
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 8/2014 konané dne 31. března 2014

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

Omluveni: Mgr. František Bodlák

Hosté: Ing. J. J., Mgr. P. G., Ing. V. K.

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. 6/2014 ze dne 17. 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

7. Doprava

8. Bytové a nebytové náležitosti

9. Veřejný pořádek a bezpečnost

11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 19.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno ve 
23.15 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 31. 3. 2014



PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1 Schválení předloženého programu jednání

373. RM schvaluje předložený program jednání, s vypuštěním bodu 4.10, doplněný o bod 3.3. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

1.2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem zápisu.
374. RM jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

375. RM jmenuje Ing. Bohumila Klicperu ověřovatelem zápisu.

Hlasování: pro5, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

1.3 Schválení zápisu ze schůze RM č. 6/2014 ze dne 17. 3. 2014
RM byl ke schválení předložen Zápis z RM č.6/2014 ze dne 17. 3. 2014.

376. RM schvaluje zápis z RM č. 6/2014 ze dne 17. 3. 2014. 

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

1.4 Plnění usnesení
Tajemníkem byla předložena Kontrola plnění usnesení RM aktualizovaná k datu 31.3 2014

377. RM bere na vědomí plnění usnesení přednesené tajemníkem.

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

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
2.1 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 pozemků, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., jako stranou oprávněnou. Smlouva řeší akci 
„Čelákovice, Křižíkova - kNN - č. p. 270“. 

378. RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, mezi Městem 
Čelákovice jako vlastníkem pozemků a firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV – viz usnesení.

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

2.2 Nabídka na odprodej stavby – chaty - umístěné na pozemku města V Sedlčánkách 
Na základě občanského zákoníku 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. Vlastníci stavby chaty č. ev. 53, stojící na st.p.č. 344, v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice, kde vlastníkem pozemku je město Čelákovice, učinili nabídku Městu Čelákovice ve smyslu zákona.

379. RM doporučuje ZM nevyužít předkupního práva – viz usnesení.

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

2.3 Žádost o prodej pozemku – st. p. č. 1785, v lokalitě Dělnické domky, v k. ú. a obci Čelákovice
Na město Čelákovice přišel požadavek na odprodej pozemku st.p.č. 1785. Zájem o tento pozemek je zdůvodněn 
narovnáním vztahů v návaznosti na nový občanský zákoník.
Ve stávajícím územním plánu je lokalita vedena jako zóna průmyslové výroby.

380. RM neschvaluje záměr prodeje st. p. č. -1785 – viz usnesení.

Hlasování: pro5, proti 0, zdržel se 1 – Janák. 



2.4 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 pozemků, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., jako stranou oprávněnou. Smlouva řeší akci „Čelákovice 
Přístavní kNN č. p. 767“.

381. RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, mezi Městem 
Čelákovice jako vlastníkem pozemků a firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV – viz usnesení.

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

2.5 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., jako stranou oprávněnou. Smlouva řeší akci „Čelákovice 
Žižkova – kNN – č. p. 2043/1“. 

382. RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, mezi Městem 
Čelákovice jako vlastníkem pozemku a firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV – viz usnesení.

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

2.6 Dohoda č. 2219201403 o umožnění provedení stavby vjezdu na pozemku města 
U „Dohody“ č. 2219201403 se jedná o možnost vybudování nového vjezdu k domu č. p. 1187, v ul. Svatopluka 
Čecha, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Jedná se o první vjezd k pozemku p. č. 972.

383. RM schvaluje Dohodu č. 2219201403 – viz usnesení.

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

2.7 Smlouva o nájmu nebytových prostor – sportovní hala, budova č. p. 1683, Čelákovice
Členům městské rady byla předložena korespondence, jednatele Střední odborné školy Čelákovice s.r.o., 
a současně nájemce sportovní haly, Čelákovice, ul. U Učiliště č. p. 1379 s návrhem na úpravu stávající nájemní 
smlouvy, tj. snížení nájemného.

Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města Čelákovice v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje úpravu nájemní smlouvy za pronájem nebytových prostor sportovní haly 
– budovy č. p. 1683 – budova s číslem popisným, objekt občanské vybavenosti, na st.p.č. -1333/41 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 896 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželi se 3 – Klicpera, Rýdlo, Tichá.
Usnesení nebylo přijato.

2.8 Optimalizace nákupu plynu pro město Čelákovice
K tomuto bodu byli na schůzi rady města pozváni pan Ing. J. J., pan Mgr. P. G., pan Ing. V. K.. Dodávka plynu 
je na základě aukce zajištěna do konce roku 2014. Radě města byla předložena nabídka advokátní kanceláře 
GRUNER PETRILAK, Karlovy Vary na zajištění dodávky plynu pro následující období.
RM po diskusi navrhuje pracovní skupinu ve složení Ing. Týč, p. Beneš, tajemník MěÚ za účelem přípravy 
příslušných podkladů a přípravy zadávacího řízení na veřejnou zakázku administrátora případné e-aukce.

2.9 Plynovodní přípojky Záluží
U „Dohody“ č. 3633201402 se jedná o možnost nového uložení 6 ks plynovodních přípojek pro napojení 
pozemků určených územním rozhodnutím pro dělení na výstavbu nových RD. Přípojky budou uloženy 
v pozemku města (parc. č. 244/1 - ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci 
Čelákovice). 

384. RM odkládá schválení Dohody o umožnění provedení stavby plynovodních přípojek v pozemku města parc. 
č. 244/1, a to do doby vyřešení kompletní infrastruktury, zejména kanalizace, pro městskou část Záluží – viz 
usnesení.

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



3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3.1 Změny rozpočtu města 2014 provedené k 28. 2. 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 v rámci paragrafů rozpisu 
rozpočtu. 
K 28. 2. 2014 byly provedeny změny, které byly radě města předloženy. 

385. RM bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpisu rozpočtu 
města 2014, provedené k 28. 2. 2014.

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

3. 2 Rozpočet města 2014 – úprava č. 2
RM byla předložena úprava č. 2 rozpočtu města Čelákovic 2014. 

386. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, úpravu č. 2 rozpočtu města Čelákovic 2014. 

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

3.3 Beseda „Čistý vzduch ve městě – základ našeho zdraví“
Besedu „Čistý vzduch ve městě – základ našeho zdraví“ organizovala Komise pro životní prostředí na základě 
pověření Rady města č. 348 ze dne 17. 3. 2014. Beseda proběhla v Městské muzeum v Čelákovicích 31. 3. 2014. 
MUDr. M. Š. byl jedním z pozvaných přednášejících a požádal o úhradu cestovních výdajů z Plzně a zpět.

387. RM souhlasí s úhradou cestovních výdajů MUDr. M. Š. ve výši 318,- Kč na zajištění jeho účasti na besedě 
„Čistý vzduch ve městě - základ našeho zdraví“ – viz usnesení.

Hlasování: pro5, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA
4.1 Výsledky zadávacího řízení „Stavební úpravy okolí kašny na náměstí 5. května v Čelákovicích“
Doručena byla pouze jedna nabídka, a to nabídka firmy Kamenictví obelisk s. r. o., Praha 9 – Horní Počernice. 
Hodnotící komise tuto nabídku z důvodu nedodržení zadávacích podmínek vyřadila ze zadávacího řízení a 
doporučila zrušení tohoto zadávacího řízení. 
388. RM vylučuje na základě doporučení hodnotící komise, uchazeče Kamenictví OBELISK s. r. o., Praha 9 –
Horní Počernice – viz usnesení.

389. RM ruší zadávací řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy okolí kašny na náměstí 5. 

května v Čelákovicích“, na základě doporučení hodnotící komise, zadávací řízení na plnění veřejné zakázky 

s názvem „Stavební úpravy okolí kašny na náměstí 5. května v Čelákovicích“ z důvodu, že byli vyloučeni 

z účasti v zadávacím řízení této zakázky všichni dodavatelé – viz usnesení. 

Společné hlasování pro usnesení 388, 389: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Úprava okolí kašny
Rada města dne 17. 2. 2014 svým usnesením č. 4/2014/185 schválila provedení úpravy okolí kašny dle 
předloženého návrhu společnosti Tichý a Kolářová, s. r. o. Praha, který řeší odstranění ztrát po přepadu vody 
z nádrže kašny. V souladu s vnitřním předpisem č. I/6/2014, postup k zabezpečení zadávání zakázek dle 
podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách, ze dne 21. 3. 2014 a zejména z důvodu držení záruky 
na realizované dílo „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“ – záručních podmínek zhotovitele stavby 
a z důvodu příslibu „naturálního plnění“ – zákaznická sleva ve výši 50.000,- Kč bylo doporučeno pro tuto 
veřejnou zakázku schválit nabídku společnosti Metrostav a. s. ze dne 12. 2. 2014, jejíž platnost byla potvrzena e-
mailem ze dne 19. 3. 2014. Společností Metrostav a. s. bylo odsouhlaseno znění smlouvy o dílo, která byla též 
předložena radě města ke schválení.

390. RM schvaluje nabídku společnosti Metrostav, a. s., Praha 8, na zhotovení úpravy okolí kašny na náměstí 5. 
května v Čelákovicích v celkové ceně 131.106,- Kč bez DPH (155.381,- Kč včetně DPH) – viz usnesení.



391. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností METROSTAV, a. 
s., Praha 8, jako zhotovitelem, na zhotovení úpravy okolí kašny na náměstí 5. května v Čelákovicích v celkové 
ceně 155.381,- Kč včetně DPH – viz usnesení.

Společné hlasování pro usnesení 390, 391: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.3 Zrušení ZD „Rampa od připojovací cesty lávky k cyklostezce na levém břehu Labe 
v Čelákovicích“ a schválení upravené zadávací dokumentace
Doručena byla pouze jedna nabídka, a to nabídka firmy Metrostav a. s., Praha. Nabídková cena činí 1.919.793,45 
včetně DPH, tedy 1.586.606 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena, dle 
předchozích zkušeností, ponížením rozpočtové ceny dle generálního projektanta na 490.000,- Kč bez DPH. 
Na základě nabídkové ceny uchazeče hodnotící komise doporučila zrušit zadávací řízení a vypsat nové v souladu 
s vnitřním předpisem č. I/1/2014, postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o 
veřejných zakázkách, ze dne 06. 01. 2014.

RM bylo doporučeno upravit znění zadávací dokumentace v soupisu prací o rozdělení položek odtěžení 
materiálu a skládkovné na množství materiálu obvyklého a nevhodného (komunální odpad). Toto upravené znění 
zadávací dokumentace bylo Radě města předloženo.

392. RM ruší na základě doporučení hodnotící komise, zadávací řízení na plnění veřejné zakázky s názvem 
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rampa od připojovací cesty lávky k cyklostezce na levém břehu 
Labe v Čelákovicích“ – viz usnesení.

393. RM schvaluje upravenou 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.

Společné hlasování pro usnesení 392, 393: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.4 Dodatek č. 1 SANTIS PD MŠ
Ze strany zhotovitele byly vzneseny drobné požadavky na úpravu znění smlouvy, které vedení města považuje 
za akceptovatelné, a proto jsou tyto úpravy ve formě Dodatku č. 1 k uzavřené SOD předloženy RM ke schválení.

394. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Čelákovicemi jako objednatelem a společností 
SANTIS a. s., Žďár nad Sázavou, jako zhotovitelem, na zpracování projektové dokumentace „PD – Mateřská 
škola v areálu MDDM v Čelákovicích“ – viz usnesení.

395. RM pověřuje Ing. Bohumila Klicperu, místostarostu II, jednáním se společností SANTIS a. s., Žďár nad 
Sázavou, ve věci zpracování projektové dokumentace „PD – Mateřská škola v areálu MDDM v Čelákovicích“ 
ve věcech technických a ve věcech provozně organizačních, včetně převzetí díla – viz usnesení.

Společné hlasování pro usnesení 394, 395: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.5 Schválení SoD ZEPRIS – výkopy pro opravu poruch kanalizační stoky – Sokolovská
Dne 21. 3. 2014 byla usnesením RM č. 7/2014/359 schválena nabídka firmy ZEPRIS s. r. o., Praha na provedení 
výkopových prací pro opravu lokálních poruch kanalizace v ulici Sokolovské. Radě města byla předložena ke 
schválení smlouva o dílo na provedení příslušných prací.

396. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 2014/05/ORM/KK mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a společností ZEPRIS s. r. o., Praha 4, jako zhotovitelem, na provedení stavby „Oprava lokálních poškození 
kanalizační stoky – Sokolovská“ – viz usnesení.

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

4.6 Smlouva o dílo na vypracování studie – Jiřinská
RM na svém minulém jednání schválila nabídku architektonické kanceláře Tichý & Kolářová s. r.o., Praha 3 –
Vinohrady na zpracování urbanistické studie uličního prostoru ulice Jiřinská v úseku mezi Sukovou a lávkou za 
nabídkovou cenu 57 500,- Kč bez DPH. Nyní je ke schválení předložena příslušná smlouva o dílo.



397. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností Tichý & Kolářová 
s. r. o., Praha 3, jako zhotovitelem, na zpracování urbanistické studie uličního prostoru ulice Jiřinská – viz 
usnesení.

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

4.7 Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů ze zadávacího řízení VZ „Obnova zdrojové části kotelny 
K40 v Čelákovicích“
V průběhu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Obnova zdrojové části kotelny K40 v 
Čelákovicích“ v rámci jednání hodnotící komise bylo posouzeno splnění kvalifikace uchazečů, které zadavatel 
stanovil v zadávací dokumentaci a následně byly nabídky uchazečů posuzovány z hlediska splnění zákonných 
požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Hodnotící komise vyřadila uchazeče:
Kuzďas spol. s r. o., ALPINE-ENERGIE Česko spol. s r. o., INSTOP spol. s r. o., MH GLOBAL s. r. o., 
SEKOM spol. s r. o., TZB Kladno s. r. o., Zásobování teplem s. r. o., ZIEGLER ZZ s. r. o.

V souladu v § 76 odst. 6 zadavatel uchazeč, jejichž nabídky hodnotící komise vyřadila, bezodkladně vyloučí ze 
zadávacího řízení. Z tohoto důvodu je byl RM předložen návrh na vyloučení výše uvedených uchazečů.

398. RM vylučuje uchazeče Kuzďas, spol. s r. o., Kolín, – viz usnesení.

399. RM vylučuje uchazeče ALPINE-ENERGIE Česko, spol. s r. o., Praha 4 – viz usnesení.

400. RM vylučuje uchazeče Sdružení „ERDING – Jemnická stavba – Čelákovice“ 1. účastník sdružení ERDING 
a. s., Brno a 2. účastník sdružení Jemnická Stavba a. s., Jemnice, – viz usnesení.

401. RM vylučuje uchazeče SEKOM spol. s r. o., Praha 8 – viz usnesení.

402. RM vylučuje uchazeče MH Global s. r. o., Praha 4 – viz usnesení.

403. RM vylučuje uchazeče Zásobování teplem s. r. o., Blansko – viz usnesení.

404. RM vylučuje uchazeče ZIEGLER ZZ s. r. o., Praha 3 – viz usnesení.

405. RM vylučuje uchazeče EVČ s. r. o., Pardubice, IČ: 135 82 275, z účasti v zadávacím řízení podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem „Obnova zdrojové části kotelny K40 v 
Čelákovicích“.  

406. RM vylučuje uchazeče PROFITHERM CZ s. r. o., Praha 10 – viz usnesení.

Společné hlasování pro usnesení 398 - 406: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.8 Smlouva o dílo na dotaci komunikace v Prokopě
RM na svém jednání dne 17. 2. 2014 schválila nabídku firmy K+T Consulting, s. r. o., Praha 1, na administrátora 
dotačního managementu na akci „V Prokopě – propojení ulice Stankovského se silnicí II/245. Nyní byla ke 
schválení předložena příslušná příkazní smlouva.

407. RM schvaluje předpisů, Příkazní smlouvu mezi městem Čelákovice jako příkazcem a společností K+T 
Consulting, s. r. o., Praha 1, jako příkazníkem, na zajištění vypracování žádosti o podporu v rámci 85. výzvy 
ROP Střední Čechy oblast podpory 1.1 „Regionální dopravní infrastruktura – místní komunikace“ na stavbu „V 
Prokopě, propojení ulice Stankovského se silnicí II/245, Čelákovice – viz usnesení.

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

4.9 Zrušení VŘ a vypsání nové VZ na nákup PC sestav a 2 ks notebooků
Komise pro otevírání a posouzení a hodnocení nabídek vzhledem k vyřazení všech účastníků doporučuje RM 
zrušit VZ „Dodávka notebooků a stolních PC včetně monitorů pro MěÚ Čelákovice“ a vypsat novou veřejnou 
zakázku.

408. RM vylučuje na základě doporučení hodnotící komise, uchazeče ALWIL Trade, spol. s r.o. Praha 10, – viz 
usnesení.



409. RM vylučuje na základě doporučení hodnotící komise, uchazeče Future line, s. r.o., Nymburk – viz 
usnesení.

410. RM vylučuje na základě doporučení hodnotící komise, uchazeče DP Com Tel s.r.o., Poděbrady – viz 
usnesení.

411. RM ruší na základě vyloučení všech uchazečů veřejnou zakázku „Dodávka notebooků a stolních PC včetně 
monitorů pro MěÚ Čelákovice.“, ev. č. VZ_CEL_2_2014_1.

412. RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka notebooků a stolních PC 
včetně monitorů pro MěÚ Čelákovice“ – viz usnesení.

413. RM ukládá tajemníkovi MěÚ, aby prostřednictvím příslušného odboru zajistil zahájení výběrového řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka notebooků a stolních PC včetně monitorů pro MěÚ Čelákovice.“

Společné hlasování pro usnesení 408 - 413: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
5.1. Zápis sociální komise 3/6. 3. 2014

RM byl předložen Zápis sociální komise 3/6. 3. 2014.

414. RM se seznámila zápisem č. 3 z jednání Sociální komise ze dne 6. 3. 2014.

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

5.2 Smlouva o poskytování pečovatelské služby s okolními obcemi a městysy
Pečovatelská služba Čelákovice pečuje i o klienty z okolních obcí a městysů. Každý rok je předkládán ke 
schválení radě města Dodatek ke smlouvě zprostředkovatelské o poskytování pečovatelské služby. Touto novou 
Smlouvou o poskytování pečovatelské služby se ruší původní Smlouva zprostředkovatelská o poskytování 
pečovatelské služby. Přílohou Smlouvy o poskytování pečovatelské služby je stanovení sazby za poskytování 
pečovatelské služby na rok 2014. 

415. RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o poskytování pečovatelské služby s okolními obcemi a městysy –
Vyšehořovice, Nehvizdy, Zeleneč, Mochov, Lázně Toušeň.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
6.1 Změna funkčního období ředitelů škol a školských zařízení
Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. V § 166 
se pro školy a školská zařízení zřizované MŠMT, krajem, obcí a svazkem obcí zavádí pravidlo jmenování 
ředitelů do pracovního poměru na dobu určitou 6 let. Umožňuje se automatické prodloužení funkčního období o 
dalších 6 let, nedojde-li v zákonem stanovené lhůtě k vyhlášení konkurzu. Konkurz zřizovatel vyhlašuje na 
základě vlastního uvážení nebo na návrh školské rady nebo České školní inspekce. 
Dle přechodného ustanovení zákona č. 472/2011 Sb. byli postupně dosavadní ředitelé veřejných škol a školských 
zařízení převedeni do nového režimu funkčních období ve smyslu výše uvedeného v těchto termínech:

• výkon práce končí na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2014 (Mgr. 
Viktorija Hanžlíková Krafová, Dagmar Horáčková).

416. RM nevyhlašuje na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Jana Zacha 
Čelákovice se sídlem Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice, a potvrzuje, že Mgr. Viktorija Hanžlíková Krafová, je 
od 1. 8. 2014 ředitelkou Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice v pracovním poměru na dobu určitou 6 
let – viz usnesení.

417. RM nevyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Čelákovice, 
Rumunská 1477, okres Praha-východ se sídlem Rumunská 1477, 250 88 Čelákovice, a potvrzuje, že Dagmar 
Horáčková je od 1. srpna 2014 ředitelkou Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, okres Praha-východ, 
v pracovním poměru na dobu určitou 6 let – viz usnesení.

Společné hlasování pro usnesení 416, 417: pro 6, proti 0, zdržel se 0.



6.2 Zápis č. 3/2014 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 18. 3. 2014

RM byl předložen Zápis č. 3/2014 z jednání Komise„Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 18. 3. 2014.

418. RM se seznámila se zápisem č. 3 z jednání Komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 18. 
3. 2014.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 - Janák.
Pan Janák vznesl připomínku k zápisům komisí, aby hlasování bylo uváděno jmenovitě.

Před projednáváním níže uvedeného bodu odešel z jednání RM PaedDr. Rýdlo – odchod byl předem 
avizován a omluven. 

7. DOPRAVA
7.1 Výsledky poptávkového řízení na opravy komunikací Technickými službami Čelákovice
Z předložené rekapitulace vychází nejlevnější nabídka firmy Silnice Čáslav-Holding, a. s. Objednatelem budou 
TS, které zajistí potřebnou koordinaci navazujících prací. Je nutné o náklady spojené s dodavatelskou činností, 
navýšit příspěvek TS na letošní rok.

419. RM souhlasí s výsledkem poptávkového řízení, provedeného Technickými službami Čelákovice na opravy 
komunikací – cesta Ke hřbitovu včetně příložných desek, ulice U Kovárny a ulice Rybářská a souhlasí 
s objednáním těchto oprav – viz usnesení.

420. RM doporučuje ZM v souvislosti s realizací opravy komunikací – cesta Ke hřbitovu, ulice U Kovárny a 
ulice Rybářská, navýšit příspěvek zřizovatele pro TS Čelákovice o 552.000,- Kč – viz usnesení.

Společné hlasování pro usnesení 419, 420: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1 Zápis č. 3/2014 z jednání Komise bytové ze dne 11. 3. 2014

RM byl předložen Zápis č. 3 z jednání Komise bytové, konané dne 11. 3. 2014.

421. RM se seznámila se zápisem č. 3 z jednání Komise bytové ze dne 11. 3. 2014.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Pan Janák požádal o uvádění zdůvodnění přidělení bytů.

8.2 Přidělení bytu č. 1 v domě č. p. 1581, Stankovského, Čelákovice
Členové bytové komise doporučili přidělení bytu paní Š. K., trvale bytem Spojovací č. p. 1465, Čelákovice. 
422. RM přiděluje byt č. 1 o velikosti 2+1, Stankovského č. p. 1581, Čelákovice, paní Š. K., Čelákovice, dle 
seznamu – viz usnesení.

Hlasování: pro5, proti 0, zdržel se 0.

8.3 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 3 v domě č. p. 1629, ul. Na Stráni, Čelákovice
Členové bytové komise v případě nezaplacení částky do 15. 3. 2014, doporučují uzavření nové nájemní smlouvy 
na dobu určitou 3 měsíce, za předpokladu, že bude uhrazen dluh za nájem ve výši 10 218,-Kč nejpozději do 15. 
4. 2014 a za předpokladu, že nájemce zaplatí pronajímateli jistotu dle Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic, čl. VII. odst. 5. 

423. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 3, v domě č. p. 1629, ul. Na Stráni, Čelákovice, na 
dobu určitou 3 měsíce, tj. do 30. 6. 2014, s manželi L. a A. K., Čelákovice – viz usnesení.

Hlasování: pro5, proti 0, zdržel se 0.



8.4 Prominutí 50% poplatku z prodlení, v souvislosti s pozdním uhrazením nájmu, R. S., Čelákovice
Členové bytové komise doporučili prominout paní R. S., Čelákovice, na základě její žádosti 50% poplatku 
z prodlení, tj. 8 880,-Kč.

424. RM promíjí 50% poplatku z prodlení ve výši 8.880,-Kč, v souvislosti s pozdním uhrazením nájmu R. S., 
Čelákovice – viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

8.5 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 4 v domě č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice
Členové bytové komise doporučují uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou ½ roku tj. do 30. 9. 2014. 

425. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 4, v domě č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice na dobu 
určitou 6 měsíců, tj. do 30. 9. 2014, s manželi R. a I. M., Milovice – viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
9.1 Smlouva o centrální registraci jízdních kol se společností CEREK – evidence jízdních kol s. r. o.

Radě města byla předložena smlouva o centrální registraci jízdních kol se společností CEREK – evidence 
jízdních kol s. r. o. Tato činnost bude brána jako další služba občanům města Čelákovice, neboť v této evidenci 
jsou zahrnuta kola, která si nechají občané zaregistrovat u MP Čelákovice. Tato evidence pomůže k nalezení 
vlastníka kola nebo případně odhalí, že kolo je neoprávněně užíváno jinou osobou a bylo např. odcizeno. Je to 
jeden z dalších preventivních kroků k ochraně majetku občanů. Krádeže jízdních kol jsou velmi častou formou 
trestné činnosti v našem městě. 

426. RM schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi městem Čelákovice jako zájemcem a společností CEREK –
evidence jízdních kol s. r. o., Praha 2, jako poskytovatelem, na využití registru jízdních kol CEREK pro 
veřejnost, za cenu 1.500,- Kč/rok – viz usnesení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ 
11.1 ROUTA – žádost o finanční příspěvek na dobu určitou
Radě města byla předložena žádost rodinného centra Routa, neziskové organizace založené v roce 2008 se 
sídlem v Čelákovicích. 
Od roku 2010 získala tato organizace evropský grant, nyní probíhá realizace dvou projektů podpořených 
z Evropského sociálního fondu (ESF), v nichž je město Čelákovice partnerem projektu. 

Pro realizaci jedné z aktivit projektu Podporujme podnikatelky Polabí se rodinnému centru podařilo získat 
pronájem prostor na Masarykově ulici, kde je již rok provozováno Centrum podnikatelek Polabí. Prostory byly 
rodinným centrem výrazně upraveny. 

Vzhledem k množství aktivit určených zejména pro ženy a rodiny, by bylo žádoucí i z hlediska města, aby tyto 
aktivity pokračovaly. Proto byla podána žádost o dočasný pravidelný měsíční příspěvek ve výši 11.500,- Kč na 
pokrytí nájemného nebytových prostor v Masarykově ulici č. p. 95, a to od listopadu 2014 do října 2015. 

427. RM doporučuje ZM schválit finanční příspěvek Rodinnému centru ROUTA, o. s., Čelákovice, pro rok 2014 
ve výši 23.000,- Kč na pokrytí nájemného na nebytové prostory v ulici Masarykova 95, Čelákovice.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

11.2 Jmenování vedoucího Odboru informačních technologií
Nový organizační řád MěÚ zřídil Odbor informačních technologií, který by měl mít zatím dvoučlenné obsazení. 
Prvním krokem je jmenování vedoucího odboru. Pan Martin Chramosta se do výběrového řízení na vedoucího 
OIT přihlásil jako jediný uchazeč splňující kvalifikační předpoklady a výběrová komise jej doporučila 
tajemníkovi jako vhodného kandidáta na toto místo. 



428. RM jmenuje na návrh tajemníka MěÚ pana Martina Chramostu vedoucím odboru informačních technologií 
Městského úřadu v Čelákovicích, s účinností od 1. dubna 2014.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

11.3. Dopis zastupitele Jaroslava Špačka
Tento bod bude řešen Zastupitelstvem města Čelákovice.

Zápis ověřil: Ing. Bohumil Klicpera

PhDr. ZdeňkaTichá
      starostka města Čelákovic
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