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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 5/2014 konané dne 3. března 2014

Přítomni: PhDr. Zdeňka Tichá, p. Milan Tichý, Ing. Bohumil Klicpera, Mgr. František 
Bodlák, p. Tomáš Janák, PaedDr. Luboš Rýdlo, Ing. Jaroslav Ryneš

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. 4/2014 ze dne 17. 2. 2014.

1.4 Kontrola plnění usnesení

2. Majetkoprávní záležitosti

3. Finance – rozpočty – dotace

4. Investice – záměry a vyjádření města

6. Školství, kultura a sport

7. Doprava

8. Bytové a nebytové náležitosti

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 21.15 hodin.

Zapsala: Iveta Kolářová dne 3. 3. 2014
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1 Schválení předloženého programu jednání

232. RM schvaluje předložený program jednání, doplnění o body 6.7, 6.8, 6.9, 10.2.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Tomáše Janáka ověřovatelem 
zápisu.
233. RM jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

234. RM jmenuje p. Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

1.3 Schválení zápisu ze schůze RM č. 4/2014 ze dne 17. 2. 2014
Zápis bude projednán na závěr RM.

1.4 Kontrola plnění usnesení
Usnesení, které bylo přijato ve věci řešení projektu hřbitova, nelze v současné době 
akceptovat z důvodu nedostatku finančních prostředků.

235. RM revokuje usnesení č. 11/2013/4.4.6 ze dne 8. července 2013 – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 2 – Janák, Tichý, zdržel 0.

236. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města zpracovat zadávací dokumentaci pro zahájení 
zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Západní kolumbární zeď – hřbitov 
Čelákovice – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

237. RM bere na vědomí plnění usnesení
Hlasování: pro 6, proti 1 – Janák, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
2.1 Dohody pro souhlas města s vybudováním vodovodní a kanalizační přípojky a 
vjezdu na pozemcích města
Město dává souhlas s napojením na vodovodní a kanalizační přípojky a vybudování vjezdu 
pro stavebníky. 

238. RM schvaluje Dohodu č. 2399201402 – viz usnesení.
239. RM schvaluje Dohodu č. 2219201402 – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 238, 239: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.2 Smlouva o výpůjčce a provozování farmářských trhů na části plochy náměstí 5. 
května, Čelákovice, p. č. 3201/1 o výměře 1000 m²
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na výpůjčku části pozemku p. č. 3201/1 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 1000 m², z celkové výměry 3890 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, za účelem konání farmářských trhů, na dobu neurčitou.
Dne 25. 2. 2014 provedla komise otevření a vyhodnocení nabídek. Byly předloženy celkem 2 
nabídky.
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Výběrová komise doporučuje uzavření smlouvy o výpůjčce s M. H., Lysá nad Labem.

240. RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce a provozování farmářských trhů – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.3 Pronájem nebytového prostoru sloužící k podnikání v části C objektu č. p. 109
Rada města Čelákovic schválila záměr na pronájem nebytových prostor v části C objektu č. p. 
109 na st. p. č. 662, ul. Sedláčkova, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, označované 
v dokumentaci objektu čísly 116, 117 a 118 (přičemž prostor č. 118 – sociální zařízení 
společné, užívané z jedné poloviny), o celkové výměře 32,35 m², za minimální nájemné vy 
výši 48 156,- Kč/rok, obálkovou metodou. Záměr na pronájem nebytových prostor ul. 
Sedláčkova č. p. 109 byl zveřejněn na úřední desce.
Dne 28. 2. 2014 provedla komise, otevření a vyhodnocení nabídek. Byly předloženy celkem 
3 nabídky.
Výběrová komise doporučuje, v souladu s vyhlášenými pravidly, pronájem nebytového 
prostoru jako pobočky firmy za účelem schůzek s klienty – nabídce č. 3, firmě Jan Havelka, 
spol. s. r. o. Další nabídky byly stanoveny v pořadí 1, 2.

241. RM schvaluje pronájem prostoru sloužících k podnikání v části C objektu č. p. 109 – viz 
usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

2.4 Pronájem nebytového prostoru v suterénu č. p. 1650, vchod z ul. Rybářská, 
Čelákovice
Na základě výpovědi bývalého nájemce Rada města Čelákovic schválila dne 20. 1. 2014 
záměr na pronájem nebytového prostoru v suterénu č. p. 1650 na části pozemku st. p. č. 
3917/4 – skladové plochy pro účely výstavní a prodejní, v k. ú, Čelákovice a obci Čelákovice, 
o výměře 210 m², vchod z ul. Rybářská, od 1. 4. 2014, za nájemné ve výši 231.000,- Kč/rok. 
Záměr na pronájem nebytového prostoru č. p. 1650 byl zveřejněn na úřední desce. Byly 
doručeny 2 nabídky.

242. RM schvaluje pronájem nebytového prostoru v suterénu č. p. 1650 na pozemku st. p. č. -
3917/4 p. Josefu Kotranovi – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.5 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 1/2005 – ukončení výpůjční smlouvy
RM byl předložen dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 1/2005, uzavřené dne 23. 2. 2005 
mezi Městem Čelákovice a 4. MŠ Čelákovice, o ukončení této výpůjční smlouvy, která byla 
uzavřena na zapůjčení televize Otava + stolek pod televizi. Předměty již nejsou funkční, 
budou vypůjčitelem vráceny zpět půjčiteli a navrženy k fyzické likvidaci.

243. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 1/2005 – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.6 Prodej pozemků pod garážemi V Prokopě, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice
V průběhu roku 2012, v souvislosti s navýšením částky za pronájem pozemků pod garážemi, 
byla V Prokopě zvýšena poptávka vlastníků garáží na odprodej pozemků, tak aby se 
sjednotilo vlastnictví pozemku a stavby. Byl vytvořen grafický podklad pozemků ve 
vlastnictví města a pozemků, kde již bylo realizováno sjednocení stavby a pozemku 
v dřívějších letech a následně byla vytipována lokalita, kde většinově již město pozemky pod 
garážemi nevlastní, a tam byly pozemky nabídnuty vlastníkům staveb (garáží). Cena za 
pozemek byla stanovena na podkladě znaleckého posudku z roku 2012, který byl vyhotoven 
při prodeji prvního pozemku pod garáží v této lokalitě a je shodná pro všechny zájemce.
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244. RM schvaluje záměr prodeje pozemků pod garážemi – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.7 Darování částí pozemků ul. Sedláčkova a ul. Ve Skále, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice
V souvislosti se záměrem revitalizace lokality Ve Skále a následném zpracování dokumentace 
byla v roce 2010 podepsána „Smlouva o budoucí darovací smlouvě“. Při přípravě „Dodatku“ 
k této smlouvě byla zjištěna změna ve vlastnictví u pozemku st. p. č. 281 a současně bylo 
zjištěno, že na předmětném pozemku je vloženo zástavní právo smluvní. Z tohoto důvodu je 
potřeba sepsat novou smlouvu o budoucí darovací smlouvě a záměr tedy znovu vyvěsit.

245. RM schvaluje záměr darování části pozemku z vlastnictví města Čelákovic, z p. 
č. 3129/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře cca 8 m2 – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.8 Dohoda pro souhlas města s vybudováním kanalizační přípojky na pozemku města 
Pro souhlas s umístěním stavby v pozemku města a pro řízení vedené s příslušným stavebním 
úřadem bylo vypracováno znění „Dohody“, ve které jsou obsaženy podmínky města 
k možnosti realizace stavby v pozemku města. V pozemku města nejsou žádné vzrostlé 
stromy, pouze keřový porost.

246. RM schvaluje Dohodu č. 2399201403 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3. 1 Stanovení objemu prostředků na platy v roce 2014
Příspěvkové organizace Technické služby, Městská knihovna, Městské muzeum, Kulturní 
dům hradí mzdy svých zaměstnanců plně ze schváleného příspěvku.
Příspěvkové organizace školského typu, základní školy, Základní umělecká škola Jana Zacha 
a Městský dům dětí a mládeže Čelákovice mají ze schváleného příspěvku zřizovatele hrazeny 
mzdy pro nepedagogické pracovníky. Tyto hodnoty byly uvedeny v návrzích na příspěvek na 
činnost. V případě ZUŠ jsou zde zahrnuty výchovné koncerty a dohody o provedení práce, 
v případě MDDM jsou to odměny pro externí pracovníky. Mzdy pedagogických pracovníků 
jsou hrazeny ze státního rozpočtu.
Výše objemu prostředků odpovídají hodnotám za uplynulé roky.

247. RM určuje přípustný objem prostředků na platy na rok 2014 pro příspěvkové organizace 
– viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3. 2 Příspěvkové organizace – stanovení ukazatelů na rok 2014
Pro efektivnější hospodaření příspěvkových organizací je vhodné vybraným příspěvkovým 
organizacím určeny doplňující ukazatele v oblasti příjmů, a to jako minimální hodnoty.

248. RM stanovuje následující minimální hodnotu ukazatele vlastních příjmů na rok 2014 –
viz usnesení. Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA
4.1 Návrh na prohlášení městské památkové zóny nejstaršího historického jádra 
v Čelákovicích
Město zjišťovalo předpoklady pro vyhlášení památkové zóny, zda v projednávání pokračovat 
a žádost o vyhlášení nejstaršího historického jádra Čelákovic městskou památkovou zónou 
zpracovat. V současné době je potřeba nejprve vyřešit rozšíření základní školy.

249. RM pozastavuje přípravu památkové zóny, z důvodu přípravy dostavby nové budovy ZŠ 
Kostelní – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2 – Janák, Tichý.

4.2 Výsledky zadávacího řízení „Oprava kanalizační stoky včetně zaslepení 
nevyužívaných odboček - Sokolovská“
Dne 18. 02. 2014 bylo na základě schválení zadávací dokumentace usnesením rady města
zahájeno zadávací řízení „Oprava kanalizační stoky včetně zaslepení nevyužívaných odboček 
– Sokolovská“.
Hodnotící komise vyhodnotila jako pro město nejvhodnější nabídku společnosti ZEPRIS s. r. 
o., Praha 4 v celkové ceně 1.314.362,50 Kč. (bez DPH 1.086.250,- Kč)
250. RM schvaluje postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených 
zákonem o veřejných zakázkách – viz usnesení.
251. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 2014/01/ORM/KK – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 250, 251: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.3 Výzva k podání cenové nabídky k nákupu PC
Z důvodu končící technické podpory (nebudou vydávány bezpečnostní aktualizace) 
společnosti Microsoft na operační systém Windows XP a Office 20013 je nezbytné je 
nahradit. Vzhledem ke stáří požívaných PC (6 a více let) by bylo finančně i technologicky 
nevýhodné vyměnit jen operační systém s dokoupením komponentů pro funkčnost nového 
operačního systému. 
252. RM schvaluje postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených 
zákonem o veřejných zakázkách, zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu 
„Dodávka notebooků a stolních PC včetně monitorů pro MěÚ Čelákovice“ – viz usnesení.
253. RM ukládá tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím příslušného odboru zajistil zahájení 
výběrového řízení – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 252, 253: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Bodlák.

4.4 Zápis č. 2 z jednání komise pro rozvoj města ze dne 25. února 2014
Komise pro rozvoj města projednávala na svém jednání dne 25. 2. 2014 tyto body: 
1. Revitalizace trati Čelákovice – Neratovice
2. Návrh územního plánu Mochova
3. Grafické studio, Rooseveltova ul., p. č. 2147/1, k. ú. Čelákovice
4. Nový územní plán – požadavky na změny a rozvoj zastavitelných území, evidované 

investiční záměry, požadavky na VPS
RM bylo předloženo znovujmenování Ing. arch. J. Dandy členem komise pro rozvoj města.
254. RM se seznámila se zápisem č. 2 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 25. 2. 2014 –
viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Revitalizace trati Čelákovice – Neratovice a návrh územního plánu Mochova.
Přeloženo na příští jednání RM.
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255. RM požaduje k návrhu ÚP Mochova vyjádření Komise proti PPE Mochov v termínu do 
14. 3. 2014 – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

256. RM jmenuje Ing. arch. Jiřího Dandu členem Komise pro rozvoj města – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
6.1 Prezentace politických stran, politických hnutí a jejich koalic před volbami do 
Evropského parlamentu, konaných ve dnech 23. a 24. května 2014
Volební kampaň pro volby do Evropského parlamentu upravuje § 59 zákona č. 62/2003 Sb., 
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů. Rada města doplnila 
zásady předvolební prezentace politických stran, politických hnutí a jejich koalic na území 
města Čelákovic, v zájmu rovnosti kandidujících stran a kandidátů:

257. RM schvaluje navržené zásady prezentace politických stran, politických hnutí a jejich 
koalic před volbami do Evropského parlamentu v roce 2014 – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.2 Kulturní akce a tradiční řemeslné trhy Ve Skále
Výtvarná dílna Labyrint požádala o souhlas s užitím veřejného prostranství Ve Skále, kde 
pořádá v termínech 12. 4., 1. 6., 27. 9. a 29. 11. tematické řemeslné trhy s doprovodným 
programem.
Spolek Domeček Ve Skále se připojuje dne 12. 4. 2014 kulturní akcí „Velikonoce Ve Skále“.
Prodejní stánky budou zpoplatněny dle městské vyhlášky o místních poplatcích. Usnesením je 
vyjádřen souhlas vlastníka pozemku.

258. RM souhlasí s konáním tradičních řemeslných trhů Ve Skále pořádaných VD Labyrint, s. 
r. o., Čelákovice v termínech: 12. 4., 1. 6., 27. 9., a 29. 11. 2014 – viz usnesení.
259. RM souhlasí s konáním velikonočních trhů s doprovodným programem „Velikonoce Ve 
Skále“, pořádaných spolkem Domeček Ve Skále dne 12. 4. 2014 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 - Janák. 

6.3 Zápis č. 2/2014 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 18. 
2. 2014
RM byl předložen Zápis č. 2/2014 z jednání Komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 18. 2. 2014.

260. RM se seznámila se zápisem č. 2 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Nehlasoval Tichý.

6.4 Velikonoční a jarní ilustrace – Smlouva o vytvoření a dalším šíření díla
Velikonoční a vánoční čísla Zpravodaje města Čelákovic jsou již více jak 10 let obohacovány 
ilustracemi především místních ilustrátorů. Odbor školství, informací a kultury zároveň 
využívá díla k další propagaci.
Pro zhotovení zakázky „Velikonoční a jarní ilustrace“ doporučila Komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ autorku z Čelákovic pí J. N., která vytvářela vánoční ilustrace 
2013. Využité byly v prosincovém čísle ZMČ, na plakátu ZIMA 2013–2014 v Čelákovicích a 
na městském PF 2014.
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261. RM schvaluje Smlouvu o vytvoření a dalším šíření díla č.: MUC/02113/2014-OŠIK-29 –
viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.5 Letní dvojčíslo Zpravodaje města Čelákovic
Komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ navrhuje Radě města vydat v letních 
měsících jen jedno číslo, a to společně za období červenec a srpen. Předpokládaný termín 
vydání dvojčísla – středa 2. 7. 2014.
Následovalo by číslo zářijové, již dle pravidelného harmonogramu.
262. RM schvaluje na základě doporučení Komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ úpravu harmonogramu vydání Zpravodaje města Čelákovic roku 2014 – viz 
usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 1 – Janák, zdržel se 1 – Tichý.
6.6 Doplnění komise Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic
Na základě návrhu rodinného centra Routa byl radě města předložen návrh na jmenování paní 
Jarmily Omelkové za členku redakční rady Zpravodaje města Čelákovic.

263. RM jmenuje paní Jarmilu Omelkovou členkou Komise „Redakční rada Zpravodaje 
města Čelákovic“ – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.7 Rezignace na funkci člena Komise „Redakční rady Zpravodaje města Čelákovic“

264. RM bere na vědomí rezignaci Ing. Václava Špačka – viz usnesení. 
RM děkuje Ing. Václavu Špačkovi za jeho práci v Redakční radě Zpravodaje města 
Čelákovic.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Byl podán návrh na jmenování předsedy komise z řad současných členů.

265. RM odvolává z funkce členky Komise „Redakční rady Zpravodaje města Čelákovic“ pí 
Barboru Jungerovou a zároveň pí Barboru Jungerovou jmenuje do funkce předsedkyně 
Komise „Redakční rady Zpravodaje města Čelákovic“ – viz usnesení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2 – Janák, Tichý.

6.8 Archeologické výzkumy provedené v terénu Městským muzeem v Čelákovicích
K tomuto bodu oznámili Tichá a Ryneš, že nebudou hlasovat.

266. RM ukládá řediteli muzea do 30. 6. 2014 předložit zprávu, v jakém stavu se nachází 
zpracování uvedených záchranných archeologických výzkumů – viz usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – Janák z důvodu, že nesouhlasí s posunutím termínu. 
Nehlasovali Tichá, Ryneš.
Starostka města informovala radní, že v souvislosti s připravovanou dohodou mezi 
Archeologickým ústavem AV ČR, v. v. i., a Městským muzeem, která bude předložena radě 
města, bude k jejímu projednávání, zejména co se týče nedokončených archeologických 
výzkumů, resp. neodevzdaných nálezových zpráv, pozván na schůzi rady města zástupce 
Archeologického ústavu AV ČR, v. v. i.
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6.9 Výhrady bývalých členů Komise pro prošetření udělení pokut v Městském muzeu 
v Čelákovicích

267. RM se seznámila s podkladovým materiálem bývalých členů Komise pro prošetření 
udělení pokut v MM – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali Rýdlo, Tichá.

7. DOPRAVA
7.1 Petice za změnu umístění dočasné autobusové zastávky v ulici P. Holého po dobu 
rekonstrukce ulice Sokolovské
Radě města byla předložena Petice, kterou se občané ulice Prokopa Holého obracejí na 
zastupitelstvo města. Řešení problému, který je uveden v petici, je však v kompetenci rady 
města, proto byla petice podepsaná 25 signatáři především z ulice P. Holého předložena 
radním na této schůzi rady města. Petice se týká stanovení objízdných tras pro autobusy a 
umístění jejich zastávek, hlavní požadavky byly definovány ROPIDEM Praha, ČSAD Střední 
Čechy a Policií ČR.

268. RM projednala Petici občanů bydlících v ulici Prokopa Holého na změnu umístění 
autobusových zastávek v této ulici – viz usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

7.2 Změna dopravní situace ul. B. Smetany a Na Švihově
Z důvodu uzavírky ulice Sokolovské, zřízení objízdné trasy a vymístění parkování osobních 
automobilů z ulice Prokopa Holého bude dočasně upraven také provoz v ulicích Na Švihově, 
B. Smetany a Krátké. 

269. RM schvaluje návrh na dočasnou změnu dopravního značení po dobu trvání uzavírky 
ulice Sokolovské v ulicích Na Švihově, B. Smetany a Krátká – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1 Převod nájmu bytu č. 13, ul. Prokop Holého 1444, Čelákovice
Členové bytové komise po projednání doporučili vyhovět žádosti pana J. H. a vzhledem 
k tomu, že nájemné a služby spojené s užíváním bytu byly vždy řádně placeny, doporučili 
uzavřít nájemní smlouvu a dobu určitou 2 let. 

270. RM schvaluje převod nájmu bytu č. 13, v domě č. p. 1444, Čelákovice, ul. Prokopa
Holého, na M. H., Čelákovice – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10.1 Koncesní projekt na provozování VaK
Na základě uzavřené Mandátní smlouvy mezi městem Čelákovice a společností Mott 
MacDonald CZ spol. s r. o., Praha 1 (MMD), na zajištění činností zadavatele v rámci 
koncesního řízení na výběr provozovatele VHI ve vlastnictví města Čelákovic, se uskutečnila 
dne 27. 2. 2014 schůzka za přítomnosti vedení města, ORM a MMD. Na tomto jednání sdělil 
zástupce MMD informaci o nutnosti zpracovat koncesní projekt (KP) před zahájením 
samotného koncesního řízení, protože se jedná o významné koncesní řízení dle 
předpokládaného příjmu koncesionáře (vyšší než 50 mil. Kč). Tento Koncesní projekt a 
koncesní dokumentaci by poté mělo schválit ZM. 
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271. RM se seznámila s podkladovým materiálem Koncesní řízení – viz usnesení.
272. RM se seznámila s důvodovou zprávou podkladového materiálu Koncesní řízení – viz 
usnesení.
273. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města MěÚ zajistit veřejnou zakázku malého 
rozsahu na službu – zpracování Koncesního projektu – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 271, 272, 273: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

274. RM schvaluje zadat posouzení mandátní smlouvy na organizaci zadávacího řízení 
(koncesního řízení) na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví 
města Čelákovic advokátní kanceláři – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

10.2 Beseda o životním prostředí
Na schůzi rady města dne 16. 12. 2013 přijala rada města usnesení 27/2013/344: RM 
podporuje iniciativu Komise pro životní prostředí zorganizovat besedu na téma „Čistý vzduch 
ve městě – základ našeho zdraví“ v roce 2014. Tato beseda je iniciativou Komise pro životní 
prostředí, která ji svolala na pondělí 31. 3. 2014 od 18 hodin do prostor Městského muzea. 
Vzhledem k tomu, že besedu rada města podpořila, měli by radní od předsedy Komise pro 
životní prostředí obdžet informace o programu besedy a o pozvaných hostech. 

275. RM ukládá předsedovi Komise pro životní prostředí, aby RM informoval o programu 
besedy, pozvaných hostech a moderátorovi „Čistý vzduch ve městě – základ našeho zdraví“ –
viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Nepřítomen Klicpera.

1.3 Schválení zápisu ze schůze RM č. 4/2014 ze dne 17. 2. 2014
Ke schválení byl předložen zápis RM č. 4/2014 ze dne 17. 2. 2014. Ověřovatel zápisu Ing. 
Klicpera na základě připomínky RNDr. Petříka navrhuje změnu věty v zápisu, a to na znění: „ 
Dr. Petřík informoval členy RM, že na základě tiskové zprávy petičního výboru Kvalitní 
ovzduší pro naše děti přijede v úterý do města televizní štáb.“

276. RM schvaluje zápis RM č. 4/2014 ze dne 17. 2. 2014 včetně této úpravy. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2 – Rýdlo, Tichá.

Zápis ověřil: Tomáš Janák

PhDr. ZdeňkaTichá

starostka města Čelákovic
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