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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 14/2014 konané dne 12. května 2014

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

Omluveni: Ing. Bohumil Klicpera

Program jednání:

1.1 Schválení programu jednání, případně jeho doplnění 

1.2 Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

1.3    Schválení zápisu z RM č. 12 ze dne 28. 4. 2014 a z RM č. 13 ze dne 6. 5. 2014

1.4 Plnění usnesení

2. Majetkoprávní záležitosti

4. Investice – záměry a vyjádření města

6. Školství, kultura a sport

8. Bytové a nebytové náležitosti

7. Doprava

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 v 
19.44 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 12.5. 2014
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1 Schválení předloženého programu jednání
561. RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 4.4, 6.5 a 8.5.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

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

562. RM jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

563. RM jmenuje PaedDr. Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – Rýdlo.

1.3 Schválení zápisu ze schůze RM č. 12/2014 ze dne 28. 4. 2014 a RM č. 13/2014 ze dne 6. 5. 2014
RM byly ke schválení předloženy Zápisy z RM č. 12/2014 ze dne 28. 4. 2014 a RM č. 13/2014 ze dne 6. 5. 2014.

564. RM schvaluje zápis z RM č. 12 ze dne 28. 4. 2014 a zápis z RM č. 13 ze dne 6. 5. 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.4 Plnění usnesení
RM bylo předložení Plnění usnesení k datu 12. 5. 2014.

565. RM bere na vědomí plnění usnesení přednesené tajemníkem MěÚ k datu 12. 5. 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
2.1 Pronájem jednoho parkovacího místa v parkovacím zálivu v ulici Masarykova za účelem zbudování 
předzahrádky
RM byla k projednání předložena žádost o pronájem jednoho parkovacího místa z důvodu vybudování letní 
předzahrádky v parkovacím zálivu v ulici Masarykova před budovou cukrárny. Předmětný parkovací záliv je 
součástí silnice II/245, která je ve vlastnictví Středočeského kraje.

Příchod Mgr. Františka Bodláka v 17.55 hodin.

566. RM neschvaluje pronájem 1 parkovacího místa v parkovacím zálivu v ul. Masarykova za účelem zbudování 
letní předzahrádky před budovou cukrárny. RM konstatuje, že předmětný parkovací záliv je součástí silnice 
II/245, která je ve vlastnictví Středočeského kraje – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Janák.

2.2 Prodej pozemku p. č. 1671, lokalita Nedaniny, v k. ú a obci Čelákovice
Na město Čelákovice byla podána žádost s požadavkem na odprodej pozemku p. č. 1671/14 – trvalý travní 
porost, o výměře 500 m2, v k. ú. a obci Čelákovice.  Zájemce zájem o tuto nemovitost zdůvodňuje záměrem na 
vybudování okrasné zahrady. Dle stávajícího územního plánu a záměru města na využití této lokality je na tomto 
pozemku plánováno vybudovat přístupovou komunikaci do severní části lokality Nedaniny.

567. RM neschvaluje záměr prodeje p. č. 1671/14 – trvalý travní porost, o výměře 500 m2, v k. ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 2 – Janák, Tichý.

2.3 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., Děčín IV–Podmokly, jako stranou oprávněnou. Smlouva 
řeší akci „Čelákovice, Nedaniny – kNN – č. p. 1692/170“. 

568. 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–Podmokly, jako stranou 
oprávněnou – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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2.4 Souhlas města s prodejem p. č. 1758/28, v k. ú. a obci Čelákovice, z vlastnictví ČR do vlastnictví firmy 
Amirro, s. r. o. 
Tento bod byl přesunut na následující schůzi Rady města Čelákovic.

2.5 Výpůjčka části pozemku p. č. 1563/1(stadion), v k. ú. a obci Čelákovice, za účelem poskytnutí dotace 
na rekonstrukci sportovních povrchů 
Z důvodu žádosti TJ Spartak Čelákovice na MŠMT na poskytnutí dotace na rekonstrukci povrchů sportovišť je 
nutné sepsat mezi městem Čelákovice (jako vlastníkem dotčeného pozemku) a TJ Spartak Čelákovice (jako 
žadatelem o dotaci) smlouvu na výpůjčku dotčeného pozemku.

569. RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 1563/1 – ostatní plocha / sportoviště a rekreační plocha, 
o výměře cca 16.800 m2, z celkové výměry 27.644 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za účelem 
provedení rekonstrukce povrchů sportovišť a jejich následnému užívání na dobu určitou minimálně 10 let – viz 
usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.6 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. 

570. RM schvaluje Dohodu č. 3633201401 o umožnění provedení stavby plynovodní přípojky v pozemcích 
města – parc. č. 1666/5 – vodní plocha/tok přirozený, p. č. 1665/1 - orná, p. č. 1758/49 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, p. č. 1758/50 – ostatní plocha/manipulační plocha a p. č. 3111/2 - ostatní plocha/ostatní 
komunikace, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA
4.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku „Projektová dokumentace na stavbu ul. Tovární 
v Čelákovicích“
Po dohodě s projektantem byl připraven dodatek k původní smlouvě, kde je upraven předmět díla a cena za dílo 
snížena o 10 % (v původní smlouvě odměna za vydání stavebního povolení). Tento dodatek byl RM předložen 
ke schválení.
571. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 3. 2011, mezi městem Čelákovicemi jako 
objednatelem a podnikatelem Ing. T. R., Hradec Králové, jako zhotovitelem, na zpracování projektové 
dokumentace „PD  – stavba ul. Tovární v Čelákovicích“ – viz usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 2 – Janák, Tichý.

4.2 Výsledky JŘBU Sokolovská
Dne 7. 5. 2014 bylo v souladu s usnesením RM č. 13/2014/547 ze dne 6. 5. 2014 zahájeno jednací řízení bez 
uveřejnění na dodatečné stavební práce veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ se 
zhotovitelem, společností STRABAG a. s., Praha 5. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 9. 5. 2014 
14:00 hodin. Ve lhůtě pro podání nabídek byla doručena nabídka společnosti STRABAG a.s., Praha 5 za 
celkovou nabídkovou cenu 530.063,59 Kč bez DPH (641 376,94 včetně DPH).

572. RM schvaluje nabídku společnosti STRABAG., a. s., Praha 5, na provedení dodatečných stavebních prací 
dle ZL 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09 a 10 veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“, podanou 
v rámci jednacího řízení bez uveřejnění za nabídkovou cenu 530.063,59 Kč bez DPH (641.376,94 včetně DPH) 
– viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.3 Úprava okolí kašny
Zhotovitel do smlouvy o dílo po schválení znění smlouvy doplnil do textu článku III text: „Zhotovitel převezme 

staveniště od objednatele nejdříve dne 28. 07. 2014“. Ostatní ujednání smlouvy jsou beze změny. Radě města je 

tato změna ve znění smlouvy nyní předkládána. 

573. RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve 
znění pozdějších předpisů, se změnou znění článku III smlouvy 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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4.4 Řešení živičných povrchů komunikace na příjezdu k lávce 
Technické služby Čelákovice řeší města provizorní nájezd na novou lávku přes Labe od ulice Křižíkovy. Je 
možno využít současnou panelovou komunikaci v kombinaci s novou živičnou vozovkou, nebo variantu, která 
umožní příjezd po živičné komunikaci už od ulice Křižíkovy. 

574. RM ukládá řediteli Technických služeb Čelákovice zajistit pro možnost nájezdu z ulice Křižíkovy na novou 
lávku přes Labe, zhotovení živičného povrchu na provizorní komunikaci v délce 60 m k napojení na panelovou 
vozovku, s připojením na obě cesty s živičným povrchem, vedoucí od lávky, a celý povrch panelové komunikace 
včetně připojení na vozovku v ulici Křižíkově.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

575. RM doporučuje ZM navýšit příspěvek do rozpočtu Technických služeb Čelákovice o 300.000,- na realizaci 
provizorní komunikace od ulice Křižíkovy k nové lávce přes Labe.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
6.1 Žádost o finanční příspěvek Klubu železničních cestovatelů
Klub železničních cestovatelů byl založen v roce 1985. Sdružuje lidi se zájmem o železnici, cestování, turistiku a 
poznávání technických, historických a geografických zajímavostí České republiky. Klub pořádá jízdy 
historickými vozidly po tratích, na kterých je osobní doprava zastavena nebo omezena, dále jízdy na zajímavých 
spojkách, vlečkách a nákladních tratích. Organizuje soutěž Železniční cestovatel a soutěž PDI rallye. V roce 
2013 se uskutečnilo 35 akcí. 

576. RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč Klubu železničních cestovatelů, o. s. Praha 9 –
Koloděje, na provoz Polabského motoráčku v sezóně 2014 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.2 Žádost o mimořádný finanční příspěvek – Sdružení houbařů Čelákovice  
Sdružení houbařů Čelákovice žádá o mimořádný příspěvek na pořádání podzimní výstavy hub (25. – 28. 9. 
2014) ve výši 18 000 Kč. Na činnost v roce 2014 byla Sdružení houbařů přiznána dotace 30 tis. Kč v řádném 
dotačním řízení. 
Byl vznesen protinávrh na mimořádný příspěvek ve výši 5.000 Kč. O protinávrhu se hlasovalo.

577. RM schvaluje mimořádný finanční příspěvek ve výši 5.000,- Sdružení houbařů Čelákovice na pořádání 
výstavy hub.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2 – Bodlák, Tichá.

6.3 Zpravodaj města Čelákovic – články
Rozhodnutí o uveřejnění níže uvedených příspěvků bylo redakční radou postoupeno radě města.

Dne 18. 3. 2014 projednala redakční rada článek „Reakce na článek „Volám stále““. Tento text byl již druhou 
verzí odpovědi. První dodaná odpověď nebyla z důvodu, že neobsahuje jen skutková tvrzení a rozsah není 
přiměřený napadenému sdělení, zveřejněna (viz zápis z jednání redakční rady). Dne 21. 3. 2014 přišlo e-mailem 
zamítnutí zveřejnění redakčně krácené úprav. Do uzávěrky dubnového čísla (15. 4. 2014) nepřišla do redakce 
žádná verze tohoto příspěvku.
Příspěvek byl redakčně upraven a byl předložen radě města ke schválení – verze „K usnesení Krajského 

ředitelství policie Středočeského kraje o vyšetřování v městském muzeu Čelákovice“.

578. RM souhlasí s otištěním redakčně upraveného textu Reakce na článek Rady města Čelákovic „Volám 
stále…“ – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Bodlák.

579. RM souhlasí s otištěním redakčně upraveného článku „K usnesení Krajského ředitelství policie 
Středočeského kraje o vyšetřování v městském muzeu Čelákovice“ ve Zpravodaji města Čelákovic – viz 
usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – Bodlák. Z hlasování se vyloučil pan Janák.
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6.4 Projekt Grafické úpravy venkovních stěn městských kotelen
K projednávání tohoto bodu se dostavil pan P. Ch..
Rada města Čelákovic přijala dne 12. 8. 2013 usnesení č. 14/2013/6.5, ve kterém Rada města Čelákovic 

stanovuje plochy na městských objektech určené pro případnou grafickou úpravu. RM zároveň požádala, aby jí 

před začátkem realizace díla na konkrétní ploše byl návrh předložen ke schválení. První realizace bude 

provedena na objektu kotelna K–40 Rumunská. Výtvarníci předložili své návrhy na grafické řešení a ukázky své 

tvorby. 

580. RM souhlasí s grafickou úpravou kotelny K40 – Rumunská, Čelákovice, na základě návrhu P. Ch., P. P. a 
M. U. – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.5 Vyvěšení ukrajinské vlajky
Starostka města Čelákovic předložila radním e-mail z Centra pro lidská práva a demokracii Člověk v tísni, 
týkající se akce – vyvěšení ukrajinské vlajky ve středu 21. 5. 2014, jako výrazu symbolické podpory těch, kteří 
usilují o celistvost Ukrajiny a reformy, jež jí zajistí transparentní ekonomické a politické prostředí.

581. RM souhlasí s vyvěšením Ukrajinské vlajky ve středu 21. 5. 2014, jako výraz symbolické podpory těch, 
kteří usilují o celistvost Ukrajiny a reformy, jež jí zajistí transparentní ekonomické a politické prostředí.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Ryneš.

7. DOPRAVA
7.1 Souhlas města s využitím silnice pro provoz manipulačních vozíků
RM byla k projednání předložena žádost firmy TOS Čelákovice o souhlas Města Čelákovic, jako vlastníka 
místních komunikací ul. Stankovského a Tovární s obnovením povolení výjimky pro zvláštní užívání místních 
komunikací za účelem pohybu manipulačních vozíků v průmyslovém areálu TOS. Souhlas města je nezbytný 
pro rozhodnutí silničního správního orgánu.

582. RM souhlasí jako vlastník místních komunikací s prodloužením výjimky na povolení výjimečného užití 
silnice Stankovského a Tovární v obci Čelákovice za účelem provozu manipulačních vozíků v průmyslovém 
areálu TOS v Čelákovicích.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1 Přidělení bytu č. 15 v domě č. p. 1581, ul. Stankovského, Čelákovice
Členové bytové komise doporučili přidělení bytu, dle seznamu, paní I. B., trvale bytem Praha 6, 

583. RM přiděluje byt č. 15 o velikosti 1+1, č. p. 1581, ul. Stankovského, Čelákovice, I. B., Praha, dle seznamu
– viz usnesení.
Hlasování: pro5, proti 0, zdržel se 1 – Ryneš.

8.2 Výpověď z nájmu bytu
Tento bod byl přeložen na následující schůzi Rady města Čelákovic

8.3 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1 v domě č. p. 1445, ul. Prokopa Holého, Čelákovice
Členové bytové komise doporučili uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1, ul. V Prokopě č. p. 1445, 
Čelákovice na dobu určitou 3 měsíce, tj. do 31. 8. 2014 s panem P. P., Čelákovice, za předpokladu, že bude 
uhrazen poplatek z prodlení nejpozději do 30. 6. 2014 a za předpokladu, že nájemce zaplatí pronajímateli jistotu 
dle Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovic, čl. VII. odst. 5. 

584. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1, v domě č. p. 1445, Čelákovice, na dobu určitou 3 
měsíce, tj. do 31. 8. 2014, s panem P. P., Čelákovice, za předpokladu, že budou uhrazeny exekuční náklady 
a právnické služby nejpozději do 30. 6. 2014 a za předpokladu, že nájemce zaplatí pronajímateli jistotu dle Zásad 
pronajímání bytu v majetku města Čelákovic, čl. VII. odst. 5.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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8.4 Žádost o prominutí jistoty u nové nájemní smlouvy na byt č. 3 v domě č. p. 1629, ul. Na Stráni, 
Čelákovice
Tento bod byl přeložen na následující schůzi Rady města Čelákovic.

8.5 Řešení bytové otázky paní B.
Tento bod byl přeložen na následující schůzi Rady města Čelákovic.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
10.1 Smlouva o umístění měřicího zařízení na měření emisí
Radě města byla předložena ke schválení nájemní smlouva na umístění měřicího zařízení na soukromém 

pozemku.

585. RM schvaluje Smlouvu o umístění měřicího zařízení na měření emisí mezi městem Čelákovice a manželi 
K. a L. S., Čelákovice – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.2 Smlouva o umístění nalezených a opuštěných psů s útulkem Velas, a. s., Lysá nad Labem 
Město Čelákovice obdrželo od Velas, a. s., Lysá nad Labem v souvislosti s NOZ návrh nové Smlouvy o umístění 
nalezených a opuštěných psů. V minulosti byla smlouva s útulkem uzavírána na dobu neurčitou. Smlouva byla 
RM předložena ke schválení.

586. RM schvaluje Smlouvu o umístění nalezených a opuštěných psů mezi městem Čelákovice jako 
předávajícím a Velas, a. s., Lysá nad Labem, jako provozovatelem útulku, ve variantě č. 1.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ 
11.1 Akce „Ano 2011 a Evropský den boje proti melanomu“ 
RM byla k projednání předložena žádost o zábor veřejného prostranství v parkovacím zálivu v dolní části 
náměstí 5. května za účelem umístění profesionální pojízdné ordinace (melanobusu) pro preventivní zdravotní 
akci „ANO 2011 a Evropský den boje proti melanomu – bezplatné vyšetření kožních znamének, organizovanou 
hnutím ANO 2011 pro občany Čelákovice dne 14. 5. 2014 v době od 14. 00 hod. do 18.00 hod. 

587. RM schvaluje konání preventivní zdravotní akce „Ano 2011 a Evropský den boje proti melanomu“ -
bezplatné vyšetření kožních znamének v profesionální pojízdné ordinaci (melanobusu), která se bude konat dne 
14. května 2014 v době od 14.00 do 18.00 hod. v parkovacím zálivu v dolní části náměstí 5. Května – viz 
usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Zápis ověřil: PaedDr. Luboš Rýdlo

PhDr. ZdeňkaTichá
starostka města Čelákovic
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