
Zápis ze schůze Rady města

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 6/2014 konané dne 17. 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. 5/2014 ze dne 3. 3. 2014.

1.4 Plnění usnesení

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 
21.55 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 17. 3. 2014
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1 Schválení předloženého programu jednání

277. RM schvaluje předložený program jednání doplněný o body 4.6, 4.7, 4.8, 8.9 a 10.6.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

1.2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem zápisu.
278. RM jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

279. RM jmenuje Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Ryneš.

1.3 Schválení zápisu ze schůze RM č. 5/2014 ze dne 3. 3. 2014
RM byl ke schválení předložen Zápis z RM č. 5/2014 ze dne 3. 3. 2014.

280. RM schvaluje Zápis z RM č. 5/2014 ze dne 3. 3. 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1. 4 Plnění usnesení
K bodu Studie „Revitalizace trati Čelákovice – Neratovice“ – Zápis č. 2 z jednání komise pro rozvoj města ze 
dne 25. února 2014, tj. materiálu přesunutého z RM konané 3. 3. 2014, byla předložena kompletní Studie.

281. RM nemá námitek k předložené studii „Revitalizace trati Čelákovice – Neratovice“ – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Bylo předloženo právní stanovisko Advokátní kanceláře Brož, Sedlatý, s. r. o., Praha 3, ve věci koncesního 
řízení na provozovatele VHI města Čelákovic.

282. Bere na vědomí právní stanovisko Advokátní kanceláře Brož, Sedlatý, s. r. o., Praha 3, ve věci koncesního 
řízení na provozovatele VHI města Čelákovic.
Hlasování společné pro usnesení 281, 282: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
2.1 Záměr pronájmu pozemku – st. p. č. 1426/22, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice
Dodatek č. 1 již neodpovídá novému občanskému zákoníku. Z těchto důvodů je potřeba s vlastníky garáže 
uzavřít novou nájemní smlouvu koncipovanou dle platné právní úpravy.

283. RM schvaluje záměr pronájmu pozemku st. p. č. -1426/22 za cenu 60,- Kč/m²/rok – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.2 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
RM byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Čelákovice, 
jako vlastníkem pozemku, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV – Podmokly, jako 
stranou oprávněnou. Smlouva řeší akci „Sedlčánky, Na Paloučku – kNN – č. p. 494/111“

284. RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.3 Dohoda pro souhlas města k pokládce chráničky internetové sítě czela.net na pozemcích města 
U „Dohody“ č. 2499201401 se jedná o možnost nového uložení chráničky internetové sítě Czela.net v ulici 
Sokolovská. Pokládka chráničky bude provedena v průběhu „Rekonstrukce ulice Sokolovská v Čelákovicích“, 
uložení chráničky internetové sítě nesmí ohrozit a omezit stavbu a bude prováděno v koordinaci s touto stavbou.

285. RM schvaluje Dohodu č. 2499201401 – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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2.4 Dohoda pro souhlas města s vybudováním vodovodní přípojky na pozemku města 
U „Dohody“ č. 2399201404 se jedná o možnost nového uložení vodovodní přípojky v ul. Křižíkova pro napojení 
stavby rodinného domu č. p. 434 na st. p. č. 1771. Přípojka bude uložena v pozemku města (p. č. 1775 – ostatní 
plocha / ostatní komunikace). Při výstavbě nové přípojky nebude dotčen kořenový systém stromů.

286. RM schvaluje Dohodu č. 2399201404 – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.5 Dohoda o uložení potrubí přepadu dešťové kanalizace 
U „Dohody“ č. 2399201405 se jedná o stávající uložení potrubí přepadu dešťové kanalizace v ul. Kostelní 
s využitím pro stavbu nového rodinného domu na st. p. č. 157 dle podmínek Povodí Labe s. p. a řešením 
likvidace dešťových vod dle schválené dokumentace.

287. RM schvaluje Dohodu č. 2399201405 – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.6 Dohoda pro souhlas města s vybudováním vodovodní přípojky na pozemku města 
U „Dohody“ č. 2399201406 se jedná o možnost nového uložení vodovodní přípojky v ul. Na Stráni pro napojení 
stavby provozovny č. p. 1285. Přípojka bude uložena v pozemku města (p. č. 3196 - ostatní plocha / ostatní 
komunikace). Při výstavbě nové přípojky nebude dotčen kořenový systém stromů.

288. RM schvaluje Dohodu č. 2399201406 – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.7 Nabídka na odprodej stavby – garáže – umístěné na pozemku města V Prokopě, Čelákovice
Na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dle ustanovení § 3056, má vlastník pozemku, na němž 
je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku a nestala se součástí 
pozemku ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, ke stavbě předkupní právo.

289. RM doporučuje zastupitelstvu města nevyužít předkupního práva – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.8 Žádost o prodej stavby a pozemků v ul. Komenského, v k. ú. a obci Čelákovice
Na město Čelákovice se obrátili se svým požadavkem na odprodej pozemků manželé Wagnerovi. 
Město prozatím nemá zájem na jejich odprodeji.

290. RM neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 690/1 – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.9 Dohoda pro souhlas města s vybudováním plynovodní přípojky na pozemcích města 
U „Dohody“ č. 3633201401 se jedná o možnost nového uložení plynovodní přípojky pro napojení firmy Amirro. 
V prostoru trasy přípojky na pozemcích města je plánována komunikace (v předprojektové fázi se řeší celý 
prostor = komunikace, chodníky, cykl. stezka) a kříží se s kabelem VO na lávku.

291. RM neschvaluje Dohodu č. 3633201401 – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.10 Dohoda pro souhlas města s vybudováním vodovodní přípojky na pozemku města 
U „Dohody“ č. 2399201407 se jedná o možnost nového uložení vodovodní přípojky v ul. Rooseveltova pro 
napojení stavby rodinného domu č. p. 777 na st. p. č. 2152. Přípojka bude částečně uložena v pozemcích města a 
částečně v pozemku p. č. 3087 – ve vlastnictví Středočeského kraje s právem hospodaření pro Krajskou správu a 
údržbu silnic Stř. kraje, p. o. (pro tuto část uložení musí mít stavebník souhlas vlastníka pozemku – uložení je 
plánováno protlakem pod komunikací). 

292. RM schvaluje Dohodu č. 2399201407 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

2.11 Nájemní smlouva sauna
V souvislosti se zveřejněným záměrem na pronájem sauny se přihlásil pouze jeden zájemce, a to firma Kylpyla, 
s. r. o. Kolín, kterou zastupuje p. Š., který, resp. pí. K. Š., je dosavadním nájemcem sauny. 
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293. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 6. 9. 2012 – viz usnesení.

294. RM schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor na pozemek st.p.č. -4062 – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 293, 294: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.13 Dohoda pro souhlas města s vybudováním vodovodní přípojky na pozemku města 
U „Dohody“ č. 2399201408 se jedná o možnost nového uložení vodovodní přípojky v ul. Miroslava Maška pro 
napojení stavby č.ev. 61. Přípojka bude uložena v pozemku města (p. č. 1980/6 – ostatní plocha / ostatní 
komunikace). Přípojka není v kolizi s projekty města v této lokalitě, při možném střetu s vedením meliorace 
bude prostor podrobně zaměřen.

295. RM schvaluje Dohodu č. 2399201408 – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.14 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Je předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Čelákovice, jako 
Vlastníkem pozemku, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV - Podmokly, jako Stranou 
oprávněnou. Smlouva řeší akci „Čelákovice, kNN, Křižíkova č. p. 292–299“. 

296. RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.15 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Je předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV – Podmokly, jako stranou 
oprávněnou. Smlouva řeší akci „Čelákovice, Žižkova – kNN pro p. č. 1945/6“.

297. RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3.1 Inventarizace majetku města 2013
Inventarizace majetku a závazků města je každoročně prováděna na základě příslušných ustanovení zákona č. 
563/1991/Sb., o účetnictví. Inventarizace byla provedena k 31. 12. 2013. Na základě provedené inventarizace 
nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly., tj. rozdíly mezi skutečným a účetním stavem majetku, závazky 
města jsou řádně spláceny a při vymáhání pohledávek je zohledněno i hledisko efektivnosti a hospodárnosti.

298. RM schvaluje Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku města k 31. 12. 2013 – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3. 2 Souhlas zřizovatele s opravou stroje
Jedná se o opravu, jejíž rozsah při tvorbě rozpočtu na r. 2014 nemohl být znám, proto je předkládán i požadavek 
na navýšení rozpočtu.

299. RM doporučuje ZM v souvislosti s realizací opravy zemního stroje Caterpillar 424D, navýšit příspěvek 
zřizovatele pro Technické služby Čelákovice o 230.000,- Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Janák.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA
Výsledky zadávacího řízení „PD – Mateřská škola v areálu MDDM v Čelákovicích“
Dne 4. 2. 2014 bylo na základě schválení zadávací dokumentace usnesením rady města zahájeno zadávací 
řízení„PD – Mateřská škola v areálu MDDM v Čelákovicích“.
7 nabídek bylo komisí pro posouzení a hodnocení nabídek vyřazeno z hodnocení z důvodu nesouladu se 
zadávacími podmínkami. Dále byla vyřazena z posouzení a hodnocení jedna nabídka z důvodu nesplnění 
kvalifikace. Hodnoticí komise vyhodnotila jako pro město nejvhodnější nabídku společnosti SANTIS a. s., Žďár 
nad Sázavou, za nabídkovou cenu 506 990,- Kč včetně DPH. 

300. RM vylučuje na základě doporučení hodnoticí komise uchazeče Masák a Partner, s. r. o., Praha 6 – viz 
usnesení.
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301. RM vylučuje na základě doporučení hodnoticí komise uchazeče Ondřej Vašek – projektové práce, Příbram 
– viz usnesení.

302. RM vylučuje na základě doporučení hodnoticí komise uchazeče ateliér dwg s.r.o., Brno – Staré Brno – viz 
usnesení.

303. RM vylučuje na základě doporučení hodnoticí komise uchazeče Architekti Krčmářovi, Ostrava – viz 
usnesení.

304. RM vylučuje na základě doporučení hodnoticí komise uchazeče DESIGN 4 – projekty staveb, s. r. o., 
Liberec – viz usnesení.

305. RM vylučuje na základě doporučení hodnoticí komise uchazeče ATELIÉR 11 HRADEC KRÁLOVÉ 
společnost s ručením omezeným (s. r. o.), Hradec Králové – viz usnesení.

306. RM vylučuje na základě doporučení hodnoticí komise uchazeče ArchSta servis, s. r. o., Brno – viz usnesení.

307. RM vylučuje na základě doporučení hodnoticí komise uchazeče INVENTE, s. r. o., České Budějovice 4 –
viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 300 –307: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Zpracování koncesního 
projektu – Provozování VHI města Čelákovic
ORM zpracovalo výzvu k podání nabídky. Kritériem pro zadání VZ byla stanovena nejnižší nabídková cena vč. 
DPH. Hodnoticí komise doporučuje zadavateli jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a. s., zkráceně VRV a. s., Praha 5. Nabídková cena činí 106 480 Kč vč. DPH. Zároveň RM 
byla předložena ke schválení i Smlouva o dílo mezi městem Čelákovice a společností Vodohospodářský rozvoj a 
výstavba a. s., zkráceně VRV a. s., Praha 5 na plnění této veřejné zakázky. 

308. RM schvaluje jako pro město nejvhodnější, cenovou nabídku uchazeče Vodohospodářský rozvoj a výstavba 
a. s. zkráceně VRV a. s., Praha 5 – viz usnesení. 

309. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a. s., zkráceně VRV a. s., Praha 5 – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení: 308, 309: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.3 Výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Obnova povrchů chodeb – BD 
1629 + 1645–1648, Čelákovice
Na jednání RM dne 17. 2. 2014 byla schválena zadávací dokumentace VZMR „Obnova povrchů chodeb – BD 
1629 + 1645–1648 v Čelákovicích“. ORM dne 19. 2. 2014 toto zadávací řízení zahájil. 
Hodnoticí komise doporučuje zadavateli jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče PODLAHY BLANKET 
s. r. o., Praha 3. Nabídková cena činí 399 570,95 Kč vč. DPH a termín plnění je 14 pracovních dní.
Zároveň byla předložena ke schválení i smlouva o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností 
PODLAHY BLANKET s. r. o., Praha 3 jako zhotovitelem na plnění výše uvedené veřejné zakázky. 

310. RM schvaluje, jako pro město nejvhodnější, cenovou nabídku uchazeče PODLAHY BLANKET s. r. o., 
Praha 3 – viz usnesení.

311. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi společností PODLAHY BLANKET s. r. o., Praha 3 – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení:310, 311: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Janák.

4.4 Havarijní stav hlavních vodovodních uzávěrů – Sokolovská
312. RM stahuje z programu bod 4.4.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Rýdlo.

4.5 Oprava kanalizace a výměna vodovodu v ulici Komenského Čelákovice

313. RM souhlasí s přeložením bodu 4.5 na příští jednání RM.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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4.6 Dodatečné stavební práce zakázky „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ a práce nad rámec 
zakázky
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba 
vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné 
pro provedení původních stavebních prací.

314. RM akceptuje návrh zhotovitele na dodatečné stavební práce veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. 
Sokolovské v Čelákovicích“ ve smyslu odvodnění pláně komunikace – viz usnesení.

315. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města pořídit písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dle usnesení 
RM č. 6/2014/314 zadaných stavebních prací – viz usnesení.

316. RM trvá na provedení bouracích prací pro odstranění 25 uličních vpustí v rámci původního zadání veřejné 
zakázky „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“, tj. tyto práce nejsou v žádném případě dodatečnými 
stavebními pracemi – viz usnesení.

317. RM trvá na provedení všech prací souvisejících s množstvím vybouraných hmot v rámci původního zadání 
veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“, tj. tyto práce nejsou v žádném případě 
dodatečnými stavebními pracemi – viz usnesení.

318. RM schvaluje výměnu 7 ks poklopů kanalizačních šachet v ulici Sokolovské v předpokládané celkové ceně 
45.000,- Kč bez DPH a ukládá vedoucí odboru rozvoje města vystavit objednávku na jejich dodávku – viz 
usnesení.

319. RM schvaluje položení chrániček pro veřejné osvětlení v křižovatkách ulic V Zátiší, Vančurova, Rumunská 
a Spojovací s ulicí Sokolovskou v předpokládané celkové ceně 6.000,- Kč bez DPH a ukládá vedoucí odboru 
rozvoje města vystavit objednávku na tyto práce – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 314–319: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.7 Havarijní stav kanalizace – Sokolovská – výkopové práce

320. RM souhlasí s přeložením bodu 4.7 na příští jednání RM.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.8 Slavnostní otevření Cyklistické stezky přes Labe v Čelákovicích
Stavba cyklistické stezky přes Labe má být dle předpokladů dokončena do konce dubna 2014 a pro pěší a 
cyklisty bude také otevřena neprodleně po kolaudaci stavby. 
Termín slavnostního otevření lávky bude stanoven s ohledem na dokončení ostatních navazujících investičních 
akcí, zejména přístupové cesty na cyklistickou stezku podél levého břehu Labe.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
5.1. Žádost Nemocnice Brandýs nad Labem-St. Boleslav o příspěvek na zajištění pohotovosti
Dne 10.3 2014 obdržela starostka města žádost Nemocnice Brandýs nad Labem-St. Boleslav o příspěvek na 
zajištění pohotovosti na rok 2014.

V rozpravě pan Janák požádal o více informací k dané problematice.

321. RM se seznámila s žádostí PP Hospitals, s. r. o. – Nemocnice Brandýs nad Labem – St. Boleslav o 
příspěvek na zajištění pohotovosti v rámci ÚPS pro rok 2014 ve výši 300.000,- Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5.2 Rozšíření fakultativních činností Pečovatelské služby Maják města Čelákovic
V Domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní 26/27, Čelákovice, v místnosti určené pro masáže bude 
pečovatelka a masérka provádět parafínové zábaly rukou. Na tento druh služby není nutný kurz.

322. RM schvaluje rozšíření fakultativních činností Pečovatelské služby města Čelákovic o parafínové zábaly 
rukou v ceně 50,- Kč za jednu aplikaci.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
6.1 Žádost TOP 09 o souhlas s umístěním informačního panelu – volby do Evropského parlamentu ve 
dnech 23. a 24. května 2014
Předseda místní organizace TOP 09 Čelákovice požádal jménem krajské manažerky TOP 09 pí T. o souhlas 
s umístěním volebního panelu – přenosný trojhran – na náměstí 5. května. 

323. RM povoluje instalování informačního panelu politické strany TOP 09 na náměstí 5. května v Čelákovicích 
od 1. 4. 2014 do 26. 5. 2014 v rámci prezentace politických stran před volbami do Evropského parlamentu ve 
dnech 23. a 24. 5. 2014 – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.2 Žádost TJ Spartak – oddíl nohejbalu o mimořádnou dotaci 
TJ Spartak – oddíl nohejbalu požádal o mimořádný finanční příspěvek. 

• na náklady spojené se soutěží, přeprava hráčů, odměny rozhodčích apod. ve výši 30. 000 Kč,
• na nohejbalový víkend v Čelákovicích 22. a 23. března 2014 (22. březen – turnaj trojic nad 45 let:„O 

pohár starostky“ a 23. březen turnaj trojic mladších žáků) v celkové výši 15.000 Kč.

324. RM schvaluje příspěvek TJ Spartak – oddíl nohejbalu, ve výši 15.000,- Kč na nohejbalový víkend 
v Čelákovicích 22. a 23. března 2014 (turnaj trojic nad 45 let „O pohár starostky“, turnaj trojic mladších žáků) –
viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1 – Ryneš – z důvodu možného střetu zájmu.

6.3 Souhlas s užitím znaku města
Provozovatelé Polabských farmářských trhů požádali o souhlas s užitím znaku města pro prezentaci partnerství 
s městem Čelákovice při pořádání farmářských trhů. 

325. RM souhlasí s užitím znaku města Čelákovic při prezentaci farmářských trhů v Čelákovicích 
provozovatelem trhů panem M. H., Lysá nad Labem – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.4 Hodina Země, sobota 29. března 2014, 20:30 – 21:30
Hodina Země je opakovaná mezinárodní akce, zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). Letos je 
pořádaná již poosmé. Domácnosti, podniky, veřejné instituce, zejména významné kulturní památky vypnou svá 
osvětlení a elektrické spotřebiče po dobu jedné hodiny na podporu zvýšení informovanosti o změnách klimatu. 
Akce bude propagována na webových stránkách města. V roce 2014 je stanoveno datum a hodina takto: 29. 
březen, 20:30 až 21:30. Koordinaci v České republice zajišťuje Ekologický institut Veronica.
Bylo navrženo zhasnout dominanty města, panoramatické osvětlení čelákovické tvrze, kostela Nanebevzetí 
Panny Marie, husitského kostela a radnice. 

326. RM souhlasí s účastí města Čelákovic na kampani Hodina Země 2014 a ukládá řediteli Technických služeb 
zajistit vypnutí panoramatického osvětlení tvrze, kostela Nanebevzetí Panny Marie, husitského kostela a radnice 
dne 29. března t. r. od 20:30 do 21:30 hodin – viz usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.5 Celonárodní čtení z Bible
Misijní stanice Čelákovice sboru Apoštolské církve v Lysé nad Labem požádalo o svolení s konáním akce 
„Čtení z Bible“, na náměstí 5. května (prostor před pomníkem padlých) v sobotu 19. 4. 2014 od 13.00 do 
18.00hodin. Jde o celonárodní akci, do které jsou zapojeny organizace i jednotlivci na území České republiky. 

327. RM souhlasí s využitím části náměstí 5. května (prostor před pomníkem padlých) na konání akce 
„Celonárodní čtení z Bible“, pořádané dne 19. 4. 2014 Misijní stanicí Čelákovice sboru Apoštolské církve 
v Lysé nad Labem – viz usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.6 Zhotovení návrhu výtvarného ztvárnění desky bratří Petišků – Smlouva o vytvoření a dalším šíření 
díla
RM byla předložena Smlouva o vytvoření a dalším šíření díla č.: MUC/02601/2014-OŠIK-43, na zhotovení 
návrhu výtvarného ztvárnění pamětní desky bratří Petišků.
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328. RM schvaluje Smlouvu o vytvoření a dalším šíření díla č.: MUC/02601/2014-OŠIK-43 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem, a M. B., Zápy, jako autorem, na zhotovení návrhu výtvarného ztvárnění pamětní 
desky bratří Petišků – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1 Přidělení bytu v DPS, Čelákovice, byt č. 202, ul. Kostelní, byt č. 406, ul. Kostelní
Členové sociální komise doporučili zařadit pí L. do seznamu uchazečů o DPS a současně přidělit byt, neboť 
nejsou další jiní zájemci o DPS. 
Členové bytové komise doporučili výměnu bytu v DPS na Hrádku 462, Čelákovice a současně doporučují 
přidělení bytu č. 406 v DPS, ul. Kostelní č. p. 26, Čelákovice, M. G., Čelákovice.

329. RM přiděluje byt č. 202 v DPS, ul. Kostelní č. p. 26, Čelákovice, M. L., Praha 9 – viz usnesení.

330. RM přiděluje byt č. 406 v DPS, ul. Kostelní č. p. 26, Čelákovice, M. G., Čelákovice – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 329, 330: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.2 Přidělení bytu – Milovice, byt č. 29/501, ul. Armádní, byt č. 9/618, ul. Topolová
Členové bytové komise doporučili přidělení bytu J. M., trvale bytem, Čelákovice. 

331. RM přiděluje byt č. 29 o velikosti 1+1, Armádní č. p. 501, Milovice, panu J. M., Čelákovice – viz usnesení.

Členové bytové komise doporučili přidělení bytu manželům K. a L. Z., trvale bytem Braniborská 568, Milovice.

332. RM přiděluje byt č. 9 o velikosti 3+1, Topolová č. p. 618, Milovice, manželům K. a L. Z., Milovice – viz 
usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 331, 332: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.3 Revokace usnesení č. 4/2014/217 ze dne 17. února 2014
Rada města Čelákovic přidělila byt č. 43 o velikosti 2+1 v domě č. p. 606, ul. Průběžná v Milovicích paní I. K., 
Milovice, dle seznamu. Před předáním bytu a uzavření nájemní smlouvy napsala paní K. dopis, ve kterém uvádí, 
že nastala změna v jejím zaměstnání a nemůže si dovolit zatím byt přijmout, neměla by finanční prostředky na 
placení nájemného. 

333. RM revokuje své usnesení č. 4/2014/217 ze dne 17. února 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.4 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1 v domě č. p. 1349, ul. V Prokopě, Čelákovice
Členové bytové komise doporučili uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1, ul. V Prokopě 1349, Čelákovice 
na dobu určitou 3 měsíce, tj. do 30. 6. 2014 s paní H. C., Čelákovice, za předpokladu, že bude uhrazen poplatek 
z prodlení ve výši 7 561,-Kč nejpozději do 15. 4. 2014 a za předpokladu, že nájemce zaplatí pronajímateli jistotu 
dle Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovic, čl. VII. odst. 5. 

334. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1, v domě č. p. 1349, Čelákovice na dobu určitou 3 
měsíce, tj. do 30. 6. 2014 s paní H. C., Čelákovice – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.5 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 10 v domě č. p. 1440, ul. Prokopa Holého, Čelákovice
Členové bytové komise doporučili uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 10, ul. V Prokopa Holého 1440, 
Čelákovice na dobu určitou 3 měsíce, tj. do 30. 6. 2014 s manželi T. a R. S., Čelákovice za předpokladu, že 
nájemce zaplatí pronajímateli jistotu dle Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovice, čl. VII. odst. 5. 
335. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 10, v domě č. p. 1440, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.6 Privatizace bytů v Milovicích – postup Milovic a Lysé nad Labem
Města Milovice a Lysá nad Labem postupují společně, jsou v kontaktu, a s největší pravděpodobností budou
volit způsob privatizace prostřednictvím externího subjektu.
Privatizace bytů ve vlastnictví města Čelákovice připadá v úvahu nejdříve v roce 2017.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.



Zápis ze schůze Rady města

8.7 Nájemné DPS
Dozorčí rada Q-BYTu Čelákovice navrhla zvýšení nájemného ve správcovském bytě č. 8, č. p. 462 (DPS 
u kostela). Vzhledem k tomu, že nájemné stanovila RM usnesením č.15/2011/8.1.1 ze dne 18. 8. 2011, požádala 
RM o opětovné projednání této záležitosti a rozhodnutí o návrhu DR.

336. RM stanovuje nájemné v bytě č. 8 v domě čp. 462 ul. Kostelní v Čelákovicích na částku 68,41 Kč /m2

měsíčně, s účinností od 1. 4. 2014 – viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

8.8 Řešení pohledávek z nájemného
RM byla předložena zpráva spol. Q-BYT Čelákovice o stavu pohledávek z nájemného.

337. RM se seznámila s přehlednou zprávou spol. Q-BYT Čelákovice o stavu pohledávek z nájemného.

338. RM ukládá řediteli Q-BYT Čelákovice spol. s r.o., vybrat příslušnou právní kancelář, která předloží Radě 
města Čelákovice návrhy řešení problematiky pohledávek z nájemného a služeb spojených s bydlením. 
Hlasování společné pro usnesení 337, 338: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.9 Přidělení bytu – Čelákovice byt č. 9/1628, ul. Na Stráni
Členové bytové komise doporučují přidělení bytu paní H. N., (dříve K.), trvale bytem nám. 5. května 1/11, 
Čelákovice. 

339. RM přiděluje byt č. 9 o velikosti 3+1, Na Stráni č. p. 1628, Čelákovice, paní H. N., Čelákovice – viz 
usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
9.1 Zápis č. 27. z jednání komise Bezpečnostní 6. 3. 2014

340. RM se seznámila se zápisem č. 27. z jednání Komise bezpečnostní ze dne 6. 3. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Rýdlo.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
10.1 Smlouva o sponzorském daru 01/2014/OŽP 
Město Čelákovice vysadilo v závěru loňského roku na výše uvedených pozemcích v ulici Rooseveltova (pod 
CD) izolační zeleň. Manželé R. (dárce) se obávají, že v dospělosti může provedená výsadba zastínit část 
pozemku z jižní strany, a obrátili se na OŽP s žádostí o úpravu projektu spočívající v odstranění 5 ks solitérních 
dřevin a jejich nahrazení solitéry menšího vzrůstu. Bylo dohodnuto, že 5 ks vzrůstných dřevin bude vyjmuto a 
přesazeno na nové stanoviště k novému dětskému hřišti v ulici Na Stráni. Na jejich místo bude vysazeno opět 5 
ks nových dřevin, které dosahují v dospělosti menšího vzrůstu. Náklady, které uvedené změny vyvolají, uhradí 
městu manželé R.

341. RM schvaluje Smlouvu o sponzorském daru – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10.2 Podklady RNDr. Petříka, Ph.D., k umístění na web města do složky ŽP – Ostatní
Odbor životního prostředí obdržel od Dr. Petříka zpracovaný podklad nazvaný Ostatní k umístění na webové 
stránky města. 
342. RM neschvaluje umístění informačního materiálu zpracovaného RNDr. Petříkem na webové stránky města. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 2 – Tichý, Ryneš, nehlasoval 1 – Janák.

343. RM deklaruje, že správa webových stránek města týkajících se životního prostředí je plně v kompetenci 
odboru životního prostředí, který rozhoduje o informacích, které zde budou umístěny.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Tichý, nehlasoval 1 – Janák.

10.3 Informace VaK Mladá Boleslav 
Odbor životního prostředí obdržel od laboratoří VaK Mladá Boleslav informace o jakosti pitné vody za rok 
2013. Pitná voda je získávána z Káranského prameniště a čerpána z přivaděčů mezi Káraným a Prahou, splňuje 
ve všech parametrech požadavky vyhlášky 252/2004 Sb.
Město obdrželo od provozovatele VaK MB „Výsledky hospodaření za rok 2013 na provozované lokalitě 
Čelákovice a provozní zprávu pro vodovod a kanalizaci v Čelákovicích za druhé pololetí 2013.
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344. RM se seznámila s informací Vodovodů a kanalizací, Mladá Boleslav, a. s., ke kvalitě pitné vody – viz 
usnesení.

345. RM se seznámila s výsledky hospodaření firmy Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., na 
provozované lokalitě Čelákovice za rok 2013.

346. RM se seznámila s provozní zprávou firmy Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., na provozované 
lokalitě Čelákovice za druhé pololetí roku 2013.
Společné hlasování pro usnesení 344, 345, 346: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10.4 AVE. CZ s. r. o. – Dodatek ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu 
V únoru 2014 předala společnost AVE. CZ vedení města návrh Dodatku č. 1 na navýšení ceny služeb. 
Z rozpravy vyplynulo, že změnu smlouvy lze provést na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na 
tyto služby.

347. RM neschvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 1 o změně ceny služeb ke Smlouvě o sběru, přepravě 
a odstraňování odpadu – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10.5 Beseda o životním prostředí 
RM byl předložen materiál zastupitelů města RNDr. Petra Petříka, Ph.D., a M. L. Igla informující o organizaci
besedy „Čistý vzduch ve městě – základ našeho zdraví" konané dne 31. 3. 2014.

348. RM pověřuje organizací besedy „Čistý vzduch ve městě – základ našeho zdraví" konané dne 31. 3. 2014 
předsedu komise pro životní prostředí a zastupitele města RNDr. Petra Petříka, Ph.D.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Rýdlo.

Předkladateli bylo navrženo usnesení, o kterém bylo rovněž hlasováno: 
RM pověřuje starostku Města Čelákovice PhDr. Zdeňku Tichou k oslovení vedoucího odboru životního prostředí 
a zemědělství Středočeského kraje ve věci změny Integrovaného povolení společnosti TOS-MET slévárna, a.s. 
Hlasování: pro 2 – Tichý, Janák, proti 2 – Ryneš, Klicpera, zdrželi se 2 – Bodlák, Tichá, nepřítomen 1 – Rýdlo.
Usnesení nebylo přijato.

10.6 Podání odvolání proti zamítavému rozhodnutí KÚSK k námitce Města Čelákovice
na rozšíření plánované PR Káraný-Hrbáčkovy tůně
RNDr. Petr Petřík, Ph.D., člen zastupitelstva, předložil návrh podání odvolání proti zamítavému rozhodnutí 
KÚSK k námitce Města Čelákovice na rozšíření plánované PR Káraný-Hrbáčkovy tůně
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

11. RŮZNÉ 
11.1 Pronájem kopírky Konica Minolta Bizhub C224e
Kopírka Konica Minolta Bizhub C224e nahradí kopírku Sharp MX-2300N. Vzhledem ke stáří kopírky Sharp 
MX-2300N a vzrůstajícím servisním zásahům a nákladům na údržbu se přesune na odbor, kde nemají takové
měsíční zatížení na počet kopií. Nájem je pro město výhodnější než koupě.

349. RM schvaluje Smlouvu o podnikatelském pronájmu věcí movitých na pronájem kopírky Konica Minolta 
Bizhub C224e – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

11.2 Lepší místo
Lepší místo je unikátní služba, díky které může kdokoliv během pár minut jednoduše a pohodlně informovat 
městský úřad o jakémkoliv problému či nápadu na zlepšení veřejného prostoru, a vše je soustředěno na jednom 
místě. Na šíření této služby do dalších měst se podílí Fond Otakara Motejla.
S iniciativou přišlo o. s. Naše Čelákovice, které navrhuje pro zastupitele města Čelákovic, pozvané hosty i pro 
veřejnost je připravit prezentaci této služby, a to ve středu 16. dubna 2014 od 18 hodin v obřadní síni města 
Čelákovic. Službu Lepší místo představí autor aplikace. Fond Otakara Motejla bude zastupovat a s krátkou 
prezentací o dalších projektech vystoupí pro obce paní M. R.

350. RM souhlasí s prezentací služby Lepší místo v obřadní síni města Čelákovic ve středu 16. 4. 2014 od 
18 hodin za účasti zastupitelů města, pozvaných hostů a veřejnosti – viz usnesení.



Zápis ze schůze Rady města

351. RM pověřuje starostku města PhDr. Zdeňku Tichou záštitou nad akcí o. s. Naše Čelákovice, prezentací 
služby Lepší místo a jednáním v této věci. 
Společné hlasování pro usnesení 350, 351: pro 5, proti 0, zdržel se 2 – Rýdlo, Klicpera.

11.3 Genderový audit
Genderový audit je moderním nástrojem, který může a měl by napomoci zvýšení kultury ve firmě, v našem
případě na městském úřadě. Genderový audit doporučuje na základě zjištění situace další postup a aktivity při 
zavádění genderu a podpory diverzity do praxe firmy či organizace. 
Tento generový audit bude hrazen z prostředků projektu Chci práci pro rodinu, na který Brandýský Matýsek o. 
s. získal grant z ESF na podporu slaďování rodinného a pracovního života rodičů z Brandýsa nad Labem a okolí. 

352. RM souhlasí s provedením genderového auditu na Městském úřadu Čelákovice firmou GENDER 
Consulting, s. r. o., Praha 10, za podmínky, že závěrečná auditní zpráva bude předána městu Čelákovice – viz 
usnesení.

353. RM určuje jako kontaktní osobu pro provedení generového auditu na MěÚ Čelákovice starostku města 
PhDr. Zdeňku Tichou. 
Společné hlasování pro usnesení 352, 353: pro 5, proti 0, zdržel se 2 – Rýdlo, Bodlák.

11.4 Soutěž Nejlepší úřad půl na půl
Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže organizuje Ministerstvo vnitra České republiky 
ve spolupráci s Alternativou 50+, o. p. s., Fórem 50 %, o. p. s., a Gender Consulting, s. r. o., již od roku 2007. 
Cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu 
do práce úřadů veřejné správy v České republice.

354. RM souhlasí se zapojením města Čelákovic do soutěže „Nejlepší úřad půl na půl“.

355. RM pověřuje starostku PhDr. Zdeňku Tichou zasláním přihlášky města Čelákovic do soutěže „Nejlepší 
úřad půl na půl“ a dalším jednáním v této záležitosti.
Společné hlasování pro usnesení 354, 355: pro 5, proti 0, zdržel se 2 – Bodlák, Klicpera.

Zápis ověřil: Ing. Jaroslav Ryneš

PhDr. ZdeňkaTichá
starostka města Čelákovic
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