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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 16/2014 konané dne 9. června 2014

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

Hosté: Ing. D. Teichmanová (ORM), dr. B. Kotlík (SZU Praha), dr. P. Petřík, pí Z. Mutínská, p. P. Holejšovský, 
p. P. Lauer (zástupci společnosti AMIRRO s. r. o.), Ing. S. Tangl, PhDr. V. Tichý (SK UNION)

Program jednání:

1.1 Schválení programu jednání, případně jeho doplnění 

1.2 Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

1.3 Schválení zápisu z RM č. 15 ze dne 26. 5. 2014.

1.4 Plnění usnesení

2. Majetkoprávní záležitosti

3. Finance rozpočty dotace

4. Investice – záměry a vyjádření města

6. Školství, kultura a sport

8. Bytové a nebytové náležitosti

10. Životní prostředí – VaK – Odpadové hospodářství

11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 17.35 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno 
v 00.05 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 9. 6. 2014 – 10. 6. 2014
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
633. RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod 11.3.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu.
634. RM jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

635. RM jmenuje Tomáše Janáka ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

1.3 Schválení zápisu ze schůze RM č. 15/2014 ze dne 26. 5. 2014.
RM byl ke schválení předložen Zápis z RM č. 15/2014 ze dne 26. 5. 2014.

636. RM schvaluje zápis z RM č. 15 ze dne 26. 5. 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.4 Plnění usnesení k datu 9. 6. 2014
Tento bod byl přesunut na následující schůzi Rady města Čelákovic.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
2.1 Prodej bytu č. p. 1341 
Nájemce bytu č. 2 v domě čp. 1341 ul. V Prokopě, Čelákovice požádal o umožnění výměny bytu za jiný, větší 
velikosti. Tato výměna a uvolnění bytu č. 2/1341 umožní prodej celého vchodu čp. 1341 podle pravidel 
schválených ZM v červnu 2003 nájemci bytu č. 1. Bylo navrženo schválení tohoto záměru. 

637. RM schvaluje záměr na prodej nemovitostí: 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 chválenými ZM 
v červnu 2003 – viz usnesení.

638. RM ukládá vedoucímu hospodářského odboru zajistit zveřejnění schváleného záměru č. 16/2014/637.
Hlasování společné pro usnesení 637 a 638: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.2 Prodej domu čp. 1308 V Prokopě, Čelákovice.
Dům čp. 1308 V Prokopě, Čelákovice, patří mezi domy určené rozhodnutím ZM z června 2003 k postupnému 

prodeji. Nájemce v měsíci dubnu zemřel. Dům je tedy volný a je možné ho v souladu se zásadami schválenými 

ZM odprodat obálkovou metodou. 

654. RM schvaluje záměr na prodej nemovitostí: st. p. č. -1373 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
74 m2 (včetně domu č. p. 1308) a p. č. 1380/5 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 98 m2, obojí 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ulice V Prokopě, za minimální cenu 1.300.000 Kč, za následujících 
podmínek – viz usnesení.

655. RM ukládá vedoucímu hospodářského odboru zajistit zveřejnění schváleného záměru č. 16/2014/654 na 
informační desce, v městském zpravodaji a dalšími vhodnými způsoby.
Hlasování společné pro usnesení 654 a 655: pro 5, proti 0, zdrželi se 2 – Tichý, Klicpera.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3.1 Příspěvkové organizace – schvalování účetní závěrky 2013
Schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem je dané 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, od roku 2013. Radě města, jako zřizovateli příspěvkových 
organizací, byly předloženy ke schválení účetní závěrky za rok 2013 všech 11 příspěvkových organizací, které 
město zřídilo. 
Pracovní skupina Radě města, jako schvalovacímu orgánu, doporučila schválit účetní závěrku sestavenou 

k 31. 12. 2013 příspěvkové organizace: Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333; Mateřská škola Čelákovice, 

Rumunská 1477; Základní škola J. A. Komenského 414, Čelákovice; Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, 

Čelákovice; Základní umělecká škola Jana Zacha, Vašátkova 343, Čelákovice; Městský dům dětí a mládeže 
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Čelákovice, Havlíčkova 691, Čelákovice; Městská knihovna Čelákovice, Na Hrádku 1092, Čelákovice; Městské 

muzeum v Čelákovicích, Na Hrádku 464, Čelákovice; Kulturní dům, Sady 17. listopadu 1380, Čelákovice; 

Technické služby Čelákovice, Čelakovského 1429, Čelákovice.

V případě účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586 

nedoporučila pracovní skupina její schválení.

656. RM schvaluje:
a) účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, 
    Přístavní 333, 
b) účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice,
    Rumunská 1477, 
c) účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského 414, Čelákovice,
d) účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, Čelákovice,
e) účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha, Vašátkova 343, 
Čelákovice,
f) účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, Havlíčkova 691, 
Čelákovice,
g) účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Městská knihovna Čelákovice, Na Hrádku 1092, 
Čelákovice,
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

657. RM schvaluje:
h) účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích, Na Hrádku 464, 
Čelákovice.
Pan Janák: má problém s vynaloženými prostředky na právní služby Městského muzea.

Hlasování: pro 5, proti 2 – Janák, Tichý, zdržel se 0.

658. RM schvaluje:
i) účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Kulturní dům, Sady 17. listopadu 1380, Čelákovice,
j) účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice, Čelakovského 1429, 
Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

659. RM neschvaluje účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, J. A. 
Komenského 1586, protože její účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a v souladu s § 19 
odst. 3 vyhlášky 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 
jednotek, určuje lhůtu k odstranění zjištěných závad do konce účetního období 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.2 Příspěvkové organizace – schválení rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 do 
fondů
Schvalování rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku (ZHV) bylo vyčleněno samostatně. Kladného ZHV 
dosáhly příspěvkové organizace MŠ Přístavní, MŠ Rumunská, MŠ J. A. Komenského, ZŠ Kostelní, Základní 
umělecká škola, Městský dům dětí a mládeže, Městské muzeum, Kulturní dům a Technické služby. Městská 
knihovna dosáhla ZHV 0,- Kč. ZŠ J. A. Komenského dosáhla záporného výsledku hospodaření, ztráty, protože 
vynaložila vyšší náklady na energie, zejména na topení v zimním období 2012/2013. Kulturní dům a Technické 
služby použijí ZHV ke krytí ztráty z minulých let. Ostatní příspěvkové organizace požádaly o převod ZHV do 
fondu odměn, rezervního nebo obou. V případě Mateřské školy J. A. Komenského, kde byly počátkem roku 
2014 zjištěny nesrovnalosti, je zřizovatelem nařízen převod ZHV v celé výši do rezervního fondu, který slouží 
mimo jiné i k úhradě ztráty hospodaření. 

660. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů:
a) převod ZHV příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333 za rok 2013 ve výši 10.000 Kč 
do fondu odměn a 56.303,53 Kč do rezervního fondu,
b) převod ZHV příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477 za rok 2013 ve výši 
20.000 Kč do fondu odměn a 205.728,28 Kč do rezervního fondu,
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c) převod ZHV příspěvkové organizace Mateřská škola J. A. Komenského 1586, Čelákovice za rok 2013 ve výši 
332.749,85 Kč do rezervního fondu,
d) převod ZHV příspěvkové organizace Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, Čelákovice za rok 2013 ve 
výši 123.838,01 Kč do rezervního fondu,
e) převod ZHV příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha, Vašátkova 343, Čelákovice za rok 
2013 ve výši 30.000 Kč do fondu odměn a 174 464,66 Kč do rezervního fondu,
f) převod ZHV příspěvkové organizace Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, Havlíčkova 691, Čelákovice za 
rok 2013 ve výši 27.185,59 Kč do fondu odměn,
h) převod ZHV příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích, Na Hrádku 464, Čelákovice za rok 
2013 ve výši 537,17 Kč do rezervního fondu.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.3 Město Čelákovice – schvalování účetní závěrky 2013
Schvalování účetní závěrky města je dané zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, od roku 2013. 
Schvalování účetní závěrky města je v pravomoci zastupitelstva města. Proces schvalování účetní závěrky 
sestavené k 31. 12. 2013 upravuje vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek 
vybraných účetních jednotek.
Pracovní skupina doporučila schválit účetní závěrku města Čelákovic sestavenou k 31. 12. 2013. Součástí byl i 

návrh na vypořádání výsledku hospodaření. Pracovní skupina doporučila převod uvedeného výsledku 

hospodaření na účet výsledků hospodaření minulých účetních období.

661. RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Čelákovic, sestavenou k 31. 12. 2013, a převod výsledků 
hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 46.149.459,09 Kč na účet výsledků hospodaření minulých účetních 
období.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.4 Město Čelákovice – závěrečný účet za rok 2013
V roce 2013 město Čelákovice hospodařilo s příjmy ve výši 224 162 tis. Kč a výdaji ve výši 193 223 tis. Kč. 
Hospodaření roku 2013 bylo přebytkové ve výši 30 938 tis. Kč. 

Hospodaření roku 2013 bylo přezkoumáno auditorskou společností ATLAS AUDIT s. r. o. s následujícím 

výrokem o hospodaření města Čelákovic: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) 

zákona č. 420/2004 Sb.“

662. RM doporučuje ZM vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Čelákovic za rok 2013, a to bez 
výhrad.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.5 Příspěvkové organizace – schválení odpisového plánu na rok 2014 
Příspěvkové organizace zřízené městem Čelákovice, kromě Městského domu dětí a mládeže, předložily ve 
smyslu zákona 250 /2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zřizovateli ke schválení své odpisové plány na rok 
2014. 
Schválení odpisových plánů je jedním z předpokladů pro schválení účetní závěrky za rok 2014.

Organizace Odpisový plán – celková výše odpisů v roce 2014
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333     1 920,00 Kč
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477                28 164,00 Kč
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586   26 618,00 Kč
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414 116 546,00 Kč
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457 230 032,20 Kč
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, Vašátkova   74 466,00 Kč
Městská knihovna Čelákovice, Na Hrádku 1092   82 000,00 Kč
Městské muzeum v Čelákovicích, Na Hrádku 464   68 914,00 Kč
Kulturní dům Čelákovice, sady 17. Listopadu 1380   81 710,75 Kč
Technické služby Čelákovice, Čelakovského 1429           1 425 151,68 Kč.

663. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, odpisový plán na rok 2014 – viz usnesení.
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Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2 – Janák, Tichý.

3.6 Souhlas s nabytím peněžního daru pro Základní školu J. A. Komenského
Základní škola J. A. Komenského, Čelákovice, požádala o souhlas zřizovatele k přijetí peněžního daru ve smyslu 
zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Dar bude určen na 
vybavení školy.

664. RM souhlasí s přijetím peněžního daru ve výši 10.000 Kč Základní škole J. A. Komenského, Čelákovice, od 
firmy P. K., Čelákovice – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.7 Dotace pro TJ Spartak Čelákovice na rekonstrukci městského stadionu  
Rada města na podzim 2013 se svým deklaratorním prohlášením přihlásila k záměru rekonstruovat městský 
stadion, pokud město nebo některý sportovní subjekt uspěje se svou žádostí o dotaci. Podle dokladů, které máme 
momentálně k dispozici, probíhá výběrové řízení na zhotovitele dané zakázky, která zahrnuje novou atletickou 
dráhu, sektory pro jednotlivé atletické disciplíny a rekonstrukci travnatého hřiště včetně nového systému pro 
zalévání. Termín zahájení realizace akce podle zadávací dokumentace je 1. 7. 2014. Jak vyplynulo z 
předloženého přehledu – program 133510 – „Podpora materiálně technické základny sportu“ 2014, byla TJ 
Spartak Čelákovice přidělena dotace ve výši 12,5 mil. Kč na rekonstrukci atletického stadionu. Realizované dílo 
pak po skončení doby udržitelnosti projektu bude převedeno na majitele pozemků, což je v tomto případě město. 
Kromě doporučení pro ZM, zda a v jaké výši poskytnout mimořádnou dotaci pro TJ Spartak Čelákovice, musí 
RM vyřešit i poskytnutí pozemků pro realizaci díla formou smlouvy o výpůjčce s tím, že zatím uvedené 
pozemky užívá na základě nájemní smlouvy TJ UNION Čelákovice.

665. RM doporučuje ZM schválit přidělení mimořádné dotace na rekonstrukci Městského stadionu 
v Čelákovicích pro TJ Spartak Čelákovice ve výši cca 5.500.000 Kč za podmínky, že dotace bude použita 
výhradně na uvedenou rekonstrukci a dojde ke zhodnocení majetku města. Podmínkou přidělení této dotace 
města je poskytnutí investiční dotace z Programu 133510 – „Podpora materiálně technické základny sportu“ 
v roce 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.8 Nájemné DPS
V materiálu předloženém na jednání RM v březnu 2013 byly shrnuty skutečnosti týkající se nájemného 
a nákladů na provoz domů „DPS“ v Čelákovicích. Při následujících jednáních byla zvažována možnost úpravy 
výše nájemného v domě DPS čp. 26 ulice Kostelní.
Ministerstvo pro místní rozvoj doporučuje obcím, při určování nájemného v bytech postavených se státní dotací 

stanovit maximální výši nájemného na takové úrovni, která se odvíjí od nákladů spojených s pořízením a 

provozem takovýchto bytů. 

666. RM schvaluje zvýšení nájemného u nově přidělovaných bytů v domě s pečovatelskou službou čp. 26 ul. 
Kostelní v Čelákovicích na částku 28,96 Kč/m2 měsíčně, tedy na úroveň shodnou s výší nájemného v domě 
s pečovatelskou službou čp. 462 ul. Na Hrádku. 
Hlasování: pro 4, proti 1 – Klicpera, zdrželi se 2 – Tichá, Ryneš.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA
4.1 Zrušení zadávacího řízení podlimitní VZ Rekonstrukce ul. Na Švihově v Čelákovicích – I. etapa
Na základě schválení zadávací dokumentace VZ příslušným usnesením RM a vydaného stavebního povolení 
bylo dne 19. 5. 2014 zahájeno zadávací řízení VZ Rekonstrukce ul. Na Švihově v Čelákovicích – I. etapa. 
V souvislosti s probíhajícím soudním řízením vedeným u Okresního soudu Praha-východ účastníci vyjádřili 

připravenost pokusit se dohodnout mimosoudně, tj. na smírném řešení věci tak, že výstavbu předmětné investiční 

akce by zajistila společnost Phoenix Property, s. r. o., Praha. V důsledku těchto podstatných změn okolností, 

které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl 

předvídat a ani je nezpůsobil, RM ruší v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce 

ul. Na Švihově v Čelákovicích – I. etapa“.

639. RM ruší zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce ul. Na Švihově 
v Čelákovicích – I. etapa“ – viz usnesení.
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640. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města zajistit oznámení o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné 
zakázky s názvem „Rekonstrukce ul. Na Švihově v Čelákovicích – I. etapa“ – viz usnesení.

Hlasování společné pro usnesení 639 a 640: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava kanalizační stoky včetně zaslepení nevyužívaných odboček –
Sokolovská“ – ZEPRIS
Společnost ZEPRIS provedla opravu kanalizace v ulici Sokolovské. Provedenou opravu převzal správce 
kanalizace včetně schválení počtu provedených oprav. Dodatek č. 1 předložený RM ke schválení zahrnuje tyto 
práce do předmětu plnění.

641. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 2014/01/ORM/KK, č. zhotovitele 201429 ze 
dne 20. 03. 2014 mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností ZEPRIS s. r. o., Praha 4, jako 
zhotovitelem, na provedení stavby „Oprava kanalizační stoky včetně zaslepení nevyužívaných odboček –
Sokolovská“, v celkové ceně dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1  1.186.000 Kč bez DPH (1.435.060 Kč 
včetně DPH) – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.3 Výsledky jednacího řízení bez uveřejnění III a IV – Sokolovská
Dne 21. 05. 2014 bylo v souladu s usnesením RM zahájeno jednací řízení bez uveřejnění III na dodatečné 
stavební práce veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ dle ZL 11, 12 a 14 se 
zhotovitelem, společností STRABAG, a.s., Praha 5. Ve lhůtě pro podání nabídek byla doručena nabídka 
společnosti STRABAG, a. s., Praha 5, za celkovou nabídkovou cenu 185 559,32 Kč bez DPH (224 526,78 
včetně DPH). Dne 28. 5. 2014 bylo zahájeno jednací řízení bez uveřejnění IV na dodatečné stavební práce 
veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ dle ZL 07, 13 a 15 se zhotovitelem, společností 
STRABAG a. s., Praha 5. Ve lhůtě pro podání nabídek byla doručena nabídka společnosti STRABAG a. s., 
Praha 5 za celkovou nabídkovou cenu 71 806,30 Kč bez DPH (86 885,62 včetně DPH).
Radě města byly předloženy nabídky podané v rámci JŘBU III a IV ke schválení.

642. RM schvaluje nabídku společnosti STRABAG., a. s., Praha 5, na provedení dodatečných stavebních prací 
dle ZL 11, 12 a 14 veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ podanou v rámci jednacích 
řízení bez uveřejnění III za nabídkovou cenu 185.559,32 Kč bez DPH (224.526,78 včetně DPH) – viz usnesení.

643. RM schvaluje nabídku společnosti STRABAG., a. s., Praha 5, na provedení dodatečných stavebních prací 
dle ZL 07, 13 a 15 veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ podanou v rámci jednacích 
řízení bez uveřejnění IV za nabídkovou cenu-71.806,30 Kč bez DPH (-86.885,62 včetně DPH) – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 642 a 643: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.4 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ – STRABAG
Rada města svým usnesením č. 14/2014/572 ze dne 12. 05. 2014 schválila nabídku společnosti STRABAG, a. s., 
Praha, podanou v rámci JŘBU II na provedení dodatečných stavebních prací veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. 
Sokolovské v Čelákovicích“ ve smyslu změnových listů projektové dokumentace č. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 a 10 za 
nabídkovou cenu 530.063,59 Kč bez DPH. 
V podkladu č. 4.3 na jednání RM 16 konané dne 9. 06. 2014 byla ke schválení předložena nabídka společnosti 

STRABAG, a. s., Praha, podaná v rámci JŘBU III na provedení dodatečných stavebních prací veřejné zakázky 

„Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“. Dodatek č. 2 předložený RM ke schválení zahrnuje tyto práce do 

předmětu plnění.

644. RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 841/VACY/131/13 ze dne 29. 11. 2013 mezi 
městem Čelákovice jako objednatelem a společností STRABAG a. s., Praha 5, jako zhotovitelem, na provedení 
stavby „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“, v celkové ceně dle Smlouvy o dílo ve znění dodatků 
12.978.797,20 Kč bez DPH (15.704.344,61 Kč včetně DPH) – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.5 Příjezd k Lávce
Architektonická kancelář Tichý a Kolářová, s. r. o., zpracovala návrh čtyř variant napojení lávky na stávající 
městské komunikace, která byly předloženy RM k vyjádření. Rozdíl mezi variantami spočívá zejména v šíři 
navrhované komunikace, která musí odpovídat jejímu budoucímu využití. 
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Město Čelákovice, prostřednictvím TS Čelákovice, provedlo opravu povrchu stávající komunikace vedoucí 
k lávce do doby výstavby plnohodnotného napojení. Tato komunikace je částečně umístěna na pozemcích 
společnosti Amirro, s. r. o. Proto bylo se společností Amirro, s. r. o., zahájeno jednání o souhlasu s touto 
opravou. 
Městu Čelákovice byla též doručena petice obyvatel v okolí Kovohutí, kteří nesouhlasí s vybudováním nového 
vjezdu do areálu společnosti Amirro, s. r. o., a to z důvodu neúměrného zvýšení provozu v dané lokalitě.

Vedení města bude následně jedna se zástupci Kovohutí a bude svolána schůzka se zástupci společnosti Amirro, 
s. r. o., a s autory uvedené petice.

673. RM konstatuje, že jako optimální řešení pro příjezd do firmy Amirro s. r. o., Čelákovice, se jeví průjezd 
bývalým areálem Kovohutí.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2 – Janák, Tichý.

4.6 Výsledky zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Obnova zdrojové 
části Kotelny K6 + obnova vnějšího teplovodu k BD v Čelákovicích
Na základě provedeného posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise sestavila pořadí těchto nabídek a to 

na základě kritéria pro zadání zakázky, kterým byla nejnižší nabídková cena bez DPH.  Hodnotící komise při 

posuzování nabídek zjistila, že uchazeč COM-TIP s. r. o., Praha 4 nesplnil požadavky zadavatele uvedené 

v zadávací dokumentaci a jeho nabídka byla hodnotící komisí vyřazena. Zadavatelem by měl být tento uchazeč 

ze zadávacího řízení vyloučen a to v souladu s § 76 odst. 6 ZVZ. Hodnoticí komise vyhodnotila jako pro město 

nejvhodnější nabídku uchazeče DEREZA, s. r. o., Praha 6, za nabídkovou cenu5 358 118 Kč bez DPH. 

V souladu v § 81 odst. 1 zadavatel na základě doporučení hodnotící komise rozhodne o výběru nejvhodnější 

nabídky. Z tohoto důvodu je RM předložen návrh na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na plnění výše 

uvedené veřejné zakázky. Součástí nabídky uchazečů byl také návrh Smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu byl RM 

předložen ke schválení také tento návrh SoD. 

645. RM vylučuje uchazeče COM-TIP s. r. o., Praha 4, z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem„Obnova zdrojové části Kotelny K6 + obnova vnějšího 
teplovodu k BD v Čelákovicích“ – viz usnesení.

646. RM schvaluje jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče DEREZA, společnost s ručením omezeným, 
Praha 6 – Liboc, na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem 
„Obnova zdrojové části Kotelny K6 + obnova vnějšího teplovodu k BD v Čelákovicích“ za cenu 5.358.118 Kč 
bez DPH – viz usnesení.

647. RM schvaluje Smlouvu o dílo č. objednatele 10-2014-12, č. zhotovitele De201483 mezi městem Čelákovice 
jako objednatelem a společností DEREZA, společnost s ručením omezeným, Praha 6 – Liboc, jako zhotovitelem, 
na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem „Obnova zdrojové 
části Kotelny K6 + obnova vnějšího teplovodu k BD v Čelákovicích“ za cenu 5.358.118 Kč bez DPH za 
předpokladu, že ve lhůtě pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebude žádným 
z uchazečů námitka podána – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení645, 646 a 647: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.7 Smlouva o vzájemné spolupráci v rámci stavby „Silnice II/245 Čelákovice – obchvat“
– vyjádření Středočeského kraje 
Město Čelákovice již v předchozích letech nabídlo Středočeskému kraji spolupráci při přípravě stavby obchvatu 
Čelákovic. Z hlediska města je řešení dopravy ve městě klíčovou otázkou. Kraj ale přípravu stavby pozastavil 
z důvodu složitých majetkoprávních vztahů v dotčeném území. Město Čelákovice mělo záměr znovu zahájit 
majetkoprávní projednání a provést také potřebné výkupy pozemků. Po kraji byl požadován následný odkup 
pozemků, v cenách dle jejich odkupu, které budou stavbou obchvatu zastavěny (komunikace bude v majetku 
Středočeského kraje). Dále město požadovalo o závazek kraje zahájit stavbu do 3 let od vydání stavebního 
povolení. Uvedené podmínky spolupráce byly zpracovány do znění smlouvy o vzájemné spolupráci v rámci 
stavby „Silnice II/245 Čelákovice – obchvat“. Nyní bylo doručeno vyjádření, ve kterém kraj odmítá limity 
výkupu pozemků a odmítá také závazek stavbu provést do konkrétního data. V příloze dopisu kraj poslal návrh 
smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů a doporučuje jiné požadavky do smlouvy ze strany města zapracovat. 
Nyní je tedy RM předloženo k rozhodnutí, jak dále v této záležitosti pokračovat.
Rada města požaduje, aby tajemník prostřednictvím příslušných odborů zjistil historii stavebních řízení 

předmětného obchvatu.
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4.8 Schválení soupisu dodatečných stavebních prací včetně odůvodnění „Rekonstrukce VO – Čelákovice, 
Záluží – Dodatečné stavební práce“ 
Celková předpokládaná hodnota dodatečných stavebních prací cca 89 500 tis. Kč, tj. cca 1,8 % z původní 
zakázky.
Po skončení JŘBU budou na nejbližší jednání RM předloženy jeho výsledky včetně Dodatku č. 1 ke smlouvě o 

dílo ke schválení.  

Na základě výše uvedeného je předložen ke schválení na jednání RM soupis dodatečných stavebních prací vč. 

odůvodnění pro zahájení JŘBU s názvem „Rekonstrukce VO – Čelákovice, Záluží – Dodatečné stavební práce“.

648. RM schvaluje soupis dodatečných stavebních prací včetně odůvodnění nezbytnosti těchto dodatečných 
stavebních prací pro zahájení JŘBU s názvem „Rekonstrukce VO – Čelákovice, Záluží – Dodatečné stavební 
práce“.

649. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města zahájit JŘBU veřejné zakázky „Rekonstrukce VO – Čelákovice, 
Záluží – Dodatečné stavební práce“.

650. RM bere na vědomí chybu ve výpočtu výkazu výměr, jako přílohy Smlouvy o dílo uzavřené mezi 
společností RYBÁŘ stavební s. r. o., Mělník, jako zhotovitelem, a městem Čelákovice jako objednatelem na 
realizaci díla „Rekonstrukce VO – Čelákovice, Záluží“ a ukládá vedoucí odboru rozvoje města opravit tuto 
chybu uzavřením Dodatku k této Smlouvě o dílo.
Hlasování společné pro usnesení 648, 649 a 650: pro 6, proti 1 – Klicpera, zdržel se 0.

4.9 Vícepráce „Rampa od připojovací cesty lávky k cyklostezce na levém břehu Labe v Čelákovicích“
Zhotovitel v rámci veřejné zakázky „Rampa od připojovací cesty lávky k cyklostezce na levém břehu Labe 
v Čelákovicích“ připomínkoval absenci položek pro provedení propustku pro odvodnění oblasti nad připojovací 
rampou do vsakovací jímky. Na místě stavby bylo dále domluveno, že pro lepší odvodnění tohoto prostoru bude 
navíc oproti projektové dokumentaci realizován ještě jeden propustek. Tento byl konzultován s projektantem 
stavby a byl jím odsouhlasen. Radě města je předložena ke schválení cenová nabídka na provedení souvisejících 
prací.
651. RM schvaluje ve znění pozdějších předpisů, nabídku společnosti GESTAV, s. r. o., Čelákovice, na 
provedení propustků v rámci veřejné zakázky „Rampa od připojovací cesty lávky k cyklostezce na levém břehu 
Labe v Čelákovicích“, za nabídkovou cenu 75.137,60 Kč bez DPH (90.916,50 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.10 Grafické studio Rooseveltova u., p. č. 2147/1 v k. ú. Čelákovice - vyjádření k DÚR
Komise pro rozvoj města projednávala na svém jednání dne 25. 2. 2014 mimo jiné také výše uvedenou DÚR. 
Komise byla seznámena s posledním vydaným nesouhlasným stanoviskem města z roku 2008, záměr na 
výstavbu grafického studia představil Ing. arch. J. D., autor projektu. Komise navrhla usnesení ve stejném znění, 
jako je navrhované usnesení RM, toto usnesení však nebylo přijato (souhlas nevyslovila nadpoloviční většina 
členů komise).

Bylo hlasováno o usnesení:
RM, v souladu s § 102 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a po projednání v komisi pro rozvoj města, nemá námitek k předložené dokumentaci pro územní řízení 
na stavbu Grafické studio Rooseveltova u., p. č. 2147/1 v k. ú. Čelákovice z 12/2013.
Mgr. Bodlák se z hlasování vyloučil z důvodu možného střetu zájmu.

Hlasování: pro 1 – Tichý, proti 3 – Klicpera, Rýdlo, Ryneš, zdrželi se 2 – Janák, Tichá – usnesení nebylo přijato.

Rada města požaduje doplnění informací k předmětu činnosti Grafického studia a k řešení cyklostezky ve vazbě 

na realizaci daného záměru.

4.11 „Mateřská škola v areálu MDDM v Čelákovicích“ – vyjádření k dokumentaci ke sloučenému 
územnímu a stavebnímu řízení
Město Čelákovice připravuje stavbu nové mateřské školy v areálu MDDM v Čelákovicích. Společnost SANTIS, 
a.s. zpracovala příslušnou dokumentaci stavby, která je nyní předložena městu k vyjádření. Na základě 
projednání na poradě odborů a TS Čelákovice bylo zpracováno vyjádření, kde jsou uvedeny připomínky 
k uvedenému projektu. Město požaduje přípravu splaškové kanalizace pro gravitační napojení MDDM.



Zápis ze schůze Rady města Čelákovic

9

652. RM schvaluje upravené vyjádření města č. 3/2014 k dokumentaci ke sloučenému územnímu a stavebnímu 
řízení na stavbu „Mateřská škola v areálu MDDM v Čelákovicích“, která je umístěna na pozemku p. č. 731 
v k. ú. Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.12 „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ – informace o dokončené stavbě
Stavba cyklistické stezky přes Labe v Čelákovicích byla zahájena na podzim roku 2012. V současnosti již byla 
doručena poslední platba SFDI až do výše zasmluvněných prostředků (ve výši 9 999 222,75 Kč –rozdíl oproti 
původním 10 mil. Kč je způsoben zaokrouhlením částky dotace při meziročním převodu její části z roku 2013 na 
rok 2014) a byly také vyrovnány veškeré závazky vůči zhotoviteli stavby.

653. RM bere na vědomí informace o dokončené stavbě „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.13 Schválení zadávací dokumentace VZMR – Stavební úpravy městské sauny Čelákovice
Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Předpokládaná hodnota VZ činí 1,995.381,00 Kč bez 

DPH a byla stanovena na základě kontrolního propočtu vyhotoveného projektantem.

Tato VZ je zadávána z důvodu nutnosti provedení stavebních úprav v objektu městské sauny. Závažným 

problémem je neexistující VZD a tím především zvýšené náklady na vytápění, ale zejména působení teplých 

vodních par na konstrukce. Termín realizace zakázky je stanoven na období červen–srpen 2014. Hodnotícím 

kritériem pro zadání VZ je ekonomická výhodnost nabídky, a to nejnižší nabídková cena vč. DPH.

Na základě výše uvedeného je RM předložen ke schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Stavební 

úpravy městské sauny Čelákovice“.

667. RM schvaluje upravenou zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice“. 

668. RM ukládá vedoucímu hospodářského odboru města zahájit zadávací řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice “.
Hlasování společné pro usnesení 667 a 668: pro 4, proti 0, zdrželi se 3 – Ryneš, Rýdlo, Tichá.

4.14 Opravy v bytech č.p.1177 a č. p. 1400
V prosinci r. 2013 proběhlo výběrové řízení a následně realizace obnovy bytu č. 4 č. p. 1177, ulice Prokopa 
Holého, o velikosti 1+1. Jednalo se o standardní obnovu bytu před předáním novému nájemci, výběrové řízení 
organizoval ORM. V současné době je připravován k přidělení novému nájemci naprosto stejný byt (o patro 
níže) č. 2 č. p. 1177. 

Vzhledem k tomu, že se zároveň vyskytla potřeba obnovit i další byt v domě č. p. 1400, ul. P. Holého, 
v podobném stavu o velikosti 2+1, tedy s větší výměrou a potřebou zcela obnovit koupelnu, byly firmy vyzvány 
zároveň k podání nabídky i na tento byt.

669. RM schvaluje, jako pro město nejvýhodnější na obnovu bytu č. 2 v č. p. 1177, ulice Prokopa Holého, 
Čelákovice, nabídku firmy Z. K., Stavební činnost, Čelákovice, za cenu 159.498 Kč včetně DPH.

670. RM ukládá řediteli Q-Byt Čelákovice, spol. s r.o., zajistit obnovu bytu č. 2 v č. p. 1177, ulice Prokopa 
Holého, Čelákovice, dle schválené nabídky.

671. RM schvaluje, jako pro město nejvýhodnější na obnovu bytu č. 2 v č. p. 1400, ulice Prokopa Holého, 
Čelákovice, nabídku firmy Z. K., Stavební činnost, Čelákovice, za cenu 176.058 Kč včetně DPH.

672. RM ukládá řediteli Q-Byt Čelákovice, spol. s r. o., zajistit obnovu bytu č. 2 v č. p. 1400, ulice Prokopa 
Holého, Čelákovice, dle schválené nabídky.
Hlasování společné pro usnesení 669, 670, 671 a 672: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
6.1 Zápis č. 5/2014 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 20. 5. 2014
RM byl předložen Zápis č. 5/2014 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 20. 5. 2014.
674. RM se seznámila se zápisem č. 5 komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 20. 5. 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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6.2 Zápis do kroniky za rok 2013
RM byl předložen zápis do kroniky města za rok 2013. Po zapracování případných připomínek bude předložen 
na příštím zasedání rady města ke schválení, ve smyslu zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí. Zápis do 
kroniky za rok 2013 zpracoval PhDr. M. N., ruční přepis provede PhDr. M. S.

6.3 Prezentace kandidujících volebních stran před volbami do Zastupitelstva města Čelákovic v roce 2014
Volební kampaň pro volby do zastupitelstev obcí upravuje § 30 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. Rada města doplnila pravidla prezentace kandidujících 
volebních stran.

675. RM schvaluje pravidla prezentace kandidujících volebních stran před volbami do Zastupitelstva města 
Čelákovic v roce 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.4 Profesionální fotografie nové lávky přes Labe v Čelákovicích – Smlouva o vytvoření a dalším šíření 
díla
RM byla předložena Smlouva o vytvoření a dalším šíření díla č.: MUC/05493/2014–OŠIK–125. Fotografie nové 
lávky přes Labe v Čelákovicích budou využívány městem pro propagaci. 

676. RM schvaluje Smlouvu o vytvoření a dalším šíření díla č.: MUC/05493/2014-OŠIK-125 mezi městem 
Čelákovice jako objednatelem a K. V., Brandýs n. L. – Stará Boleslav, jako autorem, na vytvoření profesionální 
fotografie nové lávky přes Labe v Čelákovicích pro propagaci – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

6.5 Výstava „nová lávka přes Labe v Čelákovicích“ – Smlouva o vytvoření a dalším šíření díla
RM byla předložena Smlouva o vytvoření a dalším šíření díla č.: MUC/05494/2014–OŠIK–126. Autor zhotoví 
objednateli pro propagační účely města výstavu „Nová lávka přes Labe v Čelákovicích“, a to ve verzi 
elektronické a ve formě tištěné na plastové desky – desek bude celkem 8. Termín je stanoven na 19. 6. 2014 
z důvodu instalování u příležitosti slavnostního otevření lávky dne 21. 6. 2014.
Výstava na PVC panelech bude možná použít při dalších příležitostech. Její elektronická verze pak publikována 

např. na webových stránkách města. Použít se dá i k další reprodukci.

677. RM schvaluje Smlouvu o vytvoření a dalším šíření díla č.: MUC/05494/2014-OŠIK-126 mezi městem 
Čelákovice jako objednatelem a K. V., Brandýs n. L. – Stará Boleslav, jako autorem, na vytvoření výstavy „nová 
lávka přes Labe v Čelákovicích“ – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

6.6 Mimořádný příspěvek SK UNION Čelákovice  
SK Union požádalo o mimořádnou dotaci ve výši 50.000 Kč na „Turnaj o ministerský pohár“. Jde o první 
ročník, který navazuje na deset ročníků turnaje „O pohár starosty města“.
Turnaj se koná 28. 6. 2014, za účasti předních českých týmů Dukly Praha, Slavie Praha, FK Příbram a 

slovenského mistra Slovanu Bratislava. Účast přislíbil ministr školství České republiky i ministr školství 

Slovenské republiky.

678. RM schvaluje mimořádný finanční příspěvek ve výši 19.000 Kč SK UNION Čelákovice na úhradu nákladů 
spojených s pořádáním „Turnaje o ministerský pohár“ dne 28. 6. 2014 na stadionu v ul. 28. října.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

679. RM ukládá Městské policii a Technickým službám, Čelákovice, poskytnutí součinnosti s SK UNION 
Čelákovice při pořádání „Turnaje o ministerský pohár“ dne 28. 6. 2014 na stadionu v ul. 28. října.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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6.7 Povolení výjimky z obecně závazné vyhlášky E 1/2007 města Čelákovic o ochraně veřejného pořádku a 
čistotě města – hudební produkce na volném prostranství po 22.00 hodině
Pořadatel – Irish Music Pub, Janák & syn, s.r.o – požádal o povolení prodloužení noční hodiny při akcích 
Čelákovického kulturního léta Na Statku 2014: 
14. června Vzpomínkový večer na Karla Kryla
19. července koncert (pop, rock)
9. srpna koncert (pop, rock)
30. srpna Statek fest
4. října Vinobraní 

680. RM projednala žádost společnosti Irish Music Pub, Janák&syn, s. r. o., o prodloužení doby trvání akcí 
Čelákovického kulturního léta Na Statku 2014 (14.6, 19. 7., 9. 8., 4. 10.) a vyslovila souhlas s ukončením 
hudební produkce na volném prostranství nejpozději ve 24.00 hodin a dne 30. 8. do 1.00 hod. dne 31. 8. 2014. 
Hlasování: pro 5, proti 1 – Klicpera, zdržel se 0.
Pan Janák se z hlasování vyloučil.

6.8 Rezignace na členství v Komisi pro sport
Paní Jana Krejčí podala ke dni 19. 5. 2014 rezignaci na členství v Komisi pro sport. Jako důvod uvádí velké 
pracovní vytížení.

681. RM bere na vědomí rezignaci paní Jany Krejčí na funkci člena Komise pro sport ke dni 19. 5. 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.9 Zapojení ZŠ J. A. Komenského do projektu Investování hrou – finanční podpora z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
ZŠ J. A. Komenského 414 se zapojila do projektu Investování hrou. Projekt slouží k celkové podpoře finanční 
gramotnosti žáků základních škol. Jeho cílem je zvýšit podnikatelské povědomí žáků posledních dvou ročníků. 
Vzdělávání bude probíhat pomoci jednoduché simulace, která žákům navodí pocit reálného investičního 
prostředí. Projekt nabízí možnost vyzkoušet si, jak funguje investování, podílové fondy a burzy ve skutečnosti. 
Škola získá finanční podporu ve výši 63 064,80 Kč na pokrytí aktivit. Předpokládaná doba realizace: září 2014 –
červenec 2015. Dle § 32 a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů je podmínkou platnosti smlouvy o partnerství doložka 
osvědčující souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy. Smlouva prozatím není k dispozici. 
682. RM souhlasí se zapojením Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, okres Praha-východ do 
realizace projektu Investování hrou – viz usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1 Výpověď z nájmu bytu
Rada města Čelákovic dne 12. 5. 2014 projednala výpověď z nájmu bytu (bod 8.2) p. F. B., V Prokopě
v Čelákovicích. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení a bod byl předložen na následující schůzi Rady 
města Čelákovic, je doplněn korespondencí advokáta pana B. Vhledem k výši dluhu bude tento bod řešen 
Zastupitelstvem města Čelákovic.

8.2 Přidělení bytu č. 9 v domě č. p. 1441, Prokopa Holého, Čelákovice
Tento bod byl přesunut na následující schůzi Rady města Čelákovic.

8.3 Přidělení bytu č. 8 v domě č. p. 1743, Prokopa Holého, Čelákovice
Tento bod byl přesunut na následující schůzi Rady města Čelákovic.

8.4 Přidělení bytu č. 36 v domě č. p. 1581, Stankovského, Čelákovice
Tento bod byl přesunut na následující schůzi Rady města Čelákovic.
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8.5 Přidělení bytu č. 40 v domě č. p. 501, Armádní, Milovice
Tento bod byl přesunut na následující schůzi Rady města Čelákovic.

8.6 Přidělení bytu č. 43 v domě č. p. 606, Průběžná, Milovice
Tento bod byl přesunut na následující schůzi Rady města Čelákovic.

8.7 Přidělení bytu č. 301 v DPS č. p. 26, Čelákovice
V domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní č. p. 26, se uvolnil byt č. 301. Členové sociální komise 
jednohlasně doporučili přidělení volného bytu paní R. K., Čelákovice. Členové bytové komise přihlédli 
k doporučení členů sociální komise a doporučili přidělení bytu paní R. K.

683. RM přiděluje byt č. 301 v DPS, ul. Kostelní, Čelákovice paní R. K., Čelákovice, dle seznamu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

8.8 Přidělení bytu č. 208 v DPS č. p. 26, Čelákovice
V domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní č. p. 26, se uvolnil byt č. 208. Členové sociální komise 
jednohlasně doporučili přidělení volného bytu panu P. K., Praha 10 – Vršovice. Členové bytové komise přihlédli 
k doporučení členů sociální komise a doporučili přidělení bytu panu P. K.

684. RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt č. 208 v DPS, ul. Kostelní, Čelákovice panu P. K., Praha 10, dle 
seznamu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
10.1 Návrh vyjádření města k POSUDKU podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o 
vlivech záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ (č. j. žádosti 
29641/ENV/14)
Město Čelákovice obdrželo od Ministerstva životního prostředí ke zveřejnění výše uvedený Posudek, společně 
se žádostí o vyjádření. Předmětem posuzovaného záměru je zvýšení přenosového profilu mezi TR Čechy Střed a 
TR Chodov ve Středočeském kraji zdvojením stávajícího vedení o napěťové hladině 400kV. V části týkající se 
Města Čelákovic využívá nově vedení V415/495 stávající trasu (parametry: 2×400 kV typ Donau, minimální 
výška fázových vodičů 11,85 m nad zemí). Situace:Město Čelákovice vydalo ve fázi oznámení předmětného 
záměru své Vyjádření (č. 5/2013), s požadavky, bylo předloženo Radě města Čelákovic.

685. RM se seznámila s Posudkem o vlivech záměru „V415 Čechy Střed – Chodov – zdvojení stávajícího vedení 
400 kV“. Záměr nebude mít negativní vliv na zdraví obyvatel Čelákovic – Záluží. Při jeho realizaci nedojde na 
pozemcích v k. ú. Záluží ke změnám trasy oproti stávajícímu stavu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Ve 23.45 se Ing Klicpera omluvil z dalšího jednání schůze Rady města Čelákovic.

10.2 Návrh NRL SZÚ Praha na měření kvality ovzduší ve městě Čelákovice
V pondělí 19. 05. 2014 se sešla 9členná pracovní skupina pro ovzduší a měření jeho kvality v Čelákovicích, 
složená z odborníků, úředníků města, zastupitelů, zástupců slévárny TOS-MET i veřejnosti za účelem stanovení 
rozsahu měření kvality ovzduší a jeho cíle. Všichni přítomní se shodli, že základní návrh měření kvality ovzduší 
zpracuje dr. K., vedoucí Národní referenční laboratoře pro venkovní ovzduší SZÚ Praha. Dále bylo dohodnuto, 
že dr. K. zpracuje orientační cenovou nabídku v několika reálných variantách návrhu měření. Součástí základní 
koncepce měření budou i typy na počet a vhodné umístění měřících bodů. Všichni členové pracovní skupiny 
shodli, že měření kvality ovzduší musí být celoroční, tedy dlouhodobé. V závěru měsíce května 2014 město tento 
návrh obdrželo. Protože jde o velmi odborný materiál, ve kterém je laikovi těžké se dobře orientovat, byl dr. 
Kotlík přizván do RM pro případná objasnění konkrétních dotazů radních.

10.3 Zápis č. 34 Komise pro životní prostředí ze dne 2. 6. 2014
RM byl předložen ke schválení Zápis č. 34 Komise pro životní prostředí ze dne 2. 6. 2014.

686. RM se seznámila se zápisem č. 34 Komise pro životní prostředí ze dne 2. 6. 2014. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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10.4 Schválení zadávací dokumentace veřejné podlimitní zakázky na služby s názvem „Revitalizace 
významné sídelní zeleně v intravilánu města Čelákovic“ – ID projektu 25633565
„Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Čelákovice“, jedná se o veřejnou podlimitní zakázku 
na služby spojené s výsadbami a údržbou městské zeleně v šesti lokalitách města: alej a hřbitov, park 
v ul.Rooseveltova, ulice Jaselská, park u Kovohutí, Lumpapark v ul. Na Nábřeží a park v Záluží. Předpokládaná 
hodnota VZ činí 4 145 425, 63 Kč bez DPH a byla stanovena na základě propočtu vyhotoveného projektantem. 
S náklady na provedení této zakázky je v rozpočtu města na rok 2014. Tato VZ je zpracována a zadávána na 
základě smluvního vztahu, který má město Čelákovice uzavřeno s firmou ISES s.r.o., která je současně 
administrátorem předmětného dotačního projektu.

687. RM schvaluje upravenou zadávací dokumentaci veřejné podlimitní zakázky na služby spojené s výsadbami 
a údržbu veřejné zeleně s názvem „Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Čelákovice“.

688. RM ukládá vedoucí odboru životního prostředí města zahájit prostřednictvím ISES s. r. o., Praha 6, 
zadávací řízení veřejné podlimitní zakázky na služby spojené s výsadbami a údržbu veřejné zeleně s názvem 
„Revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Čelákovice“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Rýdlo.

11. RŮZNÉ 
11.1Jmenování vedoucí Odboru občanských záležitostí  
Po odchodu vedoucí OOZ do důchodu bylo vypsáno výběrové řízení na vedoucí odboru OOZ MěÚ. Paní Radka 
Kőrnerová se do výběrového řízení na vedoucí OOZ, přihlásila jako uchazečka splňující kvalifikační 
předpoklady a výběrová komise ji doporučila tajemníkovi, jako vhodnou kandidátku na toto místo. V souladu se 
zákonem o obcích předložil tajemník MěÚ RM návrh na jmenování nové vedoucí odboru.

689. RM jmenuje na návrh tajemníka MěÚ paní Radku Kőrnerovou, vedoucí Odboru občanských záležitostí 
Městského úřadu v Čelákovicích, s účinností od 10. června 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11.2 Personální záležitosti Pečovatelské služby Čelákovice
690. RM schvaluje odebrání osobního příplatku vedoucí Pečovatelské služby v Čelákovicích Mgr. Václavě 
Snítilé, s účinností od 10. 6. 2014. 
Hlasování: pro 4, proti 1 – Bodlák, zdržel se 1 – Janák.

11.3 Petice Radě města Čelákovice k zabránění vybudování 6metrové nové komunikace a nového vjezdu 
do areálu společnosti Amirro
Na radu města Čelákovic se obrátili občané města s peticí, která byla doručena dne 6. 6. 2014 „Petice Radě 
města Čelákovice k zabránění vybudování 6 metrové nové komunikace a nového vjezdu do areálu společnosti 
Amirro, s. r. o. Podepsaní občané nesouhlasí s tím, aby nově budovaná komunikace navazovala na nový vjezd do 
areálu společnosti Amirro, s. r. o., a to z důvodu neúměrného zvýšení provozu v dané lokalitě.

691. RM projednala „Petici Radě města Čelákovice k zabránění vybudování 6 metrové nové komunikace 
a nového vjezdu do areálu společnosti Amirro s. r. o. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona 
č. 85/1990 Sb., o právu petičním“. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Zápis ověřil: Tomáš Janák                                                                                     PhDr. Zdeňka Tichá

        starostka města Čelákovic
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