úpravy jsou provedeny tak, aby v rozpočtu, zejména 
ve výdajové části byly skutečné výdaje v souladu s plánovanými hodnotami.

43. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu č. 14 rozpočtu města Čelákovic 2013.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3. 3 Žádost o udělení výjimky
Žadatelé v roce 2004 koupili stavební parcelu č. p. 494/25 v lokalitě Sedlčánky – jih. Podle dohody 
49425/2004 poskytli městu částečně vratný příspěvek na budování TI v uvedené lokalitě ve výši 340 
tis. Kč. Vracení vratné části ve výši 136 tis. Kč je podmíněno postavením a zkolaudováním rodinného 
domu na uvedené stavební parcele.
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Kolaudace do konce roku 2013 nebyla provedena, takže podmínka pro vracení části příspěvku tak 
splněna nebyla. 
Žadatelé žádají o výjimku z této podmínky a umožnění vrácení 136 tis. Kč.

44. RM nedoporučuje zastupitelstvu města, aby schválilo splácení vratné části příspěvku – viz 
usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA
4.1 Informace Mateřská škola v areálu MDDM
1. Koncepce řešení kapacit škol a školských zařízení v Čelákovicích v kontextu s perspektivou vývoje 
obyvatelstva města Čelákovic do roku 2030, zpracovaná odborem školství, informací a kultury 
s kolektivem vybraných ředitelů škol v roce 2013 (předloženo Radě města dne 4. 3. 2013 – usnesení 
č. 4/2013/6.1.1), počítá z časových důvodů s jistou provizorní úpravou kapacity mateřských škol a 
zaměřuje pozornost na základní školství. 
2. Stavba mateřské školy v centru města s max. kapacitou až 84 míst doplňuje potřebnou kapacitu pro 
předškolní vzdělávání v našem městě plnohodnotně, splňuje požadavek dostupnosti a propojení 
s dalšími školními, sportovními a kulturními aktivitami, které jsou pravidelně zařazovány do školních 
vzdělávacích programů (KD, MěM, bazén, ZUŠ atd.). Varna zakomponovaná do provozu školy 
zvyšuje komfort školního stravování.
Studie velmi vhodně využívá daný prostor pro další školní případně mimoškolní programy.
3. Vzhledem k tomu, že areál MDDM má už dnes širší využití, bude třeba řešit, dle požadavků KHS, 
členění venkovního prostoru a podíl veřejnosti na využívání zahrady.  
4. Termín realizace je velmi důležitý pro navázání koncepčních záměrů města při řešení kapacit škol 
vzhledem k demografickému vývoji obyvatel našeho města a akutním potřebám čelákovického 
školství. 
Studie stavby Mateřské školy v Havlíčkově ulice byla projednána na poradě ředitelek mateřských škol 
dne 20. 1. 2014. Ředitelky se shodly na řešení varny (v centru dispozice) a doporučují přehodnotit 
počet dětských WC, vzhledem k předpokladu navýšení počtu dětí ve třídě na max. 28.

45. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města připravit a předložit na příští jednání RM zadávací 
dokumentaci na veřejnou zakázku na službu zpracování projektových dokumentací příslušných stupňů 
na novou mateřskou školu v areálu MDDM.

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

4.2 Schválení zadávací dokumentace podlimitní VZ Obnova zdrojové části kotelny K40 
v Čelákovicích
Na základě požadavku správce kotelen Q-BYTu Čelákovice na provedení generální opravy kotelen 
K40 (křižovatka ul. Hybešova a ul. Rumunská), K6 (v objektu MŠ Rumunská) a teplovodů (k BD ul. U 
Potoka) byla zpracována projektová dokumentace na provedení obnovy těchto kotelen a následně 
bylo (v tomto rozsahu) vydáno stavební povolení. 

46. RM schvaluje upravenou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem „Obnova zdrojové části kotelny K40 v Čelákovicích“ – viz usnesení. 

47. RM stanovuje, že hodnotící komise bude v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem „Obnova zdrojové části kotelny K40 v Čelákovicích“ posuzovat kvalifikaci dodavatelů – viz 
usnesení.

48. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce s názvem „Obnova zdrojové části kotelny K40 v Čelákovicích“ – viz usnesení. 

Hlasování společné pro usnesení 46, 47, 48: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.3 Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích – osazení chrániček pro budoucí veřejné 
osvětlení cyklistické stezky
Město Čelákovice má zpracovaný projekt veřejného osvětlení lávky a přístupových komunikací. Nyní 
probíhá územní řízení, teprve po vydání územního rozhodnutí bude možné zahájit zadávací řízení a 
stavbu realizovat. Tento projekt navazuje jak na nyní realizovanou stavbu lávky pro pěší a cyklisty, tak 



Zápis ze schůze Rady města Čelákovic

6

i na připravovanou stavbu rampy, která propojí lávku se stávající cyklistickou stezkou na břehu Labe. 
Všechny tyto tři projekty je nutné koordinovat a již nyní, v rámci stavby cyklistické stezky přes Labe, 
zajistit budoucí provedení stavby VO bez zásahu do zpevněných povrchů připojovacích komunikací. 

49. RM schvaluje nabídku firmy Metrostav a. s., Praha 5, v ceně 61.711,20 Kč bez DPH, na provedení 
osazení chrániček, pro uložení kabelů budoucího veřejného osvětlení lávky a příjezdových komunikací 
v místech kolize se stavbou „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ – viz usnesení. 

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

4.4 Bytový dům Čelákovice, ulice Kostelní vyjádření ke stavebnímu povolení
Město bylo znovu vyzváno o vydání stanoviska města k projektové dokumentaci pro stavební 
povolení. Investor konstatuje, že projektová dokumentace pro stavební povolení byla zpracována 
zcela v souladu s vydaným územním rozhodnutím a zároveň reflektuje připomínky orgánů města a 
účastníků řízení z řad občanů. V návaznosti na úpravu projektu dle požadavků města bylo přeloženo 
radě města k rozhodnutí nové vyjádření k zamýšlené stavbě.

50. RM nemá námitek proti vydání stavebního povolení na stavbu „Bytový dům Čelákovice, ul. 
Kostelní – viz usnesení.

51. RM schvaluje vyjádření města č. 1/2014  ke stavebnímu řízení na stavbu „Bytový dům Čelákovice, 
ul. Kostelní“ – viz usnesení. 

52. RM souhlasí s připojením vjezdu do objektu „Bytový dům Čelákovice, ul. Kostelní“, na místní 
komunikaci v ulici Kostelní – viz usnesení.

Hlasování společné pro usnesení 50, 51, 52: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

4.5 Schválení znění Příkazní smlouvy na zajištění inženýrských činností – Oprava kanalizace a 
výměna vodovodu Komenského, Čelákovice
Na základě požadavku na realizaci opravy kanalizace a výměny vodovodu v ul. J. A. Komenského 
v Čelákovicích byla vypracována projektová dokumentace na tuto akci. V rozpočtu města byly pro 
letošní rok vyčleněny na tyto realizace finanční prostředky. 

57. RM schvaluje cenovou nabídku firmy PPE.CZ s. r. o., Ostrava, na administraci veřejné zakázky na 
stavební práce „Oprava kanalizace a výměna vodovodu ul. Komenského, Čelákovice“ v ceně 21.900,-
Kč bez DPH – viz usnesení. 

58. RM ukládá vedoucí rozvoje města připravit příslušnou smlouvu na administraci zakázky „Oprava 
kanalizace a výměna vodovodu ul. Komenského, Čelákovice“ s firmou PPE.CZ s. r. o., Ostrava.

Hlasování společné pro usnesení 57, 58: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.6 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA zápis č. 1 ze schůze 14. ledna 2014

Komise pro rozvoj města projednávala na svém jednání dne 16. 7. 2013 tyto body: 
1. Sběrná místa tříděného odpadu – pozitiva a negativa 
2. Novostavba provozovny kuchyně Ekolandia, ul. K. Otty, p. č. 3301/89 v k.ú. Čelákovice 
3. Zadání změny č. 1 ÚP Přerov nad Labem
4. Návrh změny č. 3 ÚP Nehvizdy
5. Architektonicko-urbanistické řešení přístavů a přístavišť na středním Labi - přístaviště Čelákovice

53. RM se seznámila se zápisem č. 1 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 14. 1. 2014.

54. RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a po projednání v komisi pro rozvoj města, se 
záměrem na výstavbu nové provozovny kuchyně Ekolandia, ul. K. Otty, p. č. 3301/89 v k. ú. 
Čelákovice a konstatuje, že záměr je v souladu s územním plánem. Rada města požaduje předložení 
dokumentace, která bude přílohou žádosti o územní rozhodnutí nebo stavební povolení k vyjádření.
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55. RM nemá připomínky v souladu s § 102 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a po projednání v komisi pro rozvoj města, k zadání změny č. 1 
ÚP Přerov nad Labem.

56. RM nemá připomínky v souladu s § 102 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a po projednání v komisi pro rozvoj města, k návrhu změny č. 
3 ÚP Nehvizdy.

Hlasování společné pro usnesení 53, 54, 55, 56: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Ryneš.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
5.1. Zápis sociální komise 1/7. 1. 2014
RM byl předložen Zápis sociální komise 1/ 7. 1. 2014.

59. RM se seznámila se zápisem č. 1 Sociální komise ze dne 7. 1. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.2 Humanitární fond 2014
V rozpočtu města Čelákovic na rok 2014 byla schválena částka 200.000,- Kč § 3399 humanitární fond, 
kterým disponuje sociální komise. Dne 7. 1. 2014 členové sociální komise schválili členění 
humanitárního fondu na jednotlivé položky.

60. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, finanční členění humanitárního fondu na jednotlivé 
položky a souhlasí s prováděnými platbami dle tohoto členění v průběhu roku 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.3 Žádost o proplacení programu prevence rizikového chování školní mládeže
RM byla předložena Žádost o proplacení programu prevence rizikového chování školní mládeže.

61. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, proplacení faktur za program prevence rizikového 
chování školní mládeže v celkové částce 17.120,- Kč Základní škole Kostelní 457, Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.4 Finanční příspěvek Centru pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, region 
Praha východ – západ, Praha 9
Jedná se o kontaktní, informační a poradenské místo pro zdravotně postižené občany, seniory a jejich 
rodiny.

62. RM schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární 
příspěvky, ve výši 2.000,- Kč Centru pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, region 
Praha východ – západ, Praha 9 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.5 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Smíšené organizaci zdravotně postižených 
v Čelákovicích na rok 2014
Dne 20. 12. 2013 byla doručena jako každý rok na MěÚ Čelákovice Žádost o poskytnutí finančního 
příspěvku Smíšené organizaci zdravotně postižených v Čelákovicích na činnost organizace na rok 
2014. 

63. RM schvaluje finanční příspěvek Smíšené organizaci zdravotně postižených v Čelákovicích na rok 
2013 ve výši 40.000,-Kč – viz usnesení.

5.6 Finanční příspěvek Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v ČR, oblastní 
pobočka Praha-východ
Služby této organizace využívají i občané Čelákovic, kteří nejsou členy organizace. Jedná se o 
poradenskou činnost, zájmovou činnost. 
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64. RM schvaluje finanční příspěvek Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v ČR, 
oblastní pobočka Praha-východ na rok 2014 ve výši 4.000,-Kč – viz usnesení.

5.7. Finanční příspěvek Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, oblastní organizace Praha-
východ, Čelákovice
Členové sociální komise reagovali na žádost o finanční podporu předsedkyně OO SNN. Jedná se o 
poradenskou činnost, zájmovou činnost. 

65. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, finanční příspěvek Svazu neslyšících a 
nedoslýchavých v ČR, oblastní organizace Praha – východ, Čelákovice na rok 2014 ve výši  4.000,-
Kč.
Hlasování společné pro usnesení 63, 64, 65: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.8 Pravidla pro výpůjčku telefonních přístrojů Aligator A430.
Na konci roku 2013 byly zakoupeny telefonní přístroje Aligator A430 v počtu 48 kusů. Sociální komise 
dne 7. 1. 2014 na svém jednání stanovila pravidla pro výpůjčku – „Výpůjční řád“. Telefonní přístroje se 
budou půjčovat na základě „Smlouvy o výpůjčce“.

66. RM pověřuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví rozhodováním a uzavíráním smluv ve věci 
výpůjčky telefonního přístroje Aligator A430. Současně pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví k podpisu těchto smluv o výpůjčce – viz usnesení.

67. RM schvaluje Výpůjční řád telefonního přístroje Aligator A430, s účinností od 1. 2. 2014 – viz 
usnesení.
68. RM schvaluje vzor Smlouvy o výpůjčce telefonního přístroje Aligator A430 – viz usnesení.

Hlasování společné pro usnesení 66, 67, 68: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.9 Dům seniorů Sedlčánky 
Místostarostou II byla podána ústní informace o záměru vybudování domu pro seniory v Sedlčánkách, 
který byl projednán v Sociální komisi. Investor byl vyzván, aby svůj záměr včetně jednoduché 
zastavovací studie a přehledem nákladů (investičních i provozních) předložil RM.

5.10 Koncepce pečovatelské služby
Na návrh vedoucí pečovatelské služby Čelákovice by měla být zpracována zcela nová koncepce 
tohoto zařízení; tento úkol ukládá svým usnesením rada města.

69. RM ukládá vedoucí pečovatelské služby Čelákovice vypracovat koncepci pečovatelské služby pro 
léta 2014–2020, a to v termínu do 28. února 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.11 Doplnění sociální komise
Sociální komise pracuje nyní v počtu pouze 4 členů (včetně předsedy). Členové komise oslovili místní 
subjekty se žádostí o doplnění členů a přihlásila se Mgr. Petra Burešová.

70. RM jmenuje Mgr. Petru Burešovou členkou Sociální komise – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.12 Zajištění 24hodinové pohotovostní služby v brandýské nemocnici
K projednání tohoto bodu se dostavila na schůzi RM poslankyně Mgr. Nina Nováková, informovala 
radní o problematice brandýské nemocnice, o zajištění 24hodinové pohotovosti a o možnosti 
příspěvku okolních obcí na zajištění této pohotovostní služby.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
6.1 Výročí narození Eduarda Petišky a Františka Vinanta
V roce 2014 slavíme dvě významná výročí, a to 90. výročí narození Eduarda Petišky (narozen 14. 
května 1924; viz příloha 1) a 80. výročí narození Františka Vinanta (Františka Petišky, narozen 26. 4. 
1934; viz příloha 2). Eduard Petiška měl velmi bohatou publikační činnost, jeho knihy vyšly v cca 18 
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milionech výtisků po celém světě. Oba bratři jistou část svého života prožili v Čelákovicích a oba měli 
k městu velmi dobrý vztah. Bylo by vhodné připomenout jejich život a význam.

71. RM pověřuje starostku PhDr. Zdeňku Tichou záštitou nad průběhem oslav výročí narození 
Eduarda Petišky a Františka Vinanta (Petišky) – viz usnesení.
72. RM ukládá Komisi pro kulturu a ostatní spolkové aktivity posoudit návrhy na pamětní desky 
Eduarda Petišky a Františka Vinanta (Petišky) včetně jejich umístění, a to v termínu do 12. února 
2014. 
Hlasování společné pro usnesení 71, 72: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.2 Soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí „Zlatý erb“
Soutěž Zlatý erb byla založena v roce 1999 jako nástroj pro podporu modernizace místních 
samospráv. Vzhledem k tomu, že webové stránky města Čelákovic doznaly podstatných změn a jsou 
modernější a přehlednější, bylo by vhodné se soutěže zúčastnit.

73. RM souhlasí se zapojením města Čelákovic do soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické 
služby měst a obcí „Zlatý erb“ – viz usnesení.

74. RM schvaluje podání přihlášky města Čelákovic do soutěže o nejlepší webové stránky a 
elektronické služby měst a obcí „Zlatý erb“.
Hlasování společné pro usnesení 73, 74: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Zápis č. 1/2014 z jednání Komise pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity
RM byl předložen Zápis č. 1/2014 z jednání Komise pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové 
aktivity
75. RM se seznámila se zápisem č. 1 z jednání Komise pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové 
aktivity ze dne 16. 1. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

76. RM trvá po posouzení v Komisi pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity na plnění 
usnesení 25/2013/244.

77. RM ukládá Komisi pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity ve spolupráci s odborem 
školství, informací a kultury připravit návrhy pamětních listin města Čelákovic v termínu do 12. 2. 
2014.
Hlasování společné pro usnesení 76, 77: pro 5, proti 0, zdržel se 1 - Tichý.

6.4 Rezignace na členství v komisi pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity
Dne 13. 1. 2014 byla do podatelny Městského úřadu doručena rezignace Ing. Marie Pospíchalové na 
členství v Komisi pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity.

78. RM bere na vědomí rezignaci Ing. Marie Pospíchalové na členství v Komisi pro kulturu, cestovní 
ruch a ostatní spolkové aktivity.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.5 Doplnění Komise pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity – tento bod byl 
přeložen na následující schůzi RM

6.6 Souhlas zřizovatele se změnou v rejstříku škol a školských zařízení 
RM byla předložena žádost ředitelky ZUŠ Jana Zacha. Jedná se o Souhlas zřizovatele se se změnou 
adresy odloučeného pracoviště ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, z původní adresy Šestajovice, 
Komenského 158, na adresu Jirny, Brandýská 45 a s tím související změnou v rejstříku škol a 
školských zařízení. Ke změně dochází po dohodě obou jmenovaných obcí. Kapacita školy se 
nenavyšuje. 

79. RM souhlasí se změnou adresy odloučeného pracoviště ZUŠ Jana Zacha Čelákovice, z původní 
adresy Šestajovice, Komenského 158, na adresu Jirny, Brandýská 45 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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7. DOPRAVA 
7.1 Stanovení domácí pohotovosti pro pracovníky TS
Nařízením města N2/2013 jsou mimo jiné stanoveny podmínky pro zahájení údržby komunikací 
včetně časových limitů, jak v pracovní době, tak při domácí pohotovosti. Vzhledem k tomu, že sama 
domácí pohotovost zvyšuje mzdové náklady, bylo navrženo zachovat stávající stav a držet domácí 
pohotovost -
v pracovní dny – po skončení pracovní doby do 22.00 a od 4.00 do začátku pracovní doby.
ve dnech pracovního volna – od 5.00 do 21.00.
80. RM schvaluje rozsah domácí pohotovosti pro pracovníky zimní údržby komunikací v Technických 
službách Čelákovice v tomto rozsahu: domácí pohotovost v pracovní dny – po skončení pracovní doby 
do 22.00 hod. a od 4.00 hod. do začátku pracovní doby, a ve dnech pracovního volna – od 5.00 hod. 
do 21.00 hod – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1 Zápis č. 1/2014 z jednání Komise bytové ze dne 7. 1. 2014
RM byl předložen Zápis č. 1 z jednání Komise bytové, konané dne 7. 1. 2014.

81. RM se seznámila se zápisem č. 1 z jednání Komise bytové ze dne 7. 1. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.2.1 Uzavření nové nájemní smlouvy bytu č. 2 v domě č. p. 606, Milovice
Členové bytové komise doporučují prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce, tj. do 30. 
4. 2014 s tím, že do konce dubna 2014 bude uhrazen dluh na nájemném, pokud ne, podá se žaloba 
na vyklizení bytu. 

82. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 2, v domě č. p. 606, Milovice, ul. Průběžná 
na dobu určitou 3 měsíce tj. do 30. 4. 2014, za předpokladu že pan J. B. do této doby uhradí dluh na 
nájemném v plné výši + poplatek z prodlení a pravidelně bude platit běžné nájemné – viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.2.2 Uzavření nové nájemní smlouvy bytu č. 47 v domě č. p. 606, Milovice
Členové bytové komise doporučují prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce, tj. do 30. 
4. 2014 s tím, že bude splácet měsíčně 4 000,-Kč. 

83. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 47, v domě č. p. 606, Milovice, ul. 
Průběžná, s paní I. Č., na dobu určitou 3 měsíce tj. do 30. 4. 2014, za předpokladu, že dojde 
k pravidelnému placení nájmu v plné výši a zároveň bude splácen i dluh na nájemném ve výši 4 000,-
Kč/měsíc – viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.2.3 Uzavření nové nájemní smlouvy bytu č. 16 v domě č. p. 1628, Čelákovice
Členové bytové komise doporučují prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíců tj. do 30. 4. 
2014 za předpokladu, že budou měsíčně hradit 1 000,-Kč. Pokud tomu tak nebude, budou 
doporučovat vystěhování z bytu č. 16.

84. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 16, v domě č. p. 1628, Čelákovice, ul. Na 
Stráni, na dobu určitou 3 měsíce tj. do 30. 4. 2014, za předpokladu zvýšení splátky vyplývající ze 
splátkového kalendáře dohodnutého mezi manželi V. a M. F. a zástupci s.r.o. Q-BYT Čelákovice 
z 500,- na 1000,- Kč/měsíc – viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.2.4 Uzavření nové nájemní smlouvy bytu č. 24 v domě č. p. 502, Milovice
Členové bytové komise doporučují uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců tj. do 30. 
6. 2014.

85. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 24, v domě č. p. 502, Milovice, na další 
pololetí tj. do 30. 6. 2014 s manželi Z. a P. G. – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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8.2.5 Uzavření nové nájemní smlouvy bytu č. 30 v domě č. p. 621, Milovice
Členové bytové komise doporučují prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců tj. do 30. 6. 
2014. 

86. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 30, v domě č. p. 621, Milovice, ul. Lesní, 
na další pololetí tj. do 30. 6. 2014 s manželi V. a Z. Š. – viz usnesení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 - Bodlák.

8.2.6 Uzavření nové nájemní smlouvy bytu č. 5 v domě č. p. 1448, Čelákovice
Paní N. bytem Čelákovice požádala o výměnu bytů. Byty jsou velikostně stejné a pí N. by to moc 
pomohlo kvůli jejímu zdravotnímu stavu.
Členové bytové komise doporučují výměnu bytu s podmínkou, že veškeré náklady s danou výměnou 
uhradí pí N. na své náklady a městu vrátí byt č. 12 o velikosti 2+1 ve třetím patře v domě čp. 1448/12, 
Čelákovice.

87. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 5, ul. Rumunská č. p. 1448, Čelákovice, 
s paní L. N., Čelákovice, za předpokladu, že odevzdá městu byt č. 12, ul. Rumunská č. p. 1448, 
Čelákovice, a za předpokladu, že veškeré opravy v bytě č. 5 budou v její režii – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.2.7 Přidělení bytu č. 43 v domě č. p. 606, Milovice
Členové bytové komise doporučují přidělení bytu, dle seznamu, panu Š. B., bytem, Čelákovice a 
doporučují uzavření nájemní smlouvy na dobru určitou.
88. RM přiděluje byt č. 43 o velikosti 2+1, Průběžná, č. p. 606, Milovice panu Š. B., Čelákovice, dle 
seznamu – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.2.8 Přidělení bytu č. 206 v DPS č. p. 26, Čelákovice
K přidělení bytu v DPS je nutný souhlas ORP Brandýs nad Labem, o který bude odborem 
hospodářským MěÚ požádáno.

8.2.9 Přidělení bytu č. 25 v domě č. p. 621, Milovice
Členové bytové komise doporučují přidělení bytu, dle seznamu, paní E. V., bytem Milovice. 

89. RM přiděluje byt č. 25 o velikosti 2+1, Lesní, č. p. 621, Milovice paní E. V., Milovice, dle seznamu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8. 2. 10 Schválení uzavření nové Nájemní smlouvy bytu č. 1 v domě č. p. 621, Milovice
Členové bytové komise doporučují uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce tj. do 30. 
4. 2014 za předpokladu, že uhradí do této doby dluh v plné výši.

90. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1, v domě č. p. 621, Milovice, ul. Lesní –
viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.2.11Výpověď z bytu č. 12, v domě č. p. 502, Milovice
Členové bytové komise nedoporučují uzavření nové nájemní smlouvy a doporučují podat výpověď 
z nájmu bytu.

91. RM vypovídá nájem z bytu č. 12, v domě č. p. 502 v Milovicích, ul. Armádní – viz usnesení.

92. RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu č. 12, v domě č. p. 502, 
v Milovicích, ul. Armádní. 
Hlasování společné pro usnesení 91, 92: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8. 2. 12 Výpověď z bytu č. 1, v domě č. p. 1349/89, Čelákovice
Členové bytové komise nedoporučují uzavření nové nájemní smlouvy na byt a doporučují podat 
výpověď z nájmu bytu. 
93. RM vypovídá nájem z bytu č. 1, v domě č. p. 1349/89 v Čelákovicích, ul. V Prokopě – viz 
usnesení.
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94. RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu č. 1, v domě č. p. 
1349/89, v Čelákovicích, ul. Prokopa Holého. 
Hlasování společné pro usnesení 93, 94: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8. 2. 13 Výpověď z bytu č. 10, v domě č. p. 1440, Čelákovice
Členové bytové komise nedoporučují uzavření nové nájemní smlouvy s manželi R. a T. S. a 
doporučují podat výpověď z nájmu bytu.

95. RM vypovídá nájem z bytu č. 10, v domě č. p. 1440 v Čelákovicích, ul. Prokopa Holého – viz 
usnesení.
96. RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu č. 10, v domě č. p. 1440, 
v Čelákovicích, ul. Prokopa Holého. 
Hlasování společné pro usnesení 95, 96: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8. 2. 14 Vyřazení žádosti o byt 
Členové bytové komise doporučují vyřazení ze seznamu uchazečů o pronájem bytu podle čl. VI. odst. 
5 – Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovic. 
97. RM schvaluje v souladu s ustanovením čl. VI odst. 5 Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic vyřazení žádosti o byt pana J. R., Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
9.1 Výsledek prověření povinností vyplývajících ze zákona č.238/2000 Sb.
RM se seznámila s problematikou nároku JSDH obcí na proplacení zásahu u dopravní nehody a 
požáru dopravních prostředku za jízdy. Po prověření na HZS SČK bylo konstatováno, že pro město 
nevyplývají ze zákona č.238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a předpisů souvisejících 
v souvislosti s uplatněním úhrady nákladů zásahu u DN žádné povinnosti.
98. RM se seznámila se zprávou o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 238/2000 Sb., o 
Hasičském záchranném sboru ČR a předpisů souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, a to 
zejména v souvislosti s uplatněním úhrady nákladů zásahu při povolání k dopravní nehodě.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
10.1 Změny v systému EKO-KOM, které se týkají odměn pro obce, které platí od 1. 1. 2014
V prosinci loňského roku informovala autorizovaná obalová společnost EKO-KOM svým dopisem o 
změnách v systému EKO-KOM, které se dotýkají odměn pro obce a jsou platné od 1. 1. 2014. EKO-
KOM připravuje novou smlouvu s obcemi a změnu principů odměny tak, aby byla lépe zohledněna 
nákladovost jednotlivých procesů od sběru po konečné využití komunálních obalových odpadů.
99. RM bere na vědomí avizované změny v systému EKO-KOM a přiložený sazebník základních 
odměn na rok 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.2 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo včetně výkonu autorského dozoru projektanta, 
ze dne 24. 10. 2013 na akci „Sportovní hřiště V Prokopě“ – bod stažen z programu chůze RM.

100. RM stahuje bod 10.2 z programu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.3 Zápis č. 30 z jednání členů Komise pro životní prostředí 13. 1. 2014
RM byl předložen Zápis č. 30 z jednání členů Komise pro životní prostředí 13. 1. 2014. K projednávání 
tohoto bodu se dostavil předseda Komise pro životní prostředí a seznámil radní podrobněji s body 
projednávanými na jednání Komise pro životní prostředí, k nimž patří monitorování ovzduší v 
Čelákovicích, návrh na provedení chemického rozboru prachových částic – analýza na toxické kovy 
v Čelákovicích, identifikace zdroje znečištění s následnou možností vyvinutí tlaku na znečišťovatele a 
návrhy opatření pro zlepšení kvality ovzduší v městě Čelákovice – zpracování postupu, dle kterého se 
změří kvalita ovzduší v Čelákovicích.

32. RM se seznámila se zápisem č. 30 z jednání Komise pro životní prostředí ze dne 13. 1. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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11. RŮZNÉ 
11.1 Organizační řád Městského úřadu v Čelákovicích
Vzhledem k navrhovaným změnám a vzhledem k nepřehlednosti stávajícího organizačního řádu ve 
znění 4 novelizací je předloženo úplné znění nového organizačního řádu MěÚ.

101. RM schvaluje Organizační řád Městského úřadu v Čelákovicích č. I/03/14, včetně Přílohy č. 1, 
Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3, s účinností od 21. 1. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

102. Schvaluje nabídku na poskytování právních služeb Advokátní kanceláře Brož, Sedlatý s. r. o., 
Praha 3, na poskytnutí právních služeb ve věci uzavření smluvní dokumentace se společností 
STOPRO-INVEST s. r. o., Praha, a ve věci posouzení kupní smlouvy ve vztahu ke zřízení věcného 
břemene, a to v rozsahu do 20 hodin.

Dle nabídky na poskytování právních služeb Advokátní kanceláře Brož, Sedlatý s. r. o., Praha 3 je 
smluvní odměna stanovena jako časová odměna podle počtu hodin poskytování právních služeb; 
sazba za 1 hodinu poskytování právních služeb činí v případě advokáta 3.200,- Kč, v případě 
advokátního koncipienta 2.800,- Kč

Zápis ověřil: Ing. Jaroslav Ryneš

PhDr. ZdeňkaTichá

  starostka města Čelákovic
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