
Zápis z Rady města Čelákovic 

1

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 3/2014 konané dne 3. února 2014

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

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

Hosté:
18.00 Mgr. Lenka Grygarová

Program jednání:

1.1 Schválení programu jednání, případně jeho doplnění 

1.2 Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

1.3 Plnění usnesení a schválení zápisu ze schůze RM č. 2/2014 ze dne 20. 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

8. Bytové a nebytové náležitosti

9. Veřejný pořádek a bezpečnost

11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 17.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo 

ukončeno ve 22.00 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 3. 2. 2014
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1 Schválení předloženého programu jednání

103. RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 2.9, 2.10, 4.5, 8.4 a 11.4. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a PhDr. Luboše Rýdla ověřovatelem 

zápisu.

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

105. RM jmenuje PaeDr. Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Rýdlo.

1.3 Plnění usnesení a schválení zápisu ze schůze RM č. 2/2014 ze dne 20. 1. 2014
V bodu plnění usnesení byla řešena problematika oprav vodních prvků na náměstí 5. května 
a odpověď Ing. Josefa Pátka k usnesení č. 102/2013.

106. RM pověřuje místostarostu I. jednáním se společností Metrostav, a. s., Praha 8, ohledně 
přislíbeného spolufinancování oprav vodních prvků na náměstí 5. května.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

107. RM odmítá odpověď Ing. Josefa Pátka k usnesení č. 102/2013 jako bezobsažnou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

108. Bere na vědomí plnění usnesení kromě usnesení č. 102/2013.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Ke schválení byl předložen zápis RM č. 2/2014 ze dne 20. 1. 2014

112. RM schvaluje zápis RM č. 2/2014 ze dne 20. 1. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Směna pozemků p. č. 1681/6 a p. č. 1681/7 za část p. č. 1692/120, vše 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 bylo 
jako nejvhodnější řešení navrženo směna výše uvedených pozemků za část pozemku p. č. 1692/120, 
z vlastnictví města. 

113. RM schvaluje záměr směny resp. prodeje části pozemku – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.2 Záměr pronájmu části pozemku – p. č. 196/1, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice 
Noví majitelé rekreační chaty žádají o pronájem pozemku pod chatou.

114. RM záměr pronájmu části pozemku p. č. 196/1 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

2.3 Pronájem nebytového prostoru sloužící k podnikání v části C objektu č. p. 109 – objekty č. 
116, 117 a 118, na st. p. č. 662, ul. Sedláčkova, Čelákovice

115. RM schvaluje stažení bodu 2.3 z programu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Janák.
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2.4 Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 093300645 na pozemek pod garáží v sídlišti 
V Prokopě

116. RM schvaluje stažení bodu 2.4 z programu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

2.5 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku, pozemek p. č. 26/16
Vzhledem ke změně v osobě nájemce, je třeba stávající nájemní vztah ukončit.

117. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku na ukončení smluvního vztahu ke dni 
podpisu dodatku – viz usnesení.

2.6 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pozemek 
p. č. 30/6
Dne 19. 10. 2005 byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, za účelem 
vybudování vodovodního přivaděče DN 100 pro městskou část Záluží. V souvislosti s převedením 
vlastnictví na jiného vlastníka a sepsání nových smluv o smlouvách budoucích je potřeba stávající 
smlouvu ukončit.

118. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – viz 
usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 117, 118: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.7 Výpůjčka části pozemku – Farmářské trhy
Po ukončení nájemních smluv na pronájem části pozemku p. č. 3201/1 – náměstí z důvodu neplacení 
nájmu a po zkušenostech využití tohoto prostoru s konáním trhů a farmářských trhů, je nově 
předložen, v souvislosti s využitím a oživením tohoto prostoru, záměr za účelem konání farmářských 
trhů na výpůjčku části p. č. 3201/1, v k.ú. a obci Čelákovice. 

119. RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 3201/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o 
výměře 1000 m

2
, z celkové výměry 3890 m

2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za účelem konání 

farmářských trhů – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.8 Prodej části pozemku Stankovského – směna pozemku strojírny
Při jednáních mezi městem Čelákovice a zástupci Slováckých strojíren, a. s., o prodeji pozemků, které 
město Čelákovice potřebuje na dokončení komunikace V Prokopě, dořešení vlastnických vztahů pod 
stávající komunikací vybudovanou v akci "Komunikace Stankovského" a následně dokončení 
propojovací části ke komunikace II/245, bylo město vlastníkem pozemků požádáno o prodej 
zaplocené části pozemku – p. č. 1354/50 – ostatní plocha / manipulační plocha, o výměře 211 m

2
. 

120. RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1354/50 – viz usnesení.
121. RM doporučuje zastupitelstvu města odkup nemovitostí – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 120, 121: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.9 Prodej pozemku st.p.č. 17 (včetně stavby domu č. p. 53 na st.p.č. 17), v k. ú. Záluží u 
Čelákovic a obci Čelákovice
Na základě výpisu z usnesení Rady města byl zveřejněn záměr na prodej domu č. p. 53 na st.p.č. 17 
a pozemku st.p.č. 17 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 627 m2, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic 
a obci Čelákovice. Na tento zveřejněný záměr byl městu Čelákovice doručen dne 30. 1. 2014 jeden 
požadavek na odkup ve výši 1.600.000,- Kč.
Na základě výpisu z usnesení Rady města Čelákovic byl reálný zájem o nabízené nemovitosti 
zjišťován uveřejněním na bezplatných serverech.
Do současné doby – tj. do 3. 2. 2014 – nebyl podán žádný další písemný požadavek na odkup 
uvedených nemovitostí a v případě poptaných prohlídek na místě samém byla navržena max. ústní 
nabídka ve výši 1.300.000,-Kč. Nabízená výše nesplňuje finanční částku uvedenou a zveřejněnou v 
záměru jako nejnižší.
Odbor hospodářský doporučuje poptávku na bezplatných serverech ukončit.
122. RM doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemku st.p.č. -17 – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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123. RM ukládá vedoucímu hospodářského odboru ukončit nabídku u bezplatných realitních kanceláří 
na prodej st.p.č. -17 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

2.10 Převod základní technické infrastruktury v Čelákovicích, lokalita „V Rybníčkách“
RM byl ke schválení předložen dopis ve věci převodu základní technické infrastruktury v Čelákovicích, 
lokalita „V Rybníčkách“.

124. RM schvaluje znění dopisu – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3. 1 Odsouhlasení peněžních darů MDDM
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice předložil seznam peněžitých účelově určených darů za rok 
2013 a žádá o souhlas zřizovatele k přijetí darů ve smyslu zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

125. RM souhlasí s přijetím darů Městskému domu dětí a mládeže Čelákovice - viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3. 2 Odsouhlasení peněžních daru MěK
Městská knihovna Čelákovice žádá o souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru, účelově 
neurčeného, ve smyslu zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění.

126. RM souhlasí s přijetím účelově neurčeného daru výši 1.000,- Kč Městské knihovně Čelákovice –
viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA
4.1 Schválení zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu „Mateřská škola v areálu MDDM 
v Čelákovicích“
V návaznosti na stávající i očekávaný vývoj počtu dětí je nutné pro uspokojení žádostí o umístění dětí 
v předškolních zařízeních zvýšit kapacitu těchto zařízení v Čelákovicích. Z tohoto důvodu byla zvolena 
alternativa umístění stavby nové školky v areálu MDDM v Havlíčkově ulici. Architektonický ateliér 
Tichý a Kolářová, s. r. o., Praha 3, v lednu letošního roku zpracoval studii stavby, na kterou nyní 
navazujeme zadáním zakázky malého rozsahu na zpracování dalších stupňů PD, zajištění vydání 
správních rozhodnutí a zajištění výkonu autorského dozoru po dobu stavby tak, aby mohla být stavba 
zahájena co nejdříve. Na základě výše uvedeného byla RM předložena ke schválení výzva 
k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „PD – Mateřská škola v areálu MDDM 
v Čelákovicích“.
127. RM schvaluje zadávací dokumentaci včetně výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „PD - Mateřská škola v areálu MDDM v Čelákovicích“ – viz usnesení.

128. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města zahájit zadávací řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „PD – Mateřská škola v areálu MDDM v Čelákovicích“.
Hlasování společné pro usnesení 127, 128: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Architektonicko-urbanistické řešení přístavů a přístavišť na středním Labi – přístaviště 
Čelákovice – žádost ŘVC o stanovisko
RM bylo předloženo „Architektonicko-urbanistické řešení přístavů a přístavišť na středním Labi -
přístaviště Čelákovice“ – komise rozvoje města je projednala na svém setkání dne 14. 1. 2014. 

129. RM se seznámila – po projednání v komisi pro rozvoj města – s předloženou studií 
„Architektonicko-urbanistické řešení přístavů a přístavišť na středním Labi – přístaviště Čelákovice“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.3 Schválení znění Příkazní smlouvy na zajištění činností zadavatele – Oprava kanalizace a 
výměna vodovodu Komenského, Čelákovice
RM byla předložena ke schválení Příkazní smlouva s firmou PPE.CZ s. r. o. Ostrava – Moravská 
Ostrava na zajištění činností zadavatele (kompletní administraci veřejné zakázky) „Oprava kanalizace 
a výměna vodovodu ul. Komenského, Čelákovice“. Po schválení této smlouvy RM bude společnost 
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PPE vyzvána k zahájení plnění smlouvy. Předpoklad zahájení vlastní realizace opravy kanalizace a 
výměny vodovodu - cca červen 2014.

130. RM schvaluje Příkazní smlouvu mezi městem Čelákovice jako příkazcem a společností PPE.CZ 
s.r.o., Ostrava – Moravská Ostrava, jako příkazníkem – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.4 ZŘ Záslepky přípojek Sokolovská 
Hodnotící komise požádala ve smyslu zákona o veřejných zakázkách o písemné zdůvodnění 
podstatných částí nabídek, tedy do jednání rady neukončila ještě hodnocení nabídek. 

4.5 Výzva č. 85 – ROP SČ
MST II podal ústní informace o vypsané Výzvě č. 85 z ROP SČ – jde o možnost získání dotace na 
projekt „Spojovací komunikace Stankovského II/245, Čelákovice“ – krytí cca 65 % nákladů. Termín 
podání žádosti o dotaci v této výzvě je do 11. 4. 2014.

131. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města zajistit nejpozději do 10. 4. 2014 na projekt „Spojovací 
komunikace Stankovského II/245, Čelákovice“ za a) stavební povolení s nabytím právní moci, a za b) 
projektovou dokumentaci – viz usnesení.
132. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města zajistit v souladu s Vnitřním předpisem č. I/1/2014 
dotačního manažera na Výzvu č. 85 – Oblast podpory 1.1 – Regionální dopravní infrastruktura –
Místní komunikace ROP SČ
Hlasování společné pro usnesení 131, 132: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
5.1 Smlouva o poskytování pečovatelské služby s okolními obcemi
Pečovatelská služba Čelákovice pečuje i o klienty z okolních obcí. 
RM byla předložena Smlouva o poskytování pečovatelské služby, jejíž přílohou je stanovení sazby za 
poskytování pečovatelské služby na rok 2014. 

133. RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytování pečovatelské služby 
s okolními obcemi – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
6.1 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol v Čelákovicích
Termín zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2014/2015 byl stanoven, na 1. a 2. dubna 2014. 
Kritéria pro přijímací řízení stanovuje ředitelka mateřské školy (děti jsou přijímány ředitelkou ve 
správním řízení). Po vzájemné dohodě byla přijata stejná kritéria stejná pro městské mateřské školy: 
A) místo trvalého bydliště na území města Čelákovic
B) předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
C) předškolní vzdělávání dětí podle dosaženého věku:

a) předškolní vzdělávání čtyřletých dětí s celodenní docházkou
b) předškolní vzdělávání tříletých dětí s celodenní docházkou

V jednotlivých věkových kategoriích se přednostně přijímají děti, které mají na mateřské škole 
sourozence a ten pokračuje v docházce i ve školním roce 2014/2015.

134. RM se seznámila s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, 
zřízených městem Čelákovice, ve školním roce 2014/2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.2 Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“
Spolek LUNGTA, Praha 1, požádal starostku města o spoluúčast na mezinárodní kampani „Vlajka pro 
Tibet“.

135. RM schvaluje podporu mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na 
budovu Radnice, náměstí 5. května 1, dne 10. března 2014 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Ryneš.
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6.3 Závěrečná zpráva Komise pro prošetření udělených pokut Městskému muzeu 
v Čelákovicích
K projednávání tohoto bodu se dostavila Mgr. Lenka Grygarová.
Mgr. Grygarová seznámila radu města s činností komise a konstatovala, že se všichni členové komise 
shodli na tom, že jim nepřísluší hodnotit sankce udělené správními orgány a že nebylo možné 
rozklíčovat podíl zavinění na těchto sankcích.

Milan Tichý po interpretaci závěrů Komise pro prošetření udělených pokut Městskému muzeu 
v Čelákovicích vyjádřil pochybnost o opodstatněnosti přiznání mimořádné odměny řediteli Městského 
muzea, která je řešena v bodu 6.5.

PaedDr Rýdlo vyjádřil poděkování předsedkyni i všem členům komise za jejich činnost. 

RM byl předložen Zápis č. 1/4/2014 z jednání Komise pro prošetření udělených pokut Městskému 
muzeu v Čelákovicích, konaného dne 14. 1. 2014 a Závěrečná zpráva Komise pro prošetření 
udělených pokut Městskému muzeu v Čelákovicích 

109. RM se seznámila se zápisem č. 1/4/2014 z jednání Komise pro prošetření udělených pokut 
Městskému muzeu v Čelákovicích, konaného dne 14. 1. 2014.

110. RM se seznámila se Závěrečnou zprávou Komise pro prošetření udělených pokut Městskému 
muzeu v Čelákovicích ze dne 14. 1. 2014.
Hlasování společné pro usnesení 109, 110: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

111. RM zrušuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Komisi pro prošetření udělených pokut Městskému 
muzeu v Čelákovicích v návaznosti na splnění zadaných úkolů.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2 – Tichý, Janák.

6.4 Evidence sbírkových předmětů
Radě města byl předložen podkladový materiál vypracovaný panem M. L. Iglem a předkládaný panem 
T. Janákem. K tomuto materiálu starostka doplnila následující: Režim zacházení se sbírkami 
Městského muzea, tj. evidence sbírkových předmětů včetně vkládání do Centrální evidence sbírek 
(CES) je předmětem Rozhodnutí ředitele č. 30/2012 ze dne 30. 11. 2012. Co se týče vkládání do 
CES, Městské muzeum podalo žádost o změnu ve sbírkách dne 3. 7. 2013, avšak vzhledem 
k personálnímu výpadku odboru Ministerstva kultury, který má tuto agendu na starosti, se vyřizování 
posunulo (je doloženo dopisem Ministerstva kultury). Harmonogram k uvedení evidence sbírkových 
předmětů do souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 275/2000 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 122/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bude ředitelem Městského muzea 
konzultován s dr. Ž. 

136. RM ukládá řediteli Městského muzea v Čelákovicích zpracovat harmonogram k uvedení evidence 
sbírkových předmětů do souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 275/2000 Sb., kterou 
se provádí zákon č. 122/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho předložení RM v termínu 31. 
3. 2014 – viz usnesení. 

137. RM ukládá řediteli muzea zjištění možnosti žádat o dotaci na elektronický zabezpečovací systém 
do depozitářů muzea včetně expozice „Čelákovické košíkářství“. 
Hlasování společné pro usnesení 136, 137: pro 4, proti 0, zdrželi se 3 – Ryneš, Klicpera, Bodlák.

6.5 Odměny ředitelům MěM a KD
RM byly předloženy zbývající návrhy na mimořádné odměny řediteli městského muzea a řediteli 
kulturního domu 
138. RM schvaluje mimořádnou odměnu řediteli městského muzea – viz usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 2 – Janák, Tichý, zdržel se 1 – Klicpera.

139. RM schvaluje mimořádnou odměnu řediteli kulturního domu – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.



Zápis z Rady města Čelákovic 

7

6.6 Doplnění Komise pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity

140. RM schvaluje stažení bodu 6.6 z programu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2 – Tichý, Janák.

6.7 Zápis č. 1/2014 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 16. 1. 
2014
RM byl předložen Zápis č. 1/2014 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ ze 
dne 16. 1. 2014. 

141. RM se seznámila se zápisem č. 1/2014 z jednání Komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 16. 1. 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

142. RM odvolává Ing. Vladimíra Pavloviče z funkce předsedy Komise „Redakční rada Zpravodaje 
města Čelákovic“. 
Hlasování: pro 5, proti 1 – Janák, zdržel se 1 – Tichý.

143. RM odvolává pí. Evu Zahrádkovou z funkce člena Komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ – viz usnesení. 
Hlasování: pro 5, proti 1 – Janák, zdržel se 1 – Tichý.

144. RM jmenuje za člena Komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ pí Barboru 
Jungerovou – viz usnesení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2 – Tichý, Klicpera.

145. RM jmenuje za člena Komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ Mgr. Martina Šandu
– viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

146. RM pověřuje dočasně vedením Komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ člena 
komise Ing. Václava Špačka.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1 Zveřejnění seznamu uchazečů o nájem obecního bytu na rok 2014
RM byl předložen seznam uchazečů o nájem obecního bytu na rok 2014, který RM požaduje doplnit o 
další nezbytné údaje.

8.2. Revokace usnesení č.2/2014/88 ze dne 20. 1. 2014
Bylo zjištěno, že manželka žadatele je vlastníkem nemovitosti a u manželů jde o společnou žádost (ve 
své žádosti o byt neuvedeno). Současně bylo zjištěno, že žadatel p. B. má nesplacené závazky vůči 
městu Čelákovice. Z výše uvedeného vyplývá, že žádost p. B. o pronájem obecního bytu byla 
vyřazena ze seznamu uchazečů o byt.

147. RM revokuje své usnesení č. 2/2014/88 ze dne 20. ledna 2014 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

8.3 Přidělení bytu v DPS
V domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní č. p. 26, se uvolnil byt č. 206. Přidělení bytu doporučují 
Sociální komise města Čelákovic i Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav.

148. RM přiděluje byt č. 206 v DPS, ul. Kostelní, Čelákovice – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.4 Informace o vývoji dluhů na nájemném z bytů
Radní byli jednateli společnosti Q-BYT, s. r.o., informováni o vývoji dluhů na nájemném z bytů. Byla 
konstatována nutnost zahájit jednání o tomto problému s cílem dosáhnout shody na způsobu, jakým bude 
s dluhem naloženo, a to ze dvou hledisek, kterými jsou jednak sledování možnosti minimalizace dalšího
nárůstu dluhů, jednak projednávání možných způsobů, jak naložit s dluhem stávajícím. 
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9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
9.1 Zpráva o činnosti MěP
Radě města byla předložena Zpráva o činnosti MěP Čelákovice, která obsahuje i zprávu o 
bezpečnosti ve městě, statistické údaje o práci MěP a Policie ČR v Čelákovicích. 

149. RM se seznámila se Zprávou o činnosti Městské policie Čelákovice za rok 2013.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ 
11.1 Faktura za telekomunikační služby
V tomto bodě byla řešena problematika uhrazení faktury č. 2013110504 ze dne 5. 10. 2013, provoz 
telekomunikačních služeb mobilních telefonů bývalého starosty a bývalého místostarosty za měsíc 
září 2013.

150. RM souhlasí s uhrazením faktury č. 2013110504 ze dne 5. 10. 2013 firmy eNet, s. r. o., Praha 10, 
za provoz telekomunikačních služeb mobilních telefonů bývalého starosty a bývalého místostarosty za 
měsíc září 2013 v celkové částce 114.474,- Kč včetně DPH – viz usnesení.

151. RM pověřuje starostku PhDr. Zdeňku Tichou podpisem příkazu k platbě služeb fy eNET, s. r. o., 
Praha 10 – viz usnesení.

152. RM pověřuje AK JUDr. Nespala smírným řešením vzniklé situace a doručením výzvy k uhrazení 
škody – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení150, 151, 152: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11.2 Smlouva na pronájem hrobových míst
V souvislosti s novým zněním občanského zákoníku, dochází k úpravě Smlouvy o pronájmu 
hrobových míst, kterou uzavírají TS Čelákovice s jednotlivými nájemci.

153. RM schvaluje znění vzorové Smlouvy o pronájmu hrobového místa, upravené podle nového 
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11.3 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
Radě města byla předložena k projednání nová příloha interní směrnice č. I/19/2000, kterou je 
sazebník úhrad nákladů za poskytování informací. 

154. RM schvaluje nové znění Přílohy č. 1 k předpisu města Čelákovic I 19/2000 – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11.4 Měření imisí
Komise pro životní prostředí navrhovala měření imisí v našem městě a její iniciativa je nyní 
podpořena peticí „Kvalitní ovzduší pro naše děti“, která byla doručena městu Čelákovice. Na základě 
těchto iniciativ a na základě konzultace s Českým hydrometeorologickým ústavem je navrženo 
měření imisí.
155. RM ukládá vedoucí odboru životního prostředí objednat měření imisí v období od 17. 2. do 31. 3. 
2014 a od 1. 7. do 31. 8. 2014 na základě specifikace a cenové nabídky Českého
hydrometeorologického ústavu.
156. RM schvaluje dopis ve věci kvality ovzduší v Čelákovicích adresovaný Českému 
hydrometeorologickému ústavu v Praze.
Hlasování společné pro usnesení 155, 156: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Zápis ověřil: PaedDr. Luboš Rýdlo

PhDr. ZdeňkaTichá

     starostka města Čelákovic
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