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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 4/2014 konané dne 17. února 2014

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

Omluven: Mgr. František Bodlák

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. 3/2014 ze dne 3. 2. 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

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 
23.30 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 17. 2. 2014
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1 Schválení předloženého programu jednání
157. RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 4.10, 4.11, 8. 2. 11, 8. 2. 12 
a 10.5.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Ing. Bohumila Klicpery ověřovatelem zápisu.
158. RM jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

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

1.3 Schválení zápisu ze schůze RM č. 3/2014 ze dne 3. 2. 2014
Ke schválení byl předložen zápis RM č. 3/2014 ze dne 3. 2. 2014

160. RM schvaluje zápis RM č. 3/2014 ze dne 3. 2. 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
2.1 Dohody pro souhlas města s vybudováním kanalizačních přípojek a vjezdu na pozemcích města
V návaznosti na nový občanský zákoník bylo vypracováno nové znění „Dohod“.
Jedná o možnost nového uložení kanalizační přípojky splaškové kanalizace v trase původní kanalizační přípojky 
v ul. Palackého pro napojení nové stavby – Modlitebny Církve bratské v Čelákovicích a vybudování nové 
kanalizační přípojky – přípojky řízeného přepadu dešťové kanalizace do ul. Masarykova a o vybudování nového 
vjezdu a napojení na stávající komunikaci v ul. Palackého.

161. RM schvaluje Dohodu o umožnění provedení stavby kanalizační přípojky – viz usnesení.
162. RM schvaluje Dohodu o umožnění provedení stavby vjezdu – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 161, 162: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.2 Žaloba na určení vlastnického práva k pozemku 
Na městský úřad byla doručena žaloba. Žádost uvedených žalobců o nabytí pozemku vydržením už jednou RM 
zamítla dne 4. 12. 2013. Podmínky nutné k vydržení pozemku nebyly splněny. Bylo navrženo řešit danou 
problematiku přes AK Brož-Sedlatý.

163. RM schvaluje nabídku Advokátní kanceláře Brož, Sedlatý, s. r. o., Praha 3, na poskytování právních služeb 
při zastupování města Čelákovice ve věci Žaloby na určení vlastnického práva – viz usnesení.

164. RM schvaluje Plnou moc, kterou město Čelákovice zmocňuje Mgr. L. S. zastupováním města ve věci 
Žaloby na určení vlastnického práva – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 163, 164: pro 5, proti 1 – Janák, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3. 1 Souhlas s nabytím finančního daru pro Základní školu J. A. Komenského
Základní škola J. A. Komenského, Čelákovice požádala o souhlas zřizovatele k přijetí peněžního daru ve smyslu 
zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Dar bude určen na 
vybavení školy audiovizuální technikou a vybavení atria školy herními prvky pro volnočasové aktivity žáků 
v rámci školní družiny.

165. RM souhlasí s přijetím peněžního daru ve výši 50 000,- Kč Základní škole J. A. Komenského, Čelákovice 
od společnosti ČEPS, a. s., Praha 10 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3. 2 Souhlas s nabytím finančního daru pro Městské muzeum v Čelákovicích
Městské muzeum v Čelákovicích požádalo o souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru ve smyslu zákona 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Dar bude určen na zpracování 
archeologického výzkumu na lokalitě Lázně Toušeň – Hradišťko, p. p. 660/1, vlastníkem je pan F. Č.
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166. RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 30 000,- Kč Městskému muzeu v Čelákovicích od pana F.
Č., Praha 8 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.3 Služby e-Net – úhrada faktury za provoz mobilních telefonů bývalého starosty a bývalého 
místostarosty za měsíc září 2013
Rada města se úhradou faktury za služby firmě e-Net zabývá od října 2013. Na základě jednání s AK Nespala a 
na základě schůzky, která proběhla dne 3. 2. 2014, předložil bývalý starosta města Ing. Josef Pátek návrh úhrady 
faktur. Předložený návrh na úhradu faktur za mobilní služby září 2013 však neodpovídá způsobené škodě. Rada 
města dále pověřuje AK Nespala, s. r. o., jednáním v této věci a vymáháním škody způsobené městu.

167. RM odmítá Návrh úhrady faktur za mobilní služby září 2013 Ing. Josefa Pátka – viz usnesení.

168. RM konstatuje, že nezbývá městu nic jiného, než se pro uplatnění svého nároku obrátit na soud, pokud do 
28. 2. 2014 nedojde k uhrazení škody – viz usnesení.

169. RM požaduje splnění usnesení RM č. 3/2014/152 ze dne 3. 2. 2014 Advokátní kanceláří Nespala s.r.o., 
Praha 2.

170. RM uděluje Advokátní kanceláři Nespala s. r.o., Praha 2, plnou moc, k uplatnění nároku města Čelákovic 
v uvedené právní věci – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 167, 168, 169, 170: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.4 Změny rozpočtu města 2014 provedené k 31. 1. 2014
Rozpočtová pravidla, schválená usnesením zastupitelstva města č. 26/2013/87 dne 11. 12. 2013, umožňují 
provádět změnu v rámci jednotlivých závazných ukazatelů, tj. přesun mezi položkami rozpisu rozpočtu. 
K 31. 1. 2014 byly provedeny změny, které se týkají položek: MŠ Přístavní – úhrada elektrické energie 
v souvislosti s novou přípojkou; sauna – úhrada plynu za loňský rok, úhrada ze strany nájemce je řešena v rámci 
splátkového kalendáře; správa – vytvořena nová položka (5168) v souvislosti se změnou rozpočtové skladby, jde 
o vyčlenění výdajů souvisejících s výpočetní technikou; finanční vypořádání z minulých let. 

Změny byly vždy provedeny tak, aby jednak nebyly ohroženy příslušné položky rozpočtu a jednak nebyly 
měněny schválené závazné ukazatele rozpočtu na rok 2014 schválené ZM.

171. RM bere na vědomí rozpočtové opatření – přesun mezi položkami rozpisu rozpočtu města 2014, provedené 
k 31. 1. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA
4.1 Zadávací dokumentace zadávacího řízení „Rampa od připojovací cesty lávky k cyklostezce na levém 
břehu Labe v Čelákovicích“
Pro propojení stávající cyklistické stezky na levém břehu Labe s lávkou je nutné zrealizovat nájezdovou rampu. 

172. RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rampa 
od připojovací cesty lávky k cyklostezce na levém břehu Labe v Čelákovicích – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Zadávací dokumentace zadávacího řízení „Osvětlení lávky a připojovacích cest“
Předmětem plnění zakázky v rámci předmětného zadávacího řízení je provedení díla spočívající ve zhotovení 
stavby „Osvět lení  lávky a připojovacích cest“.

173. RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Osvětlení lávky a připojovacích cest“ – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.3 Schválení zadávací dokumentace VZMR – Obnova Povrchů chodeb – BD 1629 + 1645- 1648 
v Čelákovicích
Tato VZ je zadávána z důvodu nutnosti provedení obnovy povrchů PVC v bytových domech (čp. 1629 + 1645 –
1648) ve vlastnictví města, které jsou již za hranicí životnosti a v některých případech hrozí nebezpečí úrazu 
obyvatel těchto domů. 

174. RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Obnova 
povrchů chodeb – BD 1629 + 1645- 1648 v Čelákovicích“ – viz usnesení.
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175. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města zahájit zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „Obnova povrchů chodeb – BD 1629 + 1645- 1648 v Čelákovicích“ – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 174, 175: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.4 Výsledky zadávacího řízení „Injektáž nevyužívaných odboček kanalizace – Sokolovská“
Hodnoticí komise dospěla k názoru, že nelze objektivně a jednoznačně vybrat nejvhodnější nabídku dle 
hodnoticího kritéria nejnižší nabídková cena bez DPH, a z tohoto důvodu hodnoticí komise doporučila zrušení 
tohoto zadávacího řízení. RM konstatovala, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního 
zřetele, pro které na zadavateli nelze spravedlivě požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, jak vyplývá 
z Protokolu č. 4 z jednání hodnoticí komise ze dne 12. 2. 2014.

176. RM ruší na základě doporučení hodnoticí komise zadávací řízení na plnění veřejné zakázky „Injektáž 
nevyužívaných odboček kanalizace – Sokolovská – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.5 Zadávací dokumentace „Oprava kanalizační stoky včetně zaslepení nevyužívaných odboček -
Sokolovská“
Dne 17. 02. 2014 bylo na základě doporučení hodnotící komise zrušeno zadávací řízení pro výběr zhotovitele na 
akci „Injektáž nevyužívaných odboček kanalizace – Sokolovská“. Odbor rozvoje města zpracoval zadávací 
dokumentaci včetně výkazu výměr k zahájení nového zadávacího řízení na výběr zhotovitele „Oprava 
kanalizační stoky včetně zaslepení nevyužívaných odboček – Sokolovská“, která je předkládána RM ke 
schválení.

177. RM schvaluje postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných 
zakázkách, ze dne 6. 1. 2014 zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Oprava kanalizační stoky včetně zaslepení nevyužívaných odboček – Sokolovská“ – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.6 Kamerová prohlídka přípojek kanalizace – Sokolovská
Zástupce společnosti VaK MB doporučil oslovit firmu Vodohospodářské inženýrské služby, a. s., Praha (dále jen 
„VIS“) o podání cenové nabídky na provedení kamerové prohlídky prováděné z hlavní kanalizační stoky tak, 
aby kontrola nemusela být prováděna z jednotlivých soukromých objektů. Cenová nabídka společnosti VIS byla 
předložena radě města ke schválení.

178. RM revokuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve 
znění pozdějších předpisů, usnesení RM č. 27/2013/339 ze dne 16. prosince 2013.

179. RM schvaluje provedení fyzické kontroly kanalizačních přípojek v rekonstruovaném úseku ul. Sokolovské 
na náklady města Čelákovic – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 178, 179: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.7 Řešení kotelny K 90
Ředitel společnosti Q-BYT provozovatele tepelného hospodářství města předložil na jednání rady města dvě 
varianty řešení optimalizace vytápění obytných domů čp. 1345–1348 a čp. 1349–1352. První variantou je 
zrekonstruovat systém stávající „centrální kotelny“ a druhou možností je vybudovat v každém z obou domů 
samostatnou domovní kotelnu. Z hlediska provozovatele tepla bylo doporučeno vybudování domovní kotelny 
v každém z obou domů. 

180. RM souhlasí se zahájením příprav k vybudování domovní plynové kotelny v domě čp. 1345–1348, 
Čelákovice, a v domě čp. 1349–1352, Čelákovice.

181. RM ukládá společnosti Q-BYT, spol. s r. o., Čelákovice, připravit a předat odboru rozvoje města podklady 
pro vyhlášení výběrového řízení na projektanta (zpracování projektu) kotelny v domě čp. 1345–1348, 
Čelákovice, a čp. 1349–1352, Čelákovice.
Hlasování společné pro usnesení 180, 181: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.8 Úprava okolí kašny
Rada města dne 20. 3. 2013 svým usnesením č. 5/2013/4.4.1. schválila provedení úpravy okolí kašny dle 
předloženého návrhu společnosti Tichý a Kolářová, s. r. o., Praha 3, který řeší odstranění ztrát po přepadu vody 
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z nádrže kašny. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně návrhu v důsledku jednání a šetření na místě v takovém 
rozsahu, že dojde k navýšení ceny, je nutná revokace usnesení.
Rada města rozhodla vypsat zakázku malého rozsahu na akci zhotovení úpravy okolí kašny na náměstí 5. května 
v Čelákovicích.

182. RM revokuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve 
znění pozdějších předpisů, usnesení RM č. 5/2013/4.4.1. ze dne 20. března 2013.
183. RM revokuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve 
znění pozdějších předpisů, usnesení RM č. 5/2013/4.4.2. ze dne 20. března 2013.
184. RM revokuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, usnesení RM č. 11/2013/4.6. ze dne 8. července 2013.
Hlasování společné pro usnesení 182, 183, 184: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

185. RM schvaluje zadání stavební úpravy okolí kašny na náměstí 5. května v Čelákovicích podle předloženého 
návrhu společnosti Tichý & Kolářová, s. r. o., Praha 3, který řeší odstranění ztrát po přepadu vody z tělesa kašny 
– viz usnesení.

186. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města v souladu s usnesením RM č. 4/2014/185 ze dne 17. února 2014 
vypsat zakázku malého rozsahu na akci stavební úpravy okolí kašny na náměstí 5. května v Čelákovicích – viz 
usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 185, 186: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.9 Žádost o souhlas majitele pozemku
Na město se obrátili zástupci SK Čelákovice, jako vlastníci tribuny na městském stadionu se žádostí, aby 
původní bowlingová herna s občerstvením, mohla být se souhlasem města provozována jako bar. Nájemné za 
tyto prostory je významným příspěvkem do příjmové části rozpočtu SK Čelákovice a vyjádření města bude 
sloužit pro projednání změny na stavebním úřadu. Město vlastní pozemek zastavěný objektem tribuny a navrhuje 
SK Čelákovice převod objektu tribuny do majetku města.

187. RM nemá námitek, jako vlastník pozemku, se změnou využívání prostoru bowlingové herny s občerstvením 
v ulici U Kapličky č. p. 1288, v obci Čelákovice, na bar – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.10 Dodatečné informace zadavatele k zadávací dokumentaci zakázky malého rozsahu „Mateřská škola 
v areálu MDDM v Čelákovicích“
V průběhu lhůty pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno značné množství žádostí o dodatečné informace, 
na které reagoval odbor rozvoje města zveřejněním dodatečných informací č. 6, které byly radě města 
předloženy k odsouhlasení.

188. RM bere na vědomí znění dodatečných informací zadavatele k zadávací dokumentaci zakázky malého 
rozsahu „Mateřská škola v areálu MDDM v Čelákovicích“ – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.11 Administrátor dotačního managementu (bez investičního dozoru) na akci „V Prokopě – propojení 
ulice Stankovského“
RM byly předloženy 2 cenové nabídky na Administrátora dotačního managementu (bez investičního dozoru) na 
akci „V Prokopě – propojení ulice Stankovského“, a to č. 1 firmy K+T Consulting a č. 2 pí. J. Po vyjmutí 
položky Investičního dozoru, který si město zajistí, byly obě nabídky cenově srovnatelné, a to ve shodné ceně ve 
výši 85.000,-- Kč bez DPH. Výhodou nabídky č. 1 byla položková cena 19.000,-- Kč bez DPH za podání žádosti 
bez případné akceptace, zatímco nabídka č. 2 uváděla tuto cenu ve výši 60.000,-- Kč. Výhodou nabídky č. 2 
bylo, že uchazeč není plátcem DPH, nabídnutá cena je cenou konečnou. Rada posoudila obě nabídky a přiklonila 
se k nabídce č. 1, a to z důvodu právě položkové ceny podání žádosti o dotaci ve výši jen 19 tis. Kč v případě, že 
žádost o dotaci nebude poskytovatelem dotace akceptována. 

189. RM schvaluje nabídku firmy K+T Consulting, s. r. o., Praha 1, na administrátora dotačního managementu 
(bez investičního dozoru) na akci „V Prokopě – propojení ulice Stankovského se silnicí II/245“, v celkové ceně 
85.000,- Kč bez DPH; z toho: příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu – 19.000,- Kč bez DPH 
po podání, 31.000,- Kč bez DPH po akceptaci, poradenská podpora při podpisu smlouvy s implementačním 
orgánem – 10.000,- Kč bez DPH, závěrečné vyhodnocení akce – 25.000,- Kč bez DPH – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Janák.
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5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
5.1 Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Čelákovice (od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013).
Pracovníci Semiramis o. s., vypracovali závěrečnou zprávu, členové sociální komise s ní byli dne 6. 2. 2014 
seznámeni a vzali ji na vědomí. Rovněž zprávu prezentovali na jednáních se zástupci města, MěP a s členy 
Komise bezpečnostní. 

190. RM se seznámila se Závěrečnou zprávou o realizaci projektu Terénní program Čelákovice – Semiramis, o. 
s., Nymburk, za rok 2013.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.2 Zpráva o realizaci projektu Respondeo, o. s., Nymburk, za období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Pracovníci o. s. Respondeo vypracovali zprávu o realizaci projektu Respondeo, členové Sociální komise s ní byli 
dne 6. 2. 2014 seznámeni a vzali ji na vědomí. Občanské sdružení Respondeo realizuje program Občanské 
poradenství jako nástroj prevence sociálního vyloučení a kriminality v Čelákovicích. V budově Radnice I. je 
první středu v měsíci k dispozici našim občanům pracovník poradny.

191. RM se seznámila se Zprávou o realizaci projektu podpořeného z prostředků Města Čelákovice za období 1. 
1. 2013 – 31. 1. 2013 – Respondeo, o. s., Nymburk. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.3 Farní charita Neratovice – vyúčtování příspěvku na provoz sociálních služeb v Čelákovicích – rok 
2013
Farní charita Neratovice zaslala dne 29. 1. 2014 kompletní vyúčtování dotace na financování charitní 
pečovatelské služby v Čelákovicích. Členové Sociální komise byli dne 6. 2. 2014 seznámeni s tímto 
vyúčtováním a vzali ho na vědomí.

192. RM se seznámila s vyúčtováním příspěvku Farní charity Neratovice na provoz sociálních služeb 
v Čelákovicích – rok 2013. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.4 Zápis sociální komise 2/6. 2. 2014
RM byl předložen Zápis č. 2 z jednání Sociální komise ze dne 6. 2. 2014.

193. RM se seznámila se zápisem č. 2 z jednání Sociální komise ze dne 6. 2. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.5 Smlouva o poskytnutí příspěvku o. s. Semiramis, Nymburk, na rok 2014
Dne 4. listopadu 2013 RM schválila finanční příspěvek ve výši 80.000,-Kč Semiramis o. s., Nymburk na 
realizaci projektu Terénní program Čelákovice 2014. Předmětem smlouvy je stanovení podmínek poskytnutí 
příspěvku na zajištění protidrogové prevence ve městě Čelákovice ze strany Semiramis o. s. na rok 2014.
V rozpočtu města na rok 2014 je v § 3541- neinvestiční transfery občanským sdružením (prevence před 
drogami), pol. 5222, schválena částka 150.000,-Kč. 

194. RM doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o poskytnutí příspěvku o. s. Semiramis, 
Nymburk, na rok 2014. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.6 Smlouva o poskytnutí příspěvku o. s. Respondeo, Nymburk na rok 2014
Dne 4. prosince 2013 RM schválila finanční příspěvek ve výši 40.000,-Kč o. s. Respondeo Nymburk na realizaci 
projektu Občanské poradenství jako nástroj prevence sociálního vyloučení a kriminality v Čelákovicích v roce 
2014. Předmětem smlouvy je ujednání o podmínkách poskytnutí příspěvku na realizaci projektu v roce 2014. 
Finanční příspěvek bude dle schváleného rozpočtu města vyplacen z Humanitárního fondu § 3399, pol. 5222 –
neinvestiční transfery občanským sdružením. 

195. RM doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o poskytnutí příspěvku o. s. Respondeo, 
Nymburk, na rok 2014. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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5.7 Smlouva o poskytnutí příspěvku Farní charitě Neratovice na rok 2014
Dne 11. prosince 2013 ZM schválilo neinvestiční dotaci 90.000,-Kč pro Farní charitu Neratovice na rok 2014.
Předmětem smlouvy je ujednání o podmínkách poskytnutí příspěvku na realizaci pečovatelské služby ve městě 
Čelákovice na rok 2014. Finanční příspěvek bude dle schváleného rozpočtu města vyplacen z § 4351, položka 
5223 – neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem.

196. RM doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o poskytnutí příspěvku Farní charitě Neratovice 
na rok 2014. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 2 – Rýdlo, Klicpera.

5.8 Doplnění sociální komise
Členové Sociální komise oslovili místní politická sdružení se žádostí o doplnění členů. Byla navržena paní Jiřina 
Beránková.

197. RM jmenuje paní Jiřinu Beránkovou členkou Sociální komise.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.9 Finanční příspěvek Oblastní charitě Kutná Hora – Středisko rané péče
Sociální komise z položky ostatní případné humanitární příspěvky na svém jednání dne 6. 2. 2014 schválila 
finanční podporu ve výši 2.000,- Kč pro Oblastní charitu Kutná Hora – Středisko rané péče. Členové Sociální 
komise tak reagovali na žádost o finanční podporu ředitele RNDr. R. O. Posláním střediska rané péče je provázet 
rodinu dítěte se specifickými potřebami (předčasně narozené, s mentálním, pohybovým, kombinovaným 
handicapem, s poruchou autistického spektra, nerovnoměrným nebo opožděným vývojem) od narození do 7 let.

198. RM schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární příspěvky, 
ve výši 2.000,- Kč Oblastní charitě Kutná Hora – Středisko rané péče.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.10 Žádost o finanční příspěvek – Nemocnice Měšice, Centrum integrované onkologické péče, o. s.
Sociální komise z položky ostatní případné humanitární příspěvky na svém jednání dne 6. 2. 2014 schválila 
finanční podporu ve výši 5.000,- Kč pro Nemocnici Měšice, Centrum integrované onkologické péče, o. s. 
Poskytnuté neinvestiční finanční prostředky budou použity na nákup pomůcek, které poslouží i spoluobčanům, 
kteří mají trvalé bydliště v Čelákovicích.

199. RM schvaluje finanční podporu z humanitárního fondu z položky ostatní případné humanitární příspěvky, 
ve výši 5.000,-Kč Nemocnici Měšice, Centrum integrované onkologické péče, o. s.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
6.1 Dotace města v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit v roce 
2014
Žádost o finanční příspěvek pro rok 2014 podalo na základě výzvy místostarosty I. ze dne 29. 10. 2013 celkem 
37 právnických či fyzických osob. 
200. RM souhlasí s rozdělením finančních příspěvků v řádném dotačním řízení 2014 a doporučuje zastupitelstvu 
města schválení finančních příspěvků v uvedené výši – viz usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 2 – Klicpera, Janák.

6.2 Zápis č. 1/2014 z jednání Komise pro sport ze dne 11. 2. 2014
RM byl předložen Zápis č. 1 z jednání Komise pro sport dne 11. 2. 2014.

201. RM se seznámila se zápisem č. 1 z jednání Komise pro sport ze dne 11. 2. 2014
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

202. RM ukládá Komisi pro sport připravit návrh nových Zásad města Čelákovic pro poskytnutí finančních 
prostředků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit, v termínu do 31. 5. 
2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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6.3 Zápis č. 2/2014 z jednání Komise pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity
RM byl předložen Zápis č. 2/2014 z jednání Komise pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity
203. RM se seznámila se zápisem č. 2 z jednání Komise pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity ze 
dne 5. 2. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.4 Žádost společnosti FITNES SPORT s. r. o. o finanční příspěvek
Jednatelka společnosti Fitnes SPORT s. r. o., Čelákovice, požádala o finanční příspěvek na zvýhodněné cvičení 
pro seniory a studenty. Odbor ŠIK nedoporučuje podporu této komerční sportovní aktivity ve smyslu Zásad 
města Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších 
volnočasových aktivit čl. II, odst. 9.
204. RM neschvaluje finanční příspěvek společnosti FITNES SPORT s. r. o., Čelákovice, na sportovní aktivity 
v roce 2014.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 2 – Tichý, Klicpera.

6.5 Žádost ředitelky Základní školy, J. A. Komenského 414
Ředitelka Základní školy J.A.Komenského 414 se obrátila na Radu města s žádostí o povolení dětské malby na 
fasádu školy. Vedení školy řeší vandalské projevy sprejerů, kteří znehodnocují objekt školy. Po dohodě 
s pedagogickým sborem ředitelka navrhuje navázat na předchozí roky a vyzdobit další část budovy školy –
vnější stěnu školní jídelny (ul. J. A. Komenského) dětskými malbami, v rámci výtvarné výchovy pod dohledem 
vyučujících. Dětské malby, tentokrát ovoce, zelenina v přírodních barvách opět překryjí malby sprejerů.

205. RM souhlasí s výzdobou části budovy – vnější stěna školní jídelny – Základní školy J. A. Komenského 414 
dětskými malbami, pod dohledem učitelů výtvarné výchovy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.6 Návrh na udělení čestného občanství sestrám Evě Haymanové a Věře Gissingové, rozeným 
Diamantová
RM byl přeložen Návrh na udělení čestného občanství sestrám Evě Haymanové a Věře Gissingové, rozeným 
Diamantová

206. RM doporučuje zastupitelstvu města udělit čestné občanství města Čelákovic paní Věře Gissingové, roz. 
Diamantové, a in memoriam paní Evě Haymanové, roz. Diamantové – viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.7 Výročí Eduard Petiška a František Petiška
V roce 2014 slavíme dvě výročí, a to 90. výročí narození Eduarda Petišky a 80. výročí narození Františka 
Vinanta Petišky. 

207. RM schvaluje zhotovení pamětní desky podle předloženého grafického návrhu (čtvercová deska 
s kombinací příjmení a křestních jmen) pro Eduarda a Františka Petiškovy a souhlasí s jejím umístěním na fasádě 
budovy Základní školy Kostelní, Čelákovice – viz usnesení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržela se 1 – Tichá.

208. RM ukládá vedoucí odboru školství, informací a kultury objednat výrobu pamětní desky pro Eduarda a 
Františka Petiškovy podle usnesení RM č. 4/2014/207 – viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.8 Noc kostelů – záštita
Noc kostelů je akce probíhající každoročně již od roku 2009, do níž mají možnost se zapojit všechny kostely a 
modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady 
církví. Tato akce je příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde 
nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku. 

209. RM pověřuje starostku města PhDr. Zdeňku Tichou záštitou nad akcí Noc kostelů, která proběhne v pátek 
23. května 2014. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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6.9 Dokončení záchranných archeologických výzkumů MěM
Předkladatelé - Tomáš Janák, člen RM a Milan Tichý, místostarosta I, předložili materiál týkající se některých 
nedokončených záchranných archeologických výzkumů v Městském muzeu a harmonogramu jejich zpracování. 

Starostka města informovala o tom, že v současné době probíhá jednání mezi Archeologickým ústavem AV ČR, 
v. v. i., a Městským muzeem, iniciovaná právě Archeologickým ústavem. Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., 
narovnává dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů se všemi oprávěnými 
organizacemi, s nimiž je má uzavřeny. Povinnou náležitostí návrhu nové dohody je i příloha č. 5 – Seznam 
nesplněných povinností Oprávněné organizace, což je vlastně soupis neodevzdaných nálezových zpráv. Podle 
prvních informací je v Městském muzeu jen za léta 2000–2007 nezpracovaných 622 nálezových zpráv.

Bylo navrženo usnesení, o kterém bylo hlasováno, a to ve znění:

Rada města ukládá řediteli muzea do dne 28. 2. 2014 předložit časový harmonogram zpracování – dokončení 
uvedený záchranných archeologických výzkumů (pohřebiště Zeleneč, pohřebiště Čelákovice, Zámek Jirny, 
Lázně Toušeň, Stará Boleslav, Svémyslice, Hrad Škvorec, Čelákovice – Kostelní ul., Čelákovice – Nedaniny) a 
sdělit, do jaké míry jsou uvedené archeologické výzkumy rozpracovány a jakým způsobem a kým bude 
dokončení zpracování zajištěno. 

Hlasování: pro 2, proti 4 – Tichá, Rýdlo, Klicpera, Ryneš, zdržel se 0 – usnesení nebylo přijato.

Dále bylo navrženo usnesení, o kterém bylo hlasováno, a to ve znění: 

RM ukládá řediteli MěM podat informaci o jednání s Archeologickým ústavem o stavu rozpracovanosti Dohody 
o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů. 

Hlasování: pro 3, proti 1 – Tichý, zdrželi se 2 – Klicpera, Janák – usnesení nebylo přijato.

6.10 Doplnění Komise po kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity
Vedení ZUŠ Jana Zacha a umělecká rada školy navrhují zapojení pana učitele Jana Helešice do práce Komise 
pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity města Čelákovic. Pan Helešic je celoživotně zapojen do 
aktivit místní kultury. Rovněž byl podán návrh na jmenování PhDr. Ladislavy Petiškové a pí Jany Krejčí 
členkami této komise.

210. RM jmenuje Jana Helešice, PhDr. Ladislavu Petiškovou a Janu Krejčí za členy Komise pro kulturu, 
cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržela se 1 - Tichá.

6.11 Doplnění komise Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic

211. RM stahuje bod 6.11 z programu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržela se 1 – Tichá.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1 Zápis č. 2/2014 z jednání Komise bytové ze dne 4. 2. 2014
RM byl předložen Zápis č. 2 z jednání Komise bytové, konané dne 4. 2. 2014.

212. RM se seznámila se zápisem č. 2 z jednání Komise bytové ze dne 4. 2. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.2.1 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 29 v domě č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice
Členové bytové komise doporučili uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 29, v domě č. p. 606, Milovice, ul. 
Průběžná, s panem L. T., na dobu určitou 6 měsíců tj. do 31. 8. 2014.

213. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 29, v domě č. p. 606, Milovice, ul. Průběžná – viz 
usnesení.



Zápis ze schůze Rady města Čelákovic 

10

8.2.2 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 35 v domě č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice
Členové bytové komise doporučili uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 35, v domě č. p. 606, Milovice, ul. 
Průběžná, s paní V. S., na dobu určitou 6 měsíců, tj. do 31. 8. 2014. 

214. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 35 v domě č. p. 606, Milovice, ul. Průběžná na 
dobu určitou 6 měsíců tj. do 31. 8. 2014 s paní V. S. – viz usnesení.

8.2.3 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 12 v domě č. p. 1448, ul. Rumunská, Čelákovice
Členové bytové komise doporučili výměnu a rovněž doporučili uzavření nové Nájemní smlouvy na byt č. 12, ul. 
Rumunská č. p. 1448, za předpokladu odevzdání bytu č. 5, ul. Průběžná čp. 606, Milovice, a za předpokladu, že 
veškeré opravy v bytě č. 12 budou v režii paní B.

215. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 12, ul. Rumunská č. p. 1448, Čelákovice – viz 
usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 213, 214, 215: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.2.4 Přidělení bytu č. 1 v domě č. p. 1440, ul. Prokopa Holého, Čelákovice
Členové bytové komise doporučili přednostní přidělení bytu (ze zdravotních a sociálních důvodů), paní B. V. za 
předpokladu, že veškeré opravy v bytě č. 1 budou v režii B. V.

216. RM přiděluje přednostně (ze zdravotních a sociálních důvodů) byt č. 1 o velikosti 2+1, č. p. 1440, ul. 
Prokopa Holého, Čelákovice – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Klicpera.

8.2.5 Přidělení bytu č. 43 v domě č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice
Členové bytové komise doporučili přidělení bytu, dle seznamu, paní I. K., bytem Milovice.
217. RM přiděluje byt č. 43 o velikosti 2+1, č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice – viz usnesení.

8.2.6 Přidělení bytu č. 4 v domě č. p. 616, ul. Topolová, Milovice
Členové bytové komise doporučili přidělení bytu, dle seznamu, manželům J. a Z. B., bytem Praha 2.
218. RM přiděluje byt č. 4 o velikosti 3+1, č. p. 616, ul. Topolová, Milovice – viz usnesení.

8.2.7 Přidělení bytu č. 12 v domě č. p. 501, ul. Armádní, Milovice
Členové bytové komise doporučují přidělení bytu, dle seznamu, panu J. Č., Milovice.

219. RM přiděluje byt č. 12 o velikosti 2+1, č. p. 501, ul. Armádní, Milovice – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 217, 218, 219: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – Rýdlo, nepřítomen 1 – Klicpera.

8.2.8 Vyřazení ze seznamu uchazečů o pronájem bytu
Členové bytové komise doporučili vyřazení L. R., bytem Čelákovice, ze seznamu uchazečů o byt dle čl. VI. odst. 
5 – Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic.

220. RM schvaluje vyřazení žádosti o byt L. R., Čelákovice – viz usnesení.

8.2.9 Vyřazení ze seznamu uchazečů o pronájem bytu
Členové bytové komise doporučili vyřazení M. Ch., bytem Čelákovice, ze seznamu uchazečů o byt dle čl. VI. 
odst. 5 – Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic.

221. RM schvaluje vyřazení žádosti o byt M. Ch., Čelákovice – viz usnesení.

8. 2. 10 Vyřazení ze seznamu uchazečů o pronájem bytu
Členové bytové komise doporučili vyřazení M. Č., bytem nám. 5. května 1/11, Čelákovice, ze seznamu uchazečů 
o byt dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic.

222. RM schvaluje vyřazení žádosti o byt M. Č., Čelákovice – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 220, 221, 222: pro 5, proti 0, zdržel se 1- Janák.

8. 2. 11 Přidělení bytu č. 4 o velikosti 3+1, Prokopa Holého, č. p. 1445,
Výběrová komise doporučila pronájem bytu č. 4, ul. Prokopa Holého č. p. 1445, jediné nabídce v souladu 
s návrhem výběrové komise a vyhlášenými pravidly a doporučila uzavřít Nájemní smlouvu na byt č. 4, ul. 
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Prokopa Holého č. p. 1445, Čelákovice s manželi D. a M. L., bytem nám. 5. května 2, Čelákovice za nabídnutou 
cenu 100,-Kč/m²/měsíc.

223. RM přiděluje na základě obálkové metody byt č. 4 o velikosti 3+1, Prokopa Holého, č. p. 1445, Čelákovice, 
manželům D. a M. L., Čelákovice – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8. 2. 12 Přidělení bytu č. 2 v domě č. p. 231, ul. U Podjezdu, Čelákovice
Výběrová komise doporučila pronájem bytu č. 2, ul. U Podjezdu č. p. 231, nabídce č. 1 v souladu s návrhem 
výběrové komise a vyhlášenými pravidly a doporučila uzavřít Nájemní smlouvu na byt č. 2, ul. U Podjezdu č. p. 
231, Čelákovice s paní R. H., Kamenné Žehrovice, za nabídnutou cenu 71,-Kč/m²/měsíčně.

224. RM přiděluje na základě obálkové metody, byt č. 2 o celkové ploše 65,08 m², U Podjezdu, č. p. 231, 
Čelákovice, R. H., Kamenné Žehrovice – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného obecního bytu, formou obálkové metody. Vyvěšeno dne 
28. 1. 2014, sejmuto dne 13. 2. 2014. Jednalo se o byt celkové plochy 81,28 m², byt č. 3 v č. p. 231, ul. U 
Podjezdu, Čelákovice. Na tento záměr nikdo nereagoval. 

225. RM schvaluje opakovaně 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: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
9.1 Zápis č. 26 z jednání Komise bezpečnostní 30. 1. 2014
RM byl předložen Zápis č. 26 z jednání Komise bezpečnostní 30. 1. 2014.

226. RM se seznámila se zápisem č. 1 z jednání Komise bezpečnostní ze dne 30. 1. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

V souvislosti s projednáváním tohoto bodu navrhl p. Janák, aby výstupy z jednání komise byly předávány OH 
a TS. Byla otevřena problematika parkovacích hodin, resp, zpoplatnění parkování ve městě. Ing. Klicpera 
upozornil na dlouhodobě zabírané parkovací místo přívěsným vozíkem v lokalitě V Prokopě s tím, že tato 
dlouhodobá parkování by měla být řešena vyhláškou města.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
10.1 Dohoda o narovnání k akci „Výstavba dětského hřiště v ulici Na Stráni“
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím příslušného vedoucího odboru zajistil posouzení 
žádosti společnosti Bonita Group Service s. r. o., Tišnov, advokátní kanceláří. 

Právní názor s podrobným rozborem předaných podkladů, který vypracoval Mgr. H. z Advokátní kanceláře 
JUDr. Luhan a spol. z Lysé nad Labem, jsme obdrželi dne 5. 2. 2014 včetně návrhu na Dohodu o narovnání. 
Oplocení postaví město prostřednictvím Technických služeb za finanční prostředky ve výši 253 000,-Kč, které 
Bonita Group Service s. r. o. již uhradila na účet TS.

227. RM schvaluje Dohodu o narovnání k akci „Výstavba dětského hřiště v ulici Na Stráni“ – viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.2 Žádost o předání městské meteostanice
RM byl předložen návrh předsedy Komise pro životní prostředí na svěření městské meteostanice do správy člena 
komise, Mgr. Ilji Turečka, a její přemístění na pozemek manželů Turečkových.

228. RM neschvaluje návrh předsedy Komise pro životní prostředí na svěření městské meteostanice do správy 
člena komise – viz usnesení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Janák.
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10.3 Náklady na chemický rozbor prachového stěru
229. RM stahuje bod 10.3 z programu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.4 zápis č. 31 z jednání členů Komise pro životní prostředí ze dne 10. 2. 2014
RM byl předložen zápis č. 31 z jednání členů Komise pro životní prostředí ze dne 10. 2. 2014.

230. RM se seznámila se zápisem č. 31 z jednání Komise pro životní prostředí ze dne 10. 2. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.5 Výběr lokality pro umístění měřicího přístroje
K projednávání tohoto bodu se dostavil RNDr. Petr Petřík.
Na základě usnesení RM 5/1/2014 ze dne 3. 2. 2014 bylo v Českém hydrometeorologickém ústavu objednáno 
měření imisí. Měřicí zařízení k měření kvality venkovního ovzduší bylo bez předešlé domluvy se zástupci města 
Čelákovice umístěno v soukromé zahradě domu čp. 797, Čelákovice, a to na základě doporučení členů Komise 
pro životní prostředí. Vzhledem k požadovaným finančním nákladům majitelů zahrady a s ohledem na 
požadavky na umístění měřicího přístroje nelze vyloučit ekonomičtější i vhodnější umístění, a to na pozemek, 
který je v majetku města. Starostka města s VO ŽP předběžně domluvila s velitelem SDH možné umístění 
měřicího přístroje v objektu hasičské zbrojnice.
Diskuse byla vedena ohledně vzdálenosti měřicího zařízení od bodu, jehož se měření týká. Dr. Petřík ústně 
přislíbil, že prověří s ČHÚ vzdálenost slévárny, jíž se měření především týká, od Hasičské zbrojnice 
v Čelákovicích. V případě vyhovujících požadavků a schválení tohoto místa měření ČHÚ by mohlo dojít k 
přemístění do areálu hasičské zbrojnice, tj. na pozemky ve vlastnictví města.

„ Dr. Petřík informoval členy RM, že na základě tiskové zprávy petičního výboru Kvalitní ovzduší pro naše děti 
přijede v úterý do města televizní štáb.“

V 22.57 odešel ze schůze rady města PaedDr. Luboš Rýdlo. 

11. RŮZNÉ 
11.1 Právní stanovisko posouzení kupní smlouvy s ohledem na vzniklý právní stav
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 11. 12. 2013 schválilo poslední z komplexu smluv souvisejících 
s předáním infrastrukturního majetku podle Smlouvy o převodu nemovitostí a podmínkách stavby polyfunkčního 
domu včetně souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích, kterou město uzavřelo se společností STOPRO-
INVEST, s. r. o., Praha 5. Posledními byly smlouvy o věcném břemenu na právo průchodu prolukou náměstí. 
Okamžitě po jednání zastupitelstva jsme obeslali signatáře těchto smluv s výzvou k jejich podpisu, přičemž MěÚ 
vytvořil speciální vstřícné podmínky pro jejich podepisování v průběhu 51. týdne roku 2013. Smlouvy však byly 
podepsány pouze třemi spolumajiteli bytů v uvedeném domě.
Firma STOPRO-INVEST opakovaně navrhuje místo smlouvy o VB uzavřít smlouvu se Společenstvím vlastníků, 
která by mohla být podepsána pouze vedením SVJ a garantovala by městu stejná práva – podle stanoviska 
několika různých právníků, pokud bychom takovou smlouvu podepsali, byla by stejně od počátku neplatná, 
neboť se dotýká vlastnických práv všech

231. RM schvaluje nabídku Advokátní kanceláře Brož, Sedlatý, s. r. o., Praha 3, ze dne 11.2 2014, na 
poskytování právních služeb při zastupování města Čelákovice ve věci dalšího postupu při řešení právního stavu, 
který se vytvořil při naplňování Kupní smlouvy o převodu nemovitostí a podmínkách stavby polyfunkčního 
domu včetně souvisejícího komplexu staveb v Čelákovicích.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1- Janák.

Zápis ověřil: Ing. Bohumil Klicpera

PhDr. ZdeňkaTichá

    starostka města Čelákovic
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