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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 12/2014 konané dne 28. dubna 2014

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

Omluven: Ing. Bohumil Klicpera

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. 11 ze dne 14. 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

10. Životní prostředí – VaK – Odpadové hospodářství

11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 18.10 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích 
a bylo ukončeno ve 20.30 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 28. 4. 2014



Zápis ze schůze Rady města Čelákovic

2

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1 Schválení předloženého programu jednání

499. RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 2.6 a 3.5, s vyjmutím bodu 
10.1.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a PaedDr. Luboše Rýdla 
ověřovatelem zápisu.

500. RM jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

501. RM jmenuje Mgr. Františka Bodláka ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Bodlák.

1.3 Schválení zápisu ze schůze RM č. 11 ze dne 14. 4. 2014.
RM byl ke schválení předložen Zápis z RM č. 11 ze dne 14. 4. 2014.

502. RM schvaluje zápis z RM č. 11 ze dne 14. 4. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
2.1 Řešení majetkoprávní situace městského stadionu.
Tento bod byl Radou města Čelákovic projednán a bylo navrženo jednání za účasti všech 
zúčastněných na majetkoprávních vztazích městského stadionu. 

2.2 Nabídka na odprodej stavby – chaty – umístěné na pozemku města v Sedlčánkách 
V souladu se zněním zákona a ve smyslu § 2147 občanského zákoníku, učinil vlastník stavby 
chaty č. ev. 59, stojící na st. p. č. 269, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, kde vlastníkem 
pozemku je Město Čelákovice, nabídku Městu Čelákovice na koupi této stavby.

503. RM doporučuje ZM nevyužít předkupního práva – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.3 Žádost o odprodej st. p. č. 3917/8, v k. ú. a obci Čelákovice
Z důvodu narovnání majetkoprávních vlastnických vztahů požádala firma Telefónica Czech 

Republic, a. s., o odprodej st. p. č. 3917/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m2, 

v k. ú. a obci Čelákovice.

504. RM schvaluje záměr odprodeje pozemku pod stavbou technického vybavení st. p. č. –
3917/8 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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2.4 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání v suterénu č. p. 1650 na st. p. č. 3917/4
– skladové plochy pro účely výstavní a prodejní, v k. ú. a obci Čelákovice
V RM 5/2014 pod bodem 2.4 byl schválen pronájem panu J. K. Ten poté od své nabídky 
odstoupil a oslovený druhý zájemce projevil zájem o pronájem za cenu ve výši max. 13.000,-
Kč/měsíc.

505. RM schvaluje záměr pronájmu prostor o výměře 210 m2, sloužících podnikání, 
v suterénu č. p. 1650 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.5 Směna pozemků u nákladové vrátnice TOS, v k. ú. a obci Čelákovice 
V RM č. 11/2013 pod bodem 2.1 byl schválen záměr směny, respektive prodeje pozemků
mezi městem Čelákovice a Družstvem vlastníků garáží v Čelákovicích. Neboť do současné 
doby nebyla podepsána žádná smlouva řešící vlastnické vztahy a z důvodu probíhajících 
jednání o smlouvě řešící tyto vztahy, je potřeba opětovně tento záměr zveřejnit na úřední 
desce.
506. RM schvaluje záměr směny resp. záměr prodeje části pozemků z vlastnictví města 
Čelákovic – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.6 Žádost o souhlas s prodejem pozemku p. č. 1758/28
Na podatelnu MěÚ Čelákovice přišla dne 2. 4. 2014 žádost o souhlas s prodejem pozemku p. 
č. 1758/28 z majetku státu firmě AMIRRO, s. r. o. Čelákovice.

507. RM předběžně souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1758/28 v k. ú. Čelákovice z majetku 
státu firmě AMIRRO, s. r. o., Čelákovice a požaduje předložit do příští RM upřesňující 
informace.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3.1 Změny rozpočtu města 2014 provedené k 31.3 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 31. 3. 2014 byly provedeny změny, 
které byly RM předloženy. Změny byly vždy provedeny tak, aby nebyly ohroženy příslušné 
položky rozpočtu a nebyly měněny schválené závazné ukazatele rozpočtu na rok 2014.
Rezerva rozpočtu se rovněž nemění.

508. RM bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 
rozpisu rozpočtu města 2014, provedené k 31. 3. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.2 Souhlas s nabytím peněžního daru pro Mateřskou školu Čelákovice, Rumunská 
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477 požádala o souhlas zřizovatele k přijetí
finančního daru, účelově neurčeného ve smyslu § 39b zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
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509. RM souhlasí s přijetím účelově neurčeného daru ve výši 10.000,- Kč Mateřské škole 
Čelákovice, Rumunská 1477 od společnosti NET4GAS, s. r. o., Praha 4 – Nusle – viz 
usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.3 TOS-MET slévárna a. s., vydání rozhodnutí
Na základě usnesení Rady města Čelákovic č. 26/2013/268 ze dne 4. prosince 2013 byl 
Krajskému úřadu Středočeského kraje podán návrh na vydání rozhodnutí o zaplacení poplatku 
za uložení odpadů na skládku. TOS-MET slévárna a. s., Čelákovice byla předběžně Krajským 
úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, vyzvána k úhradě 
dlužných poplatků, které k 3. 4. 2014 městu zaplatila.

510. RM netrvá na vydání rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým by bylo 
uloženo společnosti TOS-MET slévárna a. s., Čelákovice, zaplatit dlužné poplatky za 
ukládání odpadů za rok 2013, neboť poplatky již byly uhrazeny – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.4 Rozpočet města 2014 – úprava č. 4
RM byla předložena úprava č. 4, rozpočtu města Čelákovic 2014. 

511. RM schvaluje úpravu č. 4, rozpočtu města Čelákovic 2014 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.5 Městské muzeum v Čelákovicích – účetní závěrka za rok 2012
Schvalování účetních závěrek je dáno zákonem č. 128/2000 Sb., o účetnictví v platném znění, 
a to od roku 2013. Na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, je nutné 
informaci o schválení či neschválení účetní závěrky vložit do CSÚIS (Celostátního systému 
účetních informací státu), uvést informaci i v negativním smyslu.

512. RM ukládá řediteli Městského muzea v Čelákovicích, aby do CSÚIS poskytl informaci 
o schválení účetní závěrky Městského muzea v Čelákovicích za rok 2012 v negativním 
vyjádření.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2 – Tichý, Janák.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Výsledky zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
Obnova zdrojové části Kotelny K40 v Čelákovicích
Hodnotící komise vyhodnotila jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče TZB Kladno 
s. r. o., Kladno za nabídkovou cenu 4.264.436,- Kč bez DPH a termínem plnění 25 
kalendářních dní. Součástí nabídky uchazečů byl také návrh Smlouvy o dílo.  Z tohoto 
důvodu byl RM předložen ke schválení také tento návrh SoD. 

513. RM schvaluje jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče TZB Kladno s. r. o., 
Kladno-Švermov, na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané 
v otevřeném řízení s názvem „Obnova zdrojové části kotelny K40 v Čelákovicích“ za cenu 
4.264.436,- Kč bez DPH a termínem plnění 25 kalendářních dní – viz usnesení.

514. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Čelákovice jako objednatelem a společností 
TZB Kladno s. r. o., Kladno-Švermov, jako zhotovitelem – viz usnesení.
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Hlasování společné pro usnesení 513 a 514: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Ryneš. 

4.2 Schválení zadávací dokumentace podlimitní VZ Rekonstrukce ul. Na Švihově
v Čelákovicích – I. Etapa
„Rekonstrukce ul. Na Švihově v Čelákovicích – I. etapa“ jedná se o podlimitní veřejnou 

zakázku na stavební práce, předpokládaná hodnota činí 8 mil. Kč bez DPH a byla stanovena 
na základě odborného odhadu projektanta. Veřejná zakázka poběží v režimu otevřeného 
řízení.
Na základě výše uvedeného byla RM předložena ke schválení zadávací dokumentace veřejné 

zakázky „Rekonstrukce ul. Na Švihově v Čelákovicích – I. etapa“.

515. RM schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem „Rekonstrukce ul. Na Švihově v Čelákovicích – I. etapa“ – viz usnesení.

516. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce ul. Na Švihově v Čelákovicích – I. etapa“
– viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 515 a 516: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Schválení příkazní smlouvy na zajištění činností 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“
Rada města dne 31. 3. 2014 schválila znění příkazní smlouvy, které bylo na návrh Ing. K.
upraveno, a nyní je ke schválení předloženo její upravené znění. 

517. RM revokuje své usnesení č. 8/2014/407 ze dne 31. března 2014.

518. RM schvaluje 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 – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 517 a 518: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Rýdlo. 

4.4 VZ na nákup PC sestav a 2 ks notebooků  
Na základě usnesení RM č. 8/2014/413, bylo dne 4. 4. 2014 vypsáno výběrové řízení
„Dodávka notebooků a stolních PC včetně monitorů pro MěÚ Čelákovice“. Z důvodu již 
skončené technické podpory. Komise pro posouzení a hodnocení nabídek doporučuje uzavřít 
kupní smlouvu na dodávku s jediným uchazečem (společností DP Com Tel s. r. o., 
Poděbrady), který splnil kritéria výzvy.

519. RM vylučuje na základě doporučení hodnoticí komise uchazeče ALWIL Trade, spol. 
s r.o., Praha 10, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
dodávku s názvem „Dodávka notebooků a stolních PC včetně monitorů pro MěÚ Čelákovice“ 
z důvodu nesplnění požadavků, stanovených v zadávací dokumentaci – viz usnesení.

520. RM vylučuje na základě doporučení hodnoticí komise uchazeče NEPA Čelákovice spol. 
s r. o. Čelákovice, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na 
dodávku s názvem „Dodávka notebooků a stolních PC včetně monitorů pro MěÚ Čelákovice“ 
z důvodu nesplnění požadavků, stanovených v zadávací dokumentaci – viz usnesení.
.
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521. RM vylučuje na základě doporučení hodnoticí komise uchazeče Kenast s. r. o., Pečky, 
z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem 
„Dodávka notebooků a stolních PC včetně monitorů pro MěÚ Čelákovice“ z důvodu 
nesplnění požadavků, stanovených v zadávací dokumentaci – viz usnesení.

522. RM schvaluje Kupní smlouvu mezi městem Čelákovice jako kupujícím a společností DP 
Com Tel s.r.o., Poděbrady, jako prodávajícím, na dodávku 23 ks PC sestav a 2 ks notebooků, 
v celkové ceně 358.018,- bez DPH – viz usnesení.
.
Hlasování společné pro usnesení 519, 520, 521, 522: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 Dodatek k SOD ulice Sokolovská, STRABAG
Rada města svým usnesením č. 7/2014/365 ze dne 21. 3. 2014 schválila nabídku společnosti 
STRABAG., a.s., Praha na provedení dodatečných stavebních prací veřejné zakázky 
„Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ ve smyslu odvodnění pláně komunikace za 
nabídkovou cenu 341.883,20 Kč bez DPH. Dodatek č. 1 předložený RM ke schválení 
zahrnuje tyto práce do předmětu plnění.

523. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
5.1. Petice na zachování stávajícího vedení PS v Čelákovicích
Dne 18. 4. 2014 byla doručena do podatelny MěÚ „Petice za zachování stávajícího vedení PS 
v Čelákovicích“.

524. RM projednala podle §16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, „Petici za zachování stávajícího vedení PS 
v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
6.1 Zpravodaj města Čelákovic – články
Tento bod byl přesunut na následující schůzi rady města Čelákovic.

6.2 Zápis č. 3/2014 z jednání Komise pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové 
aktivity
RM by předložen Zápis č. 3 z jednání Komise pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové 
aktivity ze dne 14. 4. 2014.

525. RM se seznámila se zápisem č. 3 z jednání Komise pro kulturu, cestovní ruch a ostatní 
spolkové aktivity ze dne 14. 4. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Zápis č. 2/2014 z jednání Komise pro sport ze dne 15. 4 2014
RM by předložen Zápisem č. 2/2014 z jednání Komise pro sport ze dne 15. 4. 2014.

526. RM se seznámila se zápisem č. 2 Komise pro sport ze dne 15. 4. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.



Zápis ze schůze Rady města Čelákovic

7

6.4 Smlouva o nájmu sloupu veřejného osvětlení za účelem umístění reklamy 
Firma CORE Court, s. r. o., se sídlem Hanzelkova 2661/8, Praha 6 – Dejvice požádala
o pronájem sloupů veřejného osvětlení umístěných před křižovatkou ul. Masarykova a ul. 
Zálužská, u křižovatky Sokolovská Volmanova a v ulici Toušeňská u zastávky ČD, za účelem 
instalování reklamních tabulí o velikosti 0,6 x 0,9 m. 
Na tabulích bude logo KIK, TETA a ORION.

Roční nájemné činí 4.860,- Kč + DPH. Sazba stanovena usnesením RM č. 1/2010 ze dne 

7. 1. 2010 (3.000 Kč/m2/rok).

527. RM schvaluje Smlouvu o nájmu sloupu veřejného osvětlení za účelem umístění reklamy 
mezi Městem Čelákovice jako pronajímatelem a firmou CORE Court s. r. o., Praha 6 –
Dejvice, jako nájemcem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.5 Žádost o finanční podporu kulturní akce ČelArt 2014 
Jedná se o akci se konanou dne 24. 5. 2014 v areálu Loděnice. Žádost o finanční příspěvek ve
výši 15.000 Kč podal za pořadatele pan P. W.
528. RM schvaluje finanční příspěvek pořadatelům kulturní akce „ČelArt 2014“ ve výši 
15.000 Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.6 Rozpočet akce „Slavnostní otevření lávky přes Labe“ dne 21. 6. 2014 
RM byl předložen rozpočet akce „Slavnostní otevření lávky přes Labe“ dne 21. 6. 2014.
Termín akce je záměrně shodný s termínem „Muzejní noci“ a „Svatojánské pouti“ 

v Městském muzeu. Toto rozhodnutí bylo učiněno na poradě ředitelů a po dohodě s vedením 

města z důvodu úspory finančních prostředků a především četnosti podobných akcí v jarním 

období.

6.7 Mistrovství ČR ve fitness 2014
Z pověření Svazu kulturistiky a fitness ČR pořádá Bc. Tichý 1. června 2014 v Čelákovicích
Mistrovství ČR ve fitness. Ředitel soutěže požádal starostku města o převzetí záštity, radu 
města o poskytnutí 11 kusů pohárů (dle kategorií) a o souhlas s užitím znaku města Čelákovic 
při propagaci akce. 

529. RM souhlasí s užitím znaku města Čelákovic při propagaci soutěže „Mistrovství ČR ve 
fitness 2014“ – viz usnesení.

530. RM schvaluje předání 11 kusů pohárů řediteli soutěže „Mistrovství ČR ve fitness 2014“ 
na ocenění vítězů jednotlivých kategorií – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 529 a 530: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Dr. Tichá se z hlasování vyloučila z důvodu střetu zájmů.

6.8 Zápis č. 4/2014 z jednání komise„REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA 
ČELÁKOVIC“ 17. 4. 2014
RM byl předložen Zápis č. 4/2014 z jednání komise„Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 17. 4. 2014.
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531. RM se seznámila se zápisem č. 4 Komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 
ze dne 17. 4. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.9 Informace o výsledku zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2014/2015
Informace o výsledku zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2014/2015  
Kritéria pro přijímání dětí byla sjednocena na všech mateřských školách takto:      
1. Místo trvalého bydliště na území města Čelákovic.
2. Předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
3. Předškolní vzdělávání dětí podle dosaženého věku:
    a) předškolní vzdělávání čtyřletých dětí s celodenní docházkou
    b) předškolní vzdělávání tříletých dětí s celodenní docházkou.
Počet přijatých žádostí:
Mateřská škola, J. A. Komenského    140
Mateřská škola, Přístavní      72
Mateřská škola, Rumunská    165
Celkem bylo podáno                377 žádostí.
Skutečný počet žádostí po odečtení duplicit: 240

532. RM se seznámila s výsledky zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2014/2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1 Žádost MV o zaslání podkladů 
Dne 17.4 2014 obdrželo město Čelákovice Žádost MV, Odboru dozoru a kontroly veřejné
správy Č. j. MV-49466-2/ODK-2014, kterou se na nás MV obrací ve věci šetření podnětu 
podatele týkající se přidělování bytů a stanovení cen nájemného. 

533. RM schvaluje Vyjádření města k Žádosti MV ČR, odboru dozoru a kontroly veřejné 
správy č. j.: MV-49466-2/ODK-2014. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
10.2 Zápis z 32. jednání komise pro životní prostředí
RM byl předložen Zápis z 32. jednání komise pro životní prostředí.
Komise pro životní prostředí projednávala na svém jednání dne 10. 4. 2014 tyto body:
1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele
2. Shrnutí závěrů z besedy o ovzduší
3. Různé
534. RM se seznámila se zápisem č. 32 Komise pro životní prostředí ze dne 10. 4. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ 
11.1 Vyjádření k výzvě k odstranění shodných názvů ulic
Na základě dopisu z ČÚZK zn. ČÚZK-04751/2014-24, Výzva k odstranění shodných názvů
ulic v obci, bylo zjišťováno, jakého počtu obyvatel se tato změna týká. Při změně názvů ulic 
s nejnižším počtem obyvatel by se změna týkala 214 obyvatel. 
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535. RM pověřuje tajemníka MěÚ v součinnosti s příslušnými vedoucími odborů, přípravou 
komplexních podkladů pro zasedání zastupitelstva města na řešení odstranění shodných názvů 
ulic v obci v termínu do 30. 11. 2014 – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

Zápis ověřil: Mgr. František Bodlák

PhDr. ZdeňkaTichá
     starostka města Čelákovic
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