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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 11/2014 konané dne 14. dubna 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. 7 ze dne 21. 3. 2014, 8 ze dne 31. 3. 2014, 9 ze dne 

3. 4. 2014, 10 ze dne 9. 4. 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 17.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích 
a bylo ukončeno ve 22.20 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 14. 4. 2014
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1 Schválení předloženého programu jednání

440. RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod 11.2.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.
1.2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a PaedDr. Luboše Rýdla 
ověřovatelem zápisu.
441. RM jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

442. RM jmenuje PaedDr. Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Rýdlo.

1.3 Schválení zápisu ze schůze RM č. 7 ze dne 21. 3. 2014, 8 ze dne 31. 3. 2014, 9 ze dne 3. 
4. 2014, 10 ze dne 9. 4. 2014
RM byl ke schválení předložen Zápis z RM č. 7 ze dne 21. 3. 2014, 8 ze dne 31. 3. 2014, 9 ze 
dne 3. 4. 2014, 10 ze dne 9. 4. 2014

443. RM schvaluje zápis z RM č. 7 ze dne 21. 3. 2014, zápis z RM č. 8 ze dne 31. 3. 2014, 
zápis z RM č. 9 ze dne 3. 4. 2014 a zápis z RM č. 10 ze dne 9. 4. 2014. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
2.1 Prodej kotelny v domě čp. 1171
Společenství vlastníků v domě čp. 1171 podalo žádost na prodej domovní kotelny.

444. RM souhlasí se záměrem prodeje strojního zařízení kotelny v domě č. p. 1171, 
Čelákovice.

445. RM ukládá řediteli společností Q-BYT Čelákovice spol. s r.o., zaktualizovat znalecký 
posudek na cenu strojního zařízení kotelny v č. p. 1171.

Hlasování společné pro usnesení 444 a 445: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
2.2 Záměr na odprodej domu č. p. 1341
V průběhu měsíce března požádal nájemce bytu o umožnění výměny bytu za jiný. Tato 
výměna a uvolnění bytu č. 2/1341 umožní prodej celého domu č. p. 1341 v souladu s pravidly 
schválenými ZM v červnu 2003.

446. RM schvaluje záměr prodeje st. p. č. -1409 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 74 
m2 (včetně domu č. p. 1341) a p. č. 1413/8 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 84 
m2, obojí v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, 
v souladu s pravidly schválenými ZM v červnu 2003 – viz usnesení.

447. RM ukládá řediteli firmy Q-BYT Čelákovice spol. s r.o., zajistit znalecký posudek na 
cenu pozemků st. p. č. -1409 (včetně staveb a příslušenství) a p. č. 1413/8, obou v k. ú. 
Čelákovice a obec Čelákovice, v termínu do 15. 5. 2014.

Hlasování společné pro usnesení 446 a 447: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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2.3 Směna pozemků p. č. 1681/6 a p. č. 1681/7 za p. č. 1692/238,v k. ú. a obci Čelákovice 
Byl zadán k vypracování geometrický plán č. 2352-13/2014 pro k. ú. Čelákovice na dělení p. 
č. 1692/120.Pro vypracování smlouvy pro směnu, resp. prodej pozemků je nutné opětovně 
nechat tento záměr schválit a zveřejnit na úřední desce. Směna výše uvedených pozemků je 
potřebná v souvislosti s budováním propojení cyklistické stezky podél Labe a lávky přes 
Labe. 
448. RM schvaluje záměr směny, resp. prodeje pozemku p. č. 1692/238 – viz usnesení.

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

2.4 Záměr pronájmu pozemků pod garážemi v sídlišti V Prokopě
Rada města schválila dne 20. září 2012, usnesením č. 18/2012/2.7.2. Dodatek č. 1 k nájemním 
smlouvám na pozemky pod garážemi v sídlišti V Prokopě, kterým se od 1. 1. 2013 upravuje 
cena za pronájem pozemku na 60,-Kč/m²/rok. Dosud však nedošlo k uzavření některých 
Dodatků č. 1 s nájemci. Jelikož uzavření tohoto Dodatku č. 1 k nájemním smlouvám na 
pozemky pod garážemi již není dle nového občanského zákoníku platné, je nutné s nájemci, 
kteří dosud neuzavřeli Dodatek č. 1, uzavřít novou nájemní smlouvu.

449. RM schvaluje pronájmu pozemků st. p. č. -1425/7 za cenu 60,-Kč/m²/rok – viz usnesení.

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

2.5 Dohoda o umožnění provedení stavby plynovodní přípojky na pozemku města 
U „Dohody“ č. 3633201403 se jedná o možnost nového uložení plynovodní přípojky pro 
napojení domu č. p. 345, ul. Sokolovská, v pozemcích města (parc. č. 3180 - ostatní 
plocha/ostatní komunikace a parc. č. 3178/1 – ostatní plocha/silnice, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice). Pokládka přípojky bude provedena v průběhu „Rekonstrukce ul. Sokolovská 
v Čelákovicích“, uložení nesmí ohrozit a omezit stavbu a bude prováděno v koordinaci s touto 
stavbou.

450. RM schvaluje Dohodu č. 3633201403 – 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
Při jednání RM při výkonu funkce VH Q-BYT Čelákovice v prosinci 2012 schválila RM 
pokyny pro vymáhání příslušenství k dluhům z nájemného (příloha). Těmito pokyny se dosud 
Q-BYT v této oblasti řídil. Účinností nového občanského zákoníku však došlo k významné 
změně pravidel, kterým je nutno přizpůsobit praxi při výpočtu výše příslušenství k dluhům 
z nájemného. 

452. RM bere na vědomí změny ve výpočtu výše příslušenství k dluhům z nájemného a záloh 
na služby spojené s bydlením, které se řídí novým občanským zákoníkem.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA
4.1 Schválení vzorových Dohod o provedení vodovodních přípojek pro čp. 1305–1344 
V Prokopě
Z důvodu nutnosti provést nápravu při zajištění dodávky pitné vody pro vlastníky bytových 
domů v ul. V Prokopě č. p. 1305 až 1344, která je v současné době dodávána vždy z jednoho 
hlavního vodoměru (smlouva o odběru uzavřena mezi VaK Ml. Boleslav a Q-BYTem 
Čelákovice) bez samostatných přípojek a samostatného fakturačního měřidla pro vlastníky 
těchto bytových domů, je nutné vybudovat nový vodovodní řad a samostatné vodovodní 
přípojky. 
455. RM schvaluje vzorovou Dohodu o provedení stavby vodovodní přípojky mezi městem 
Čelákovice jako vlastníkem pozemku a vlastníky domů č. p. 1305 až 1314 ul. V Prokopě, 
Čelákovice – viz usnesení. 

456. RM pověřuje odbor rozvoje města, aby do Dohody o provedení stavby vodovodní 
přípojky mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a vlastníky domů č. p. 1305 až 
1314 ul. V Prokopě, Čelákovice, doplnil příslušné údaje nutné pro uzavření dohody, tj. 
identifikační údaje vlastníků přípojky, konkrétní parcelní čísla a všechny další proměnné 
údaje uvedené ve vzorové dohodě.

457. RM schvaluje vzorovou Dohodu o provedení stavby vodovodní přípojky mezi městem 
Čelákovice jako vlastníkem pozemku a vlastníky domů č. p. 1315 až 1324 ul. V Prokopě, 
Čelákovice – viz usnesení.

458. RM pověřuje odbor rozvoje města, aby do Dohody o provedení stavby vodovodní 
přípojky mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a vlastníky domů č. p. 1315 až 
1324 ul. V Prokopě, Čelákovice, doplnil příslušné údaje nutné pro uzavření dohody, tj. 
identifikační údaje vlastníků přípojky, konkrétní parcelní čísla a všechny další proměnné 
údaje uvedené ve vzorové dohodě. 

459. RM schvaluje Dohodu o provedení stavby vodovodní přípojky mezi městem Čelákovice 
jako vlastníkem pozemku a vlastníky domů č. p. 1325 až 1334 ul. V Prokopě, Čelákovice –
viz usnesení.

460. RM pověřuje odbor rozvoje města, aby do Dohody o provedení stavby vodovodní 
přípojky mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a vlastníky domů č. p. 1325 až 
1334 ul. V Prokopě, Čelákovice, doplnil příslušné údaje nutné pro uzavření dohody, tj. 
identifikační údaje vlastníků přípojky, konkrétní parcelní čísla a všechny další proměnné 
údaje uvedené ve vzorové dohodě. 

461. RM schvaluje vzorovou Dohodu o provedení stavby vodovodní přípojky mezi městem 
Čelákovice jako vlastníkem pozemku a vlastníky domů č. p. 1335 až 1344 ul. V Prokopě, 
Čelákovice. 

462. RM pověřuje odbor rozvoje města, aby do Dohody o provedení stavby vodovodní 
přípojky mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a vlastníky domů č. p. 1335 až 
1344 ul. V Prokopě, Čelákovice, doplnil příslušné údaje nutné pro uzavření dohody, tj. 
identifikační údaje vlastníků přípojky, konkrétní parcelní čísla a všechny další proměnné 
údaje uvedené ve vzorové dohodě. 

Hlasování společné pro usnesení 455 - 462: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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4.2 Zápis č. 3 z jednání komise pro rozvoj města ze dne 8. dubna 2014
Komise pro rozvoj města projednávala na svém jednání dne 8. 4. 2014 tyto body: 
1. Žádost o stanovení barvy oplocení – KEBAB, prostor proti nádraží

2. Žádost o vyjádření ke stavbě garáže – ul. Polská

3. Různé 

463. RM se seznámila se zápisem č. 3 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 8. 4. 2014.

464. RM požaduje po projednání v komisi pro rozvoj města, aby vlastník pozemku p. č. 518 –
ostatní plocha, manipulační plocha, v k. ú. Čelákovice použil pro nátěr oplocení pozemku 
proti nádraží světle šedý nátěr. 
Hlasování společné pro usnesení 463 a 464: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.3 Výsledky zadávacího řízení „Rampa od připojovací cesty lávky k cyklostezce na 
levém břehu Labe v Čelákovicích“
Dne 03. 04. 2014 bylo na základě schválení zadávací dokumentace usnesením rady města 
zahájeno zadávací řízení „Rampa od připojovací cesty lávky k cyklostezce na levém břehu 
Labe v Čelákovicích“. 
Hodnoticí komise doporučila zadavateli ze zadávacího řízení vyloučit uchazeče Nekolný s.r.o. 

Nehvizdy a uchazeče Rybář stavební s.r.o., Mělník, dále hodnoticí komise doporučila jako 

pro město nejvhodnější nabídku společnosti GESTAV s.r.o., Čelákovice za nabídkovou cenu 

1 078 182,80 Kč bez DPH (1 304 601,00 Kč včetně DPH).

465. RM vylučuje doporučení hodnoticí komise uchazeče Nekolný s. r. o., Nehvizdy, z další 
účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Rampa od připojovací cesty lávky k cyklostezce na levém břehu Labe v Čelákovicích“ 
z důvodu nesplnění kvalifikace požadované pro plnění veřejné zakázky – viz usnesení. 

466. RM vylučuje na základě doporučení hodnoticí komise uchazeče RYBÁŘ stavební s. r. 
o., Mělník, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „Rampa od připojovací cesty lávky k cyklostezce na levém břehu Labe
v Čelákovicích“ z důvodu nesplnění požadavků zadavatele stanovených v zadávací 
dokumentaci – viz usnesení. 

467. RM schvaluje na základě doporučení hodnoticí komise jako pro město nejvhodnější 
nabídku na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rampa od 
připojovací cesty lávky k cyklostezce na levém břehu Labe v Čelákovicích“, nabídku 
uchazeče GESTAV, s. r. o., Čelákovice, za nabídkovou cenu 1.078.182,80 Kč bez DPH 
(1.304.601,00 Kč včetně DPH) – viz usnesení. 

468. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností 
GESTAV, s. r. o., Čelákovice, jako zhotovitelem, na provedení stavby „Rampa od připojovací 
cesty lávky k cyklostezce na levém břehu Labe v Čelákovicích“ v celkové ceně 
1.078.182,80 Kč bez DPH (1.304.601,00 Kč včetně DPH) – viz usnesení. 

Hlasování společné pro usnesení 465–468: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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4.4 Dodatečné stavební práce zakázky „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ a 
práce nad rámec zakázky
Rada města se touto problematikou zabývala, požádala o doplnění podkladových materiálů. 
K dořešení tohoto bodu dojde na následující schůzi Rady města Čelákovic. 
Jedná se o vybourání stávajících uličních vpustí a přesun hmot.

4.5 Informace k vybudování KGJ v kotelně K8
K projednávání tohoto bodu se dostavil ředitel společnosti Q-BYT Čelákovice a podal 
informace o záměru na instalaci kogenerační jednotky do kotelny K 8 (ZŠ Komenského). 

451. RM podporuje záměr vybudovat kogenerační jednotku v kotelně K 8.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Q-BYT Čelákovice společně s odborem rozvoje města MěÚ Čelákovice připraví Veřejnou 

zakázku na služby.

4.6 Schválení smlouvy k VZ „Zpracování povinných příloh, zpracování a podání žádosti 
o dotaci a administraci projektu v rámci výzvy č. 22 – IOP“
Dne 31. 3. 2014 byla vypsána veřejná zakázka „Zpracování studie proveditelnosti, zpracování 
a podání žádosti a administrace projektu k výzvě č. 22 – IOP“, ev.č. VZ_CEL_2_2014_3.
Komise pro otevírání a posouzení a hodnocení nabídek vzhledem k doručení jedné nabídky, 
která splňovala požadovaná kritéria, doporučila RM schválit nabídku Equica, a.s. se sídlem 
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, v celkové ceně 185.000,- Kč bez DPH.

469. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako odběratelem a společností 
Equica, a. s., Praha 9 – Vysočany, jako dodavatelem, na zpracování a podání žádosti o dotaci, 
zpracování povinných příloh a administraci projektu v rámci výzvy č. 22 – IOP (Prioritní osa 
2. – Zavádění ICT v územní veřejné správě), v celkové ceně 185.000,- Kč bez DPH – viz 
usnesení. 

470. RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Výzvy č. 22 – IOP a pověřuje Bc. V. M., 
obchodního ředitele, na základě plné moci ze dne 19. 3. 2013 společnosti Equica, a. s., Praha 
9 – Vysočany, podáním žádosti o dotaci včetně povinných příloh, Výzvy č. 22 – IOP na 
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky nejpozději do 15. 6. 2014 – viz usnesení. 

Hlasování společné pro usnesení 469 a 470: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.7 Schválení zadávací dokumentace podlimitní VZ Obnova zdrojové části kotelny K6 + 
obnova vnějšího teplovodu k BD v Čelákovicích
Na základě požadavku správce kotelen Q-BYTu Čelákovice na provedení generální opravy 
kotelen K40 (křižovatka ul. Hybešova a ul. Rumunská), K6 (v objektu MŠ Rumunská) a 
teplovodů (k BD ul. U Potoka) byla zpracována projektová dokumentace na provedení 
obnovy těchto kotelen a následně bylo vydáno stavební povolení. 
Na základě výše uvedeného byla RM předložena ke schválení zadávací dokumentace veřejné 

zakázky „Obnova zdrojové části kotelny K6 + obnova vnějšího teplovodu k BD 

v Čelákovicích“.

453. RM schvaluje pozměněnou a doplněnou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Obnova zdrojové části kotelny K6 + obnova vnějšího 
teplovodu k BD v Čelákovicích“ – viz usnesení. 
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454. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Obnova zdrojové části kotelny K6 + obnova vnějšího 
teplovodu k BD v Čelákovicích“.

Hlasování společné pro usnesen 453 a 454: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
5.1. Zápis sociální komise 4/2. 4. 2014
Radě města Čelákovice byl předložen Zápis sociální komise 4 ze dne 2. 4. 2014.

471. RM se seznámila se zápisem č. 4 Sociální komise ze dne 2. 4. 2014.

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

Ve 20.00 hod se na jednání schůze Rady města Čelákovic dostavil Ing. L. Č.. Byla řešena 
problematika dopravy a hlučnosti v oblasti vzhledem k záměru vybudování nové MŠ.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
6.1 Městské muzeum – evidence sbírek
Rada města svým usnesením 3/2014/136 ze dne 3. 2. 2014 uložila řediteli Městského muzea 
zpracovat harmonogram k uvedení evidence sbírkových předmětů do souladu se zákonem č. 
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

472. RM ukládá řediteli Městského muzea, v návaznosti na usnesení RM č. 3/2014/136, aby 
předložil RM do 30. 6. 2014 vyhodnocení nápravy dosažené v evidenci sbírek.

Hlasování společné pro usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

6.2 Městské muzeum – elektronický zabezpečovací systém
Rada města svým usnesením 3/2014/137 ze dne 3. 2. 2014 uložila řediteli Městského muzea 
možnost žádat o dotaci na elektronický zabezpečovací systém do depozitářů muzea včetně 
expozice Čelákovické košíkářství. O dotaci by měl žádat vlastník sbírek, jímž je město 
Čelákovice. 

6.3 Pouťové oslavy 2014
Spolek přátel čelákovického muzea pořádá dne 16. 8. 2014 od 9.00 do 18.00 hodin tradiční 
Pouťové oslavy. Program bude probíhat v parku Na Hrádku, v prostorách Tvrze a Městské 
knihovny.  Nabídku opět doplní jízda vláčkem se třemi vagónky po veřejné komunikaci. 
Spolek požádádal město o pomoc – úklid, dohled nad akcí, prominutí nájemného za užití 

městského pozemku – výpůjčku. 

473. RM souhlasí s konáním Pouťových oslav 16. 8. 2014 na městském pozemku p. č. 146 
v k. ú. Čelákovice – park Na Hrádku. 

474. RM ukládá řediteli Technických služeb, Čelákovice a veliteli Městské policie zajistit 
součinnost s pořadateli Pouťových oslav dne 16. 8. 2014.

Hlasování společné pro usnesení 473 a 474: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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6.4 Žádost společnosti GASTIS s. r. o. Čelákovice
Společnost Gastis s. r. o. požádala o povolení umístění dvou mobilních stanů vedle 
předzahrádky Plzeňské pivnice na adrese náměstí 5. května 2 (CMC). Termín: 8. května 2014, 
v čase od 10.00 do 22.00 hodin. Stany budou sloužit jako dílna – servisní provozovna pro 
zájemce o kontrolu kola před zahájením cyklistické sezóny. Dle sdělení provozovatele 
restaurace půjde o bezplatnou službu, nabízenou návštěvníkům jmenované restaurace. 

475. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Čelákovice jako půjčitelem a 
fi GASTIS s. r. o., Čelákovice, jako vypůjčitelem na výpůjčku části pozemku p. č. 3201/1 v k. 
ú. Čelákovice, za účelem umístění dvou mobilních stanů dne 8. 5. 2014.

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

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1 Výpověď z nájmu bytu
Pan P. S. užívá byt č. 21 v domě č. p. 501 v Milovicích, Armádní ulici. Nájemní smlouva je 
uzavřena na dobu neurčitou. K měsíci únoru 2014 činí dluh na nájemném a zálohách na 
služby spojenými s užíváním bytu částku 162.853,- Kč. Měsíční výše plateb je 6.696,- Kč. 
S ohledem na současnou judikaturu je ještě před podáním výpovědi třeba obstarat souhlas RM 
s podáním výpovědi.

478. RM dává výpověď z nájmu bytu č. 21 v domě č. p. 501 v Milovicích, Armádní ulici, 
panu P. S., Milovice, z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná 
s užíváním bytu v částce převyšující trojnásobek měsíční výše těchto plateb – viz usnesení. 

479. RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu č. 21 v domě 
č. p. 501 v Milovicích, Armádní ulici, panu P. S., Milovice.

Hlasování společné pro usnesení 478 a 479: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.2 Přidělení bytu č. 11 v domě č. p. 1444, Čelákovice
Členové bytové komise doporučili přidělení bytu K. Ch., Čelákovice. 

480. RM přiděluje byt č. 11 o velikosti 1+1, Prokopa Holého, č. p. 1444, Čelákovice paní K.
Ch., Čelákovice, dle seznamu – viz usnesení. 

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

8.3 Přidělení bytu č. 7 v domě č. p. 1400, Čelákovice
Členové bytové komise doporučili přidělení bytu panu D. B., bytem Čelákovice. 

481. RM přiděluje byt č. 7 o velikosti 3+1, Prokopa Holého, č. p. 1400, Čelákovice panu D.
B., Čelákovice, dle seznamu – viz usnesení. 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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8.4 Přidělení bytu č. 8 v domě č. p. 616, Milovice
Členové bytové komise doporučili přidělení bytu paní L. Č., bytem, Milovice. 

482. RM přiděluje byt č. 8 o velikosti 3+1, Topolová, č. p. 616, Milovice paní L. Č., 
Milovice, dle seznamu – viz usnesení. 

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

8.5 Přidělení bytu v DPS č. 1 v domě č. p. 462, Čelákovice
Členové bytové komise doporučili přidělení volného bytu panu P. Z. M., bytem Čelákovice. 
Členové bytové komise přihlédli k doporučení sociální komise. Současně byl doložen souhlas 
s uzavřením nájemní smlouvy na byt zvláštního určení od MěÚ Brandýs nad Labem.
483. RM přiděluje byt č. 1 v DPS, ul. Na Hrádku č. p. 462, Čelákovice panu P. Z. M., 
Čelákovice, dle seznamu – viz usnesení. 

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

8.6 Přidělení bytu v DPS č. 206 v domě č. p. 26, Čelákovice
Členové sociální komise doporučili zařadit pí H. do seznamu uchazečů o DPS a současně 
přidělit volný byt v DPS. Současně byl doložen souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na byt 
zvláštního určení od MěÚ Brandýs nad Labem.

484. RM přiděluje byt č. 206 v DPS, ul. Kostelní č. p. 26, Čelákovice paní M. H., Čelákovice, 
dle seznamu.

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

8.7 Vyřazení žádosti o byt ze seznamu uchazečů o byt
Členové bytové komise doporučili vyřazení J. G., bytem Křižíkova č. p. 295/8, Čelákovice ze 
seznamu uchazečů o byt dle čl. V. odst. 3 - Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic. 
Členové bytové komise doporučili vyřazení M. S., bytem Čelákovice ze seznamu uchazečů o 
byt dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic. 
Členové bytové komise doporučili vyřazení J. N., bytem, Čelákovice ze seznamu uchazečů o 
byt dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic. 

485. RM schvaluje v souladu se Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
vyřazení žádosti o byt J. G., Horní Slivno,
vyřazení žádosti o byt M. S., Čelákovice,
vyřazení žádosti o byt J. N., Čelákovice.

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

8.8 Uzavření nové nájemní smlouvy
Manželé D. a J. K., bytem Čelákovice, požádali o prodloužení nájemní smlouvy. Členové 
bytové komise doporučili uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 2, v domě č. p. 1176, ul. 
Prokopa Holého, Čelákovice na dobu určitou 6 měsíců, tj. do 31. 10. 2014 za předpokladu, že 
nájemci zaplatí pronajímateli jistotu dle Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic, 
čl. VII. odst. 5.
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Paní H. N., bytem Čelákovice, požádala o prodloužení nájemní smlouvy. Členové bytové 
komise doporučili uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 3, v domě č. p. 1648, ul. J. A. 
Komenského, Čelákovice na dobu určitou 6 měsíců, tj. do 31. 10. 2014, za předpokladu, že 
bude uhrazen poplatek z prodlení ve výši 8 951,-Kč nejpozději do 30. 4. 2014 a za 
předpokladu, že nájemce zaplatí pronajímateli jistotu dle Zásad pronajímání bytů v majetku 
města Čelákovic, čl. VII. odst. 5.
Paní M. K., bytem Čelákovice, požádala o obnovení nájemní smlouvy. Členové bytové 
komise doporučili uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 7, v domě č. p. 1646, ul. J. A. 
Komenského, Čelákovice na dobu určitou 6 měsíců, tj. do 31. 10. 2014, za předpokladu, že 
bude uhrazen poplatek z prodlení ve výši 611,-Kč nejpozději do 30. 4. 2014 a za předpokladu, 
nájemce zaplatí pronajímateli jistotu dle Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic, 
čl. VII. odst. 5.
Manželé V. a J. G., bytem Čelákovice, požádali o prodloužení nájemní smlouvy. Členové 
bytové komise doporučili uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 6, v domě 1174, ul. 
Prokopa Holého, Čelákovice na dobu určitou 6 měsíců, tj. do 31. 10. 2014, za předpokladu, že 
bude uhrazen poplatek z prodlení ve výši 416,-Kč nejpozději do 30. 4. 2014 a za předpokladu, 
nájemce zaplatí pronajímateli jistotu dle Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic, 
čl. VII. odst. 5.

486. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě č. p. 1176, Čelákovice, 
ul. Prokopa Holého, na dobu určitou 6 měsíců, tj. do 31. 10. 2014 s manželi D. a J. K., 
Čelákovice, za předpokladu, že nájemci zaplatí pronajímateli jistotu dle Zásad pronajímání 
bytů v majetku města Čelákovic, čl. VII. odst. 5 – viz usnesení.

487. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 3 v domě č. p. 1648, Čelákovice, 
ul. J. A. Komenského, na dobu určitou 6 měsíců, tj. do31. 10. 2014 s paní H. N., Čelákovice, 
za předpokladu, že bude uhrazen poplatek z prodlení ve výši 8 951,- Kč nejpozději do 30. 4. 
2014 a za předpokladu, že nájemce zaplatí pronajímateli jistotu dle Zásad pronajímání bytů 
v majetku města Čelákovic, čl. VII. odst. 5 – viz usnesení.

488. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 7 v domě č. p. 1646, Čelákovice, 
ul. J. A. Komenského, na dobu určitou 6 měsíců, tj. do 31. 10. 2014 s paní M. K., Čelákovice, 
za předpokladu, že bude uhrazen poplatek z prodlení ve výši 611,- Kč nejpozději do 30. 4. 
2014 a za předpokladu, že nájemce zaplatí pronajímateli jistotu dle Zásad pronajímání bytů 
v majetku města Čelákovic, čl. VII. odst. 5 – viz usnesení.

489. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 6 v domě č. p. 1174, Čelákovice, 
ul. Prokopa Holého, na dobu určitou 6 měsíců, tj. do 31. 10. 2014 s manželi V. a J. G., 
Čelákovice, za předpokladu, že bude uhrazen poplatek z prodlení ve výši 416,- Kč nejpozději 
do 30. 4. 2014 a za předpokladu, že nájemce zaplatí pronajímateli jistotu dle Zásad 
pronajímání bytů v majetku města Čelákovic, čl. VII. odst. 5. – viz usnesení.

Hlasování společné pro usnesení 486–489: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

8.9 Výpověď z nájmu bytu
Manželé M. a V. K., bytem Milovice, požádali o prodloužení nájemní smlouvy. Členové 
bytové komise nedoporučili uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 23 s manželi K., 
především proto že dluh na nájemném narůstá. Členové bytové komise doporučili podat 
výpověď z nájmu bytu č. 23 v domě č. p. 621 v Milovicích, Lesní ulice, manželům, z důvodu 
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nezaplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, v částce převyšující 
trojnásobek měsíční výše těchto plateb. 

Rada města tento bod na své schůzi projednala a žádá o doplnění informací.

8.10 Výpověď z nájmu bytu
Pan L. C., bytem Milovice, požádal o zrušení výpovědi z bytu. Rada města vypověděla nájem 
z bytu z důvodu neplacení nájemného, výpis z usnesení č. 2/2014/91 ze dne 20. ledna2014. 
Členové bytové komise odkazují a setrvávají na výpisu z usnesení č. 2/2014/91 ze dne 20. 
ledna 2014.

8.11 Zveřejnění seznamu uchazečů o nájem obecního bytu na rok 2014
RM byl předložen Seznam uchazečů o nájem obecního bytu na rok 2014.

490. RM bere na vědomí seznam uchazečů o nájem obecního bytu na rok 2014.

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

8.12 Zápis č. 4/2014 z jednání Komise bytové ze dne 8. 4. 2014
RM byl předložen Zápis č. 4 z jednání Komise bytové, konané dne 8. 4. 2014.
476.RM se seznámila se zápisem č. 4 z jednání Komise bytové ze dne 8. 4. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

477. RM jmenuje za členy Komise bytové p. Miroslava Leypold Igla a Mgr. Martina 
Hrubčíka, MBA.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 2 – Tichá, Rýdlo.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
9.1 Zápis č. 28. z jednání komise Bezpečnostní 3. 4. 2014
RM byl předložen Zápis č. 28. z jednání komise Bezpečnostní 3. 4. 2014.

491. RM se seznámila se zápisem č. 28 z jednání Komise bezpečnostní ze dne 3. 4. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
10.1 Rozhodnutí SFŽP o poskytnutí dotace na pořízení „kropice“ v rámci projektu 
„Snížení prašnosti na území města Čelákovic“
Město Čelákovice obdrželo od SFŽP Rozhodnutí o poskytnutí dotace na pořízení „kropice“ 
pro snížení prašnosti na území města. Dle předmětného Rozhodnutí jsou celkové výdaje na 
pořízení stroje 3 809 685,- Kč. Z toho 3 147 427,30 činí podpora (82,62%), 349 714,30 Kč 
vlastní ( 9,18%) a 312 543,-Kč nezpůsobilé výdaje (8,2%).
Smlouva s Fondem se k tomuto typu projektu neuzavírá.

492. RM doporučuje ZM schválit přijetí finančních prostředků ze Státního fondu životního 
prostředí na akci „Snížení prašnosti na území města Čelákovic“ – IS SFŽP 13161882 ve výši 
3.147.427,70 Kč z OPŽP, prioritní osy 2 přidělených městu Čelákovice Rozhodnutím 
o poskytnutí dotace.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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10.2 EKO-KOM a. s. schválení nové smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů
Předkládaný návrh nové základní Smlouvy se mění v souvislosti s novým občanským 
zákoníkem, dále pak v souvislosti s prodloužením autorizace společnosti  EKO-KOM a. s. do 
konce roku 2020 s níž se změnily i podmínky, které mají přímou vazbu na komunální systémy 
třídění obcí a současně jde i o sjednocení všech uzavíraných smluv tak, aby byly stejné pro 
všechny obce a města. Nová Smlouva vychází ze stávající smlouvy a zachovává nebo jen 
upřesňuje většinu práv a povinností pro obě strany a nelze v ní zohledňovat konkrétní 
požadavky.
Roční příspěvek společnosti EKO-KOM a. s. do rozpočtu města činí okolo 1,2 mil. Kč.

493. RM schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. 
OS201420000446 evidenční číslo 60/0041 mezi městem Čelákovice a společností EKO-KOM 
a. s., Praha 4.

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

10.3 Kvalita ovzduší v Čelákovicích
Tematika kvality ovzduší ve městě Čelákovice byla nastolena začátkem roku 2014, 
následovaly aktivity členů komise pro životní prostředí, včetně besedy, která se uskutečnila 
v pondělí 31. 3. 2014.
O ovzduší ve městě byly natočeny dvě televizní reportáže.
Město požádalo o vyjádření Státní zdravotní ústav a Krajský úřad.

494. RM vnímá zájem občanů Čelákovic o kvalitu ovzduší ve městě a ve shodě s nimi 
deklaruje, že se odpovědně bude tímto citlivým tématem zabývat. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

495. RM bude poskytovat občanům Čelákovic objektivní a ověřené informace týkající se 
stavu ovzduší ve městě, a to ve spolupráci s odborníky v této oblasti.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.4 Návrh vyjádření města k oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti k vyjádření 
o 4. změně integrovaného povolení společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. Divize 
Kovohutě Čelákovice.
Město Čelákovice obdrželo od Krajského úřadu Středočeského kraje oznámení o zahájení 
řízení a rozeslání žádosti k vyjádření č. j. 056309/2014/KUSK OŽP/Dvk v němž má postavení 
účastníka řízení. 
Předmětem žádosti o 4. Změnu IP podané provozovatelem zařízení KOVOHUTĚ HOLDING 
DT, a.s. Divize Kovohutě Čelákovice, dle stručného shrnutí údajů uvedených v žádosti, je 
ukončení provozu „zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických a 
chemických postupů. Zařízení ukončilo svoji činnost dne 30. 11. 2013. Z pohledu města je 
však třeba požadovat při změně IP uložení takových podmínek, aby i nadále byl v objektu 
firmy stálý dohled. Z tohoto důvodu bylo navrženo uplatnit tyto skutečnosti ve vyjádření 
města a projednat je ještě před vydáním rozhodnutí o 4. změně IP.

496. RM schvaluje Vyjádření města č.2/2014  k oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti 
k vyjádření ve věci vydání 4. změny integrovaného povolení společnosti KOVOHUTĚ 
HOLDING DT, a. s., Čelákovice, ve věci ukončení provozu zařízení na povrchovou úpravu 
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kovů a plastů s použitím elektrolytických a chemických postupů v areálu Divize Kovohutě 
Čelákovice – viz usnesení.

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

11. RŮZNÉ 
11.1 Rezignace členky komise ŽP a Komise pro rozvoj města
Dne 9.4 2014 byla na MěÚ doručena rezignace pí. Jitky Sedmihradské na členství v komisích 
RM, datovaná ze dne 4. 4. 2014. 

497. RM bere na vědomí rezignaci pí. Jitky Sedmihradské na členství v Komisi pro životní 
prostředí a na členství v Komisi pro rozvoj města. 

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

11.2 Jednání na OVýst. MěÚ Čelákovice 
RM byl předložen dopis ohledně postupu stavebního úřadu ve věcech – změna stavby 
rodinného domu. 
498. RM konstatuje, že jí nepřísluší provádět dohled nad správními řízeními vedenými 
stavebním úřadem – viz usnesení.

Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 2 – Tichý, Janák.

Zápis ověřil: PaedDr. Luboš Rýdlo

PhDr. ZdeňkaTichá
starostka města Čelákovic
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