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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 19/2014 konané dne 14. července 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. arch. J. D., manželé H., manželé K., Bc. M. T.

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. 17 a ze schůze RM č. 18 
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
9. Veřejný pořádek a bezpečnost
10. Životní prostředí – VaK – Odpadové hospodářství

Jednání se uskutečnilo od 17.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno 
v 22.22 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 14. 7. 2014
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
755. RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 2.11 a 4.8, s vyřazením bodu 8.5.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Tomáše Janáka ověřovatelem usnesení a PaedDr. Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu.
756. RM jmenuje Tomáše Janáka ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

757. RM jmenuje PaedDr. Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Rýdlo.

1.3 Schválení zápisu z RM č 17/2014 ze dne 23.6 2014 a č. 18 ze dne 27. 6. 2014
RM byl ke schválení předložen zápis z RM č 17/2014 ze dne 23.6 2014 a zápis č. 18 ze dne 27. 6. 2014.
759. RM schvaluje zápis RM č. 17 ze dne 23. 6. 2014 a zápis RM č. 18 ze dne 27. 6. 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.4 Plnění usnesení k 14. 7. 2014
RM bylo ke schválení předloženo Plnění usnesení ke dni 14. 7. 2014.
758. RM bere na vědomí plnění usnesení k 14. 7. 2014, přednesené tajemníkem MěÚ.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2 – Janák, Tichý.

V rámci plnění usnesení RM k Žádosti o revokaci usnesení RM č. 17/2014/721 ze dne 23. 6. 2014 podané členy 
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek (Komise) dne 9. 7. 2014 zdůvodnila své přijaté usnesení č. 721, 
kterým „Rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve 
znění pozdějších předpisů, o novém posouzení a hodnocení nabídek, protože odmítá Protokol o posouzení 
a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy městské 
sauny Čelákovice“ ze dne 23. 6. 2014, a to z důvodu porušení postupu Komise stanoveným zákonem 
o veřejných zakázkách.“ RM zamítla revokaci usnesení, potvrdila odmítnutí Protokolu o posouzení a hodnocení 
nabídek, zejména jeho závěru, potvrdila porušení postupu Komise a potvrdila nové posouzení a hodnocení 
nabídek. Komise při posuzování nabídek zjistila nesplnění zadávacích podmínek u nabídek všech 4 uchazečů 
a měla postupovat způsobem obdobným dle § 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (ZVZ), 
tj. tyto nabídky, které nesplňovaly podmínky zadávací dokumentace, vyřadit. Místo toho Komise pouze 
konstatovala důvod k jejich vyřazení a nechala na zvážení zadavatele, jak bude dále postupovat. Zadavatel 
v zadávacím řízení této veřejné zakázky malého rozsahu, na kterou se sice vztahuje pouze § 6 ZVZ viz § 18 odst. 
5 ZVZ, postupoval způsobem obdobným dle ZVZ – viz přijatá usnesení RM č. 721, 722, 723 ze dne 23. 6. 2014.
RM spatřuje nesprávnost postupu Komise v tom, že Komise musela všechny nabídky, které nesplňovaly 
podmínky zadávací dokumentace, vyřadit, aby je zadavatel následně vyloučil.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
2.1 Pronájem nebytových prostor v č. p. 109, Čelákovice
Současný nájemce nebytového prostoru v domě čp. 109 části D výše uvedeného objektu, označované 
v dokumentaci objektu čísly 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 o celkové výměře 112,2 m2 užívaného 
v současné době jako za účelem provozování následujících činností – provozování restaurace – pizzerie a prodej 
souvisejícího zboží, předal dne 28. 5. 2014 dopis s výpovědí smlouvy ke dni 31. 8. 2014 

760. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 7. 9. 2011 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem, a firmou Arret SAN s. r. o., Praha 7, jako nájemcem, na ukončení nájemního 
vztahu ke dni 31. 8. 2014.
761. RM schvaluje v souladu záměr na pronájem nebytových prostor sloužících podnikání (provozovaných 
v současné době jako restaurace – pizzerie a prodej souvisejícího zboží) na st.p.č. -662 – zastavěná plocha a 
nádvoří, včetně příslušenství, v části D č. p. 109, o výměře 112,2 m2 - v dokumentaci označované čísly 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130, 131 a 132, v obci Čelákovice a k. ú. Čelákovice – viz usnesení. 
Hlasování společné pro usnesení760 a 761: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.2 Záměr pronájmu pozemku – st. p. č. 1426/3, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice
Na základě kupní smlouvy ze dne 18. 5. 2014 se pan D. K. stal vlastníkem garáže bez č. p./č. e., na pozemku ve 
vlastnictví města Čelákovice a to st. p. č. 1426/3, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Z tohoto důvodu je nutné 
sepsání nové nájemní smlouvy s panem D. K.
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762. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku st. p. č. -1426/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 
m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,- Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.3 Záměr pronájmu pozemků v osadě Komárov
Z důvodu převodu nájmu na jiné osoby dosud nedošlo k sepsání nových nájemních smluv a proto je nutné tak 
učinit nyní a to na pronájem pozemků st. p. č. 235, st. p. č. 252, st. p. č. 256 a st. p. č. 257, všechny v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice. Finanční náhrada činí 15 Kč/m²/rok.
763. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů záměr pronájmu pozemku st. p. č. -235 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 51 m², 
za minimální cenu 765,- Kč/rok, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.

764. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů záměr pronájmu pozemku st. p. č. -252 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m², 
za minimální cenu 465,- Kč/rok, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.

765. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů záměr pronájmu pozemku st. p. č. -256 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 49 m², 
za minimální cenu 735,- Kč/rok, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.

766. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů záměr pronájmu pozemek st. p. č. -257 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m², 
za minimální cenu 495,- Kč/rok, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.
Hlasování společné pro usnesení 763, 764, 765, 766: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.4 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku uzavřené dne 26. 2. 1999
Dne 26. 2. 1999 byla mezi smluvními stranami Městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a Sportovním klubem 
Union, jako nájemcem, uzavřena nájemní smlouva o nájmu nemovitostí v areálu Městského stadionu. Z důvodu 
akceptace dotace na rekonstrukci městského stadionu je nutné tuto nájemní smlouvu vypovědět. Výpovědní 
lhůta smlouvy činí 2 měsíce. Výpis z usnesení rady města č. 17/2014/708 ze dne 23. června 2014 byl přezvat 
nájemcem dne 27. 6. 2014 a od tohoto dne počíná běžet výpovědní lhůta. Pokud nedojde k podpisu daného 
Dodatku č. 1, běží zákonná výpovědní lhůta.

767. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 26. 2. 1999 mezi městem 
Čelákovice jako pronajímatelem a Sportovním klubem UNION, Čelákovice, jako nájemcem, na ukončení 
pronájmu nemovitostí v areálu Městského stadionu ke dni podpisu Dodatku č. 1.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

2.5 Záměr pronájmu pozemků v osadě Labíčko
Pan P. W. je vlastníkem chaty č. p. 078, ležící na městském pozemku st. p. č. 210/1 – zastavěná plocha a 
nádvoří, o výměře 26 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. Cena za užívání tohoto městského pozemku je 
15,- Kč/m²/rok.
768. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku st. p. č. -210/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 
m², za min. cenu 390,- Kč/rok, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.6 Výpůjčka pozemku p. č. 1563/12, 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.
Před hlasováním upozornil Ing. Ryneš na možný střet zájmů, hlasování to nevylučuje.
769. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, záměr výpůjčky pozemku p. č. 1563/12 – ostatní plocha / sportoviště a rekreační 
plocha, o výměře 517 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za účelem provedení rekonstrukce povrchů 
sportovišť a jejich následnému užívání k provozování tělovýchovných, sportovních a rekreačních aktivit a 
nekomerčních činností s tímto provozováním souvisejících, na dobu určitou – 10 let.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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2.7 RD č. p. 1097, ul. J. A. Komenského, Čelákovice 
Na základě jednání o předání staveniště (stavba Oprava kanalizace a výměna vodovodu ul. Komenského) 
zhotoviteli HALKO stavební s. r. o., Kolín, byla zástupcem města přislíbena možnost využití objektu pro 
potřeby zařízení staveniště. Jedná se o pronájem nemovitého majetku města, kde je nutné dodržet zákonný 
postup, který spočívá ve vyvěšení záměru na pronájem a následnému schválení nájemní smlouvy. Minimální 
výše nájemného byla stanovena i s ohledem na cenovou nabídku zhotovitele.
770. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 686/3 – ostatní plocha/ manipulační plocha, 
o výměře cca 40 m² z celkové výměry 582 m², části pozemku p. č. 690/1 – zahrada, o výměře cca 70 m² 
z celkové výměry 451 m² a stavební parcely st.p.č. -689 – zastavěná plocha a nádvoří /čp. 1097, o výměře 114 
m², včetně příslušenství, vše v obci Čelákovice a k. ú. Čelákovice, za účelem zařízení staveniště, v minimální 
výši 20.000,-Kč, na dobu realizace stavby – rekonstrukce J. A. Komenského, Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.8 Parcelace v k. ú. Záluží, Dohoda o umožnění provedení stavby plynovodních přípojek a vodovodních 
přípojek na pozemku města 
Schválení záměru parcelace v této budoucí obytné zóně včetně a schválení Dohod na uložení inženýrských sítí 
zejména vodovodních přípojek je možné až po dořešení PD, stačí ve stupni DUR Kanalizace v Záluží. 
Projektová příprava vázne na majetkoprávní záležitosti s p. B.

2.9 Informace RM – zápis budovy tribuny na Město Čelákovice 
Na základě platnosti zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a zákona č. 256/2013 Sb. (katastrální zákon) 
bylo dne 3. 7. 2014 požádáno o „Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí (součástí 
pozemku se stala stavba)“. Dle informace o řízení – Z-8752/2014 - bylo řízení ukončeno 9. 7. 2014 a u pozemku 
st.p.č. 1559 byl proveden zápis, kde se součástí pozemku stala stavba č.p. 1288 (stavba tribuny) – stavba 
občanského vybavení. 
771. RM se seznámila s informací ohledně změny zápisu pozemku st.p.č. -1559 v k. ú. Čelákovice na městském 
stadionu v katastru nemovitostí.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.10 Dohoda pro souhlas města k pokládce chráničky internetové sítě czela.net na pozemcích města 
U „Dohody“ č. 2499201402 se jedná o možnost položení nového uložení chráničky internetové sítě czela.net 
v ul. Komenského v pozemcích města – dle projektové dokumentace pro projekt č. 72 – „Pokládka chráničky 
internetové sítě Komenského, Čelákovice“ a bude provedena v průběhu „Rekonstrukce ul. Komenského 
v Čelákovicích“.
772. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2499201402 o umožnění provedení stavby pokládky chráničky internetové 
sítě czela.net, mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a fy CZELA.NET o. s., Čelákovice, jako 
stavebníkem, v pozemcích města specifikovaných v projektu č. 72 – „Pokládka chráničky internetové sítě 
czela.net Komenského, Čelákovice“ v obci Čelákovice a k. ú. Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.11 Parcelace nad hřbitovem, k. ú. Čelákovice 
Město Čelákovice bylo požádáno o vyjádření k záměru nové parcelace na pozemcích soukromých vlastníků 
v lokalitě Třebízského IV. 
K projednávání tohoto bodu byl přizván Ing. arch. D.
773. RM žádá Ing. arch. Dandu o doplnění podkladů ve věci nové parcelace pozemků p. č. 3301/95 – orná, 
o výměře 3219 m2, a p. č. 3301/97 – orná, o výměře 3223 m2, obou v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3.1 Změna ceny pronájmu bazénu pro organizace
Radě města byl předložen návrh vedoucího bazénu na zvýšení ceny za pronájem bazénu pro školy a organizace 
od 1. 9. 2014 o 100,- Kč na hodinu.
774. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 9. 2014 cenu za pronájem městského bazénu pro organizace a školy 
ve výši 1.800,- Kč za hodinu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA
4.1. Výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PD – Rekonstrukce střech P. 
Holého 1440 – 1445 v Čelákovicích“
Z důvodu požadavku na kompletní opravu střech v bytových domech v ul. P. Holého 1440 – 1445 od Q-BYTu 
jako správce domů, nechalo ORM zpracovat posudek stávajícího stavu střech. Na základě výsledků tohoto 
posudku byla starostkou města v souladu se směrnicí města I/6/2014 schválena zadávací dokumentace VZMR 
„PD Rekonstrukce střech P. Holého 1440 – 1445 v Čelákovicích“. ORM dne 24. 6. 2014 toto zadávací řízení 
zahájil. Výzva byla zaslána 3 uchazečům. Ve lhůtě pro podání nabídek byly doručeny 2 nabídky.
Kritériem pro zadání VZ byla stanovena nejnižší nabídková cena vč. DPH. Na základě výše nabídkových cen 
bylo komisí stanoveno pořadí uchazečů. Jako pro město nejvhodnější byl pro plnění VZ vyhodnocen uchazeč 
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ, společnost s ručením omezeným (s. r. o.), Hradec Králové.
Zároveň byla předložena ke schválení Smlouva o dílo mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností 
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ, společnost s ručením omezeným (s. r. o.), Hradec Králové jako 
zhotovitelem na plnění výše uvedených částí VZ.
775. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější cenovou nabídku uchazeče ATELIER 11 HRADEC 
KRÁLOVÉ společnost s ručením omezením (s. r. o.), Hradec Králové, na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „PD – Rekonstrukce střech P. Holého 1440–1445 v Čelákovicích za cenu 152.000,- bez DPH 
(183.920,- Kč vč. DPH).
776. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo č. 10-2014-21 mezi společností ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ 
společnost s ručením omezeným (s. r. o.), Hradec Králové, jako zhotovitelem, a městem Čelákovice, jako 
objednatelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PD – Rekonstrukce střech P. Holého 1440–
1445 v Čelákovicích“ za cenu 152.000,- bez DPH (183.920,- Kč vč. DPH). 
Hlasování společné pro usnesení 775, 776: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Příkazní smlouva na zpracování první provozní monitorovací zprávy v rámci projektu „Čelákovice 
ČOV Intenzifikace“
Město Čelákovice je povinno v souladu s pravidly Státního fondu životního prostředí v rámci projektu 
„Čelákovice ČOV Intenzifikace“ zpracovávat pravidelné provozní monitorovací zprávy které je nutné vyplnit 
jednou ročně po dobu udržitelnosti projektu spolufinancovaného z OPŽP (10let). Společnost Allowance učinila 
nabídku na zpracování monitorovacích zpráv a navrhla příslušnou příkazní smlouvu. Smlouva byla upravena a 
předložena RM ke schválení. Předmětem smlouvy je zpracování první monitorovací smlouvy za cenu 5 000,- Kč 
bez DPH, smlouva však obsahuje ustanovení o možnosti prodloužení smlouvy (opční právo) na zpracování 
následujících zpráv. 
777. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Příkazní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako příkazcem, a společností Allowance 
s. r. o., Praha – Vinohrady, jako příkazníkem, na zpracování první provozní monitorovací zprávy v rámci 
projektu „Čelákovice ČOV  Intenzifikace“ v ceně 5.000,- Kč bez DPH.

778. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města provést výběrové řízení na zpracovatele zbývajících provozních 
monitorovacích zpráv po dobu udržitelnosti projektu „Čelákovice ČOV  Intenzifikace“.
Hlasování společné pro usnesení 777 a 778: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.3 Schválení zadávací dokumentace VZ – Výstavba vodovodu a přípojek – Čelákovice – V Prokopě
V současné době je do BD 1305 – 1344, které jsou v soukromém vlastnictví, dodávaná pitná voda přes 1 hlavní 
vodoměr (smlouva uzavřená VaK Ml. Boleslav a Q-BYT) vždy pro 10 BD. Je proto nutné nechat vybudovat 
nový vodovodní řad a přípojky ke všem 40 nemovitostem tak, aby byl tento nevyhovující stav narovnán. Na 
základě výše uvedeného byla RM předložena ke schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Výstavba 
vodovodu a přípojek – Čelákovice – V Prokopě“. 
779. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Výstavba vodovodu a přípojek – Čelákovice – V Prokopě“. 

780. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem „Výstavba vodovodu a přípojek – Čelákovice – V Prokopě“. 
Hlasování společné pro usnesení: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.4 Grafické studio Rooseveltova u., p. č. 2147/1 v k. ú. Čelákovice vyjádření k DÚR
Komise pro rozvoj města byla na svém jednání dne 10. 6. 2014 informována o výsledku projednání záměru na 

výstavbu grafického studia v ulici Rooseveltova – RM nepřijala žádné usnesení. Komise doporučila k příštímu 
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projednání tohoto záměru v RM přizvat autora projektu ing. arch. Jiřího Dandu. V případě potřeby je komise, na 

její žádost, připravena záměr znovu projednat.

K projednávání byl přizván Ing. arch. J. D. a manželé H. Arch. D. vysvětlil koncept architektonického řešení a 

manželé H. se vyjádřili k činnosti grafického studia. Pan H. požádal o další postup dle dohod z předešlých let. 

781. RM nemá námitek v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po projednání v komisi pro rozvoj města, k předložené dokumentaci pro 
územní řízení na stavbu Grafické studio Rooseveltova ul., p. č. 2147/1 v k. ú. Čelákovice, z 12/2013. RM si 
současně vyhrazuje právo vyjádřit se k dokumentaci ke stavebnímu povolení na tuto stavbu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.5 Výsledky jednacího řízení bez uveřejnění „Rekonstrukce VO – Čelákovice, Záluží – Dodatečné 
stavební práce“
Dne 20. 6. 2014 bylo v souladu s usnesením RM zahájeno jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební 
práce veřejné zakázky „Rekonstrukce VO – Čelákovice, Záluží – Dodatečné stavební práce“ dle RM 
odsouhlaseného soupisu dodatečných stavebních prací vč. jejich odůvodnění se zhotovitelem, společností 
RYBÁŘ stavební s. r. o., Mělník. 
Radě města byly na základě výše uvedeného předloženy ke schválení výsledky JŘBU a Dodatek č. 1 k SoD.
782. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, nabídku společnosti RYBÁŘ stavební s. r. o., Mělník, na provedení dodatečných stavebních prací 
„Rekonstrukce VO – Čelákovice, Záluží“, podanou v rámci jednacích řízení bez uveřejnění, za nabídkovou cenu 
40.673,20 Kč bez DPH (49.214,57 Kč vč. DPH).

783. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. RO/13/945 ze dne 31. 7. 2013, mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem, a společností RYBÁŘ stavební s. r. o., Mělník, jako zhotovitelem, na provedení dodatečných 
stavebních prací při realizaci „Rekonstrukce VO – Čelákovice, Záluží“ v celkové ceně díla 5.076.751,56 Kč bez 
DPH (6.142.869,39 Kč vč. DPH).
Hlasování společné pro usnesení782 a 783: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Klicpera.

4.6 Schválení ZD na zajištění manažera projektu MŠ MDDM
Zajištění činnosti manažera projektu výstavba nové MŠ v areálu MDDM Čelákovice, jedná se o zakázku malého 
rozsahu na služby. Předpokládaná hodnota zakázky činnosti manažera projektu pro získání dotace v min. výši 
10. 000.000 Kč ve smyslu ceny obvyklé na základě zkušeností a informací o trhu činí 245.000,- Kč bez DPH; lze 
realizovat ve smyslu Vnitřního předpisu tzv. přímým zadáním. Na připravovanou stavbu nové MŠ je možné 
získat dotaci z národních fondů, a to z programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních 
škol zřizovaných územními samosprávnými celky, pro zpracování žádosti o dotaci a další související činnosti je 
nutné vybrat manažera projektu.
784. RM doporučuje ZM ke schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu nové MŠ v areálu MDDM 
Čelákovice z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Rozvoj výukových kapacit 
mateřských a základních škol zřizovaných územními samosprávnými celky“.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.7 Schválení soupisu dodatečných stavebních prací včetně odůvodnění „Rekonstrukce BD ul. P. Holého 
1203 – Dodatečné stavební práce“
RM byl ke schválení předložen soupis dodatečných stavebních prací vč. odůvodnění pro zahájení JŘBU 
s názvem „Rekonstrukce BD ul. P. Holého, Čelákovice – Dodatečné stavební práce“. RM ke svému rozhodnutí 
potřebuje odborné podklady ve smyslu oceněných výkazů výměr.
785. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města zajistit přešetření nákladů včetně návrhů víceprací na akci 
„Rekonstrukce BD ul. P. Holého 1203, Čelákovice“ požadované zhotovitelem i vyvolané objektivními 
skutečnostmi autorizovaným inženýrem pozemních staveb.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.8 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rampa od připojovací cesty lávky k cyklostezce na levém břehu“ -
GESTAV
Rada města svým usnesením č. 16/2014/651 ze dne 09. 06. 2014 schválila nabídku společnosti GESTAV s. r. o., 
Čelákovice na provedení dodatečných stavebních prací veřejné zakázky „Rampa od připojovací cesty lávky 
k cyklostezce na levém břehu“ spočívající v realizaci dvou propustků za nabídkovou cenu 75 137,60 bez DPH 
(90 916,50 Kč včetně DPH). 
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Dodatek č. 1 předložený RM ke schválení zahrnuje tyto práce do předmětu plnění a ceny za dílo.
786. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 2014/02/ORM/KK, č. zhotovitele 
6/2014 ze dne 30. 04. 2014 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“, v celkové ceně dle smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku 1.153.320,41 Kč bez DPH (1.395.517,70 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.9 Schválení zadávací dokumentace VZMR – Stavební úpravy městské sauny Čelákovice
RM byla předložena ke schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Stavební úpravy městské 
sauny Čelákovice“. S ohledem na vzrůstající zájem a dotazy občanů týkající se rekonstrukce sauny členové rady 
města navrhují zjistit zájem a požadavky zejména saunující veřejnosti tak, aby sauna skutečně kvalitně sloužila 
veřejnosti. 
787. RM ukládá vedoucímu odboru hospodářského zjistit názor občanů města na zamýšlené stavební úpravy 
městské sauny Čelákovice, předložené provozovatelem sauny. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Tichý. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
6.1 Zápis č. 6/2014 z jednání Komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 17. 6. 2014
RM byl předložen Zápis č. 6/2014 z jednání Komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 17. 6. 2014.
788. RM se seznámila se zápisem č. 6 Komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 17. 6. 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1 Zápis č. 7/2014 z jednání Komise bytové ze dne 1. 7. 2014
RM byl předložen Zápis č. 7/2014 z jednání Komise bytové ze dne 1. 7. 2014.
789. RM se seznámila se zápisem č. 7 Komise bytové ze dne 1. 7. 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.2 Vyřazení žádosti o byt 
Členové bytové komise doporučili vyřazení paní A. Š., Čelákovice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu podle 
čl. VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovic. Žadatelce byla zaslána nabídka volného bytu, 
žadatelka na nabídku nereagovala.
790. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt paní A. Š., Čelákovice, ze seznamu uchazečů o 
pronájem bytů podle čl. VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovice, neboť na zaslanou 
nabídku nereagovala. 

8.3 Vyřazení žádosti o byt
Členové bytové komise doporučili vyřazení pana F. G., bytem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, ze seznamu 
uchazečů o pronájem bytu podle čl. VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovic. Žadateli byla 
zaslána nabídka volného bytu, žadatel na nabídku nereagoval.
791. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt pana F. G., Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 
ze seznamu uchazečů o pronájem bytů podle čl. VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovice, 
neboť na zaslanou nabídku nereagoval. 

8.4 Vyřazení žádosti o byt 
Členové bytové komise doporučili vyřazení pana D. Š., Poděbrady, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu podle 
čl. VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovic. Žadateli byla zaslána nabídka volného bytu, 
žadatel na nabídku nereagoval.
792. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt pana D. Š., Poděbrady, ze seznamu uchazečů o 
pronájem bytů podle čl. VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovice, neboť na zaslanou 
nabídku nereagoval. 
Hlasování společné pro usnesení 790, 791,792: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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8.6 Vyřazení žádosti o byt 
Členové bytové komise doporučili vyřazení paní O. Š., Čelákovice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu podle 
čl. VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovic. Žadatelka odmítla nabídku bytu, aniž by 
uvedla závažné důvody.
793. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt paní O. Š., ze seznamu uchazečů o pronájem bytů 
podle čl. VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovice, neboť nabídku bytu bez vážného 
důvodu odmítla. 

8.7 Vyřazení žádosti o byt 
Členové bytové komise doporučili vyřazení pana M. B., Čelákovice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu 
podle čl. VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovic. Žadateli byla zaslána nabídka volného 
bytu, žadatel na nabídku nereagoval.
794. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt pana M. B., Čelákovice, ze seznamu uchazečů o 
pronájem bytů podle čl. VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovice, neboť na zaslanou 
nabídku nereagoval. 

8.8 Vyřazení žádosti o byt 
Členové bytové komise doporučili vyřazení pana O. H., Dřevčice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu podle 
čl. VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovic. Žadateli byla zaslána nabídka volného bytu, 
žadatel na nabídku nereagoval.
795. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt pana O. H., Dřevčice, ze seznamu uchazečů o 
pronájem bytů podle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovice, neboť na zaslanou 
nabídku nereagoval. 

8.9 Vyřazení žádosti o byt 
Členové bytové komise doporučili vyřazení pana R. R., Lysá nad Labem, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu 
podle čl. VI. odst. 5 - Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovic. Žadateli byla zaslána nabídka volného 
bytu, žadatel na nabídku nereagoval.
796. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt pana R. R., Lysá nad Labem, ze seznamu uchazečů 
o pronájem bytů podle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovice, neboť na zaslanou 
nabídku nereagoval. 

8.10 Vyřazení žádosti o byt 
Členové bytové komise doporučili vyřazení paní M. K., Milovice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu podle 
čl. VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovic. Žadatelce byla zaslána nabídka volného bytu, 
žadatelka na nabídku nereagovala.
797. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt paní M. K., Milovice, ze seznamu uchazečů o 
pronájem bytů podle čl. VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovice, neboť na zaslanou 
nabídku nereagovala. 

8.11 Vyřazení žádosti o byt 
Členové bytové komise doporučili vyřazení paní L. M., Rosovice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu podle 
čl. VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovic. Žadatelce byla zaslána nabídka volného bytu, 
žadatelka na nabídku nereagovala.
798. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt paní L. M., Rosovice, ze seznamu uchazečů 
o pronájem bytů podle čl. VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovice, neboť na zaslanou 
nabídku nereagovala. 

8.12 Vyřazení žádosti o byt 
Členové bytové komise doporučili vyřazení paní Z. M., Čelákovice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu podle 
čl. VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovic. Žadatelce byla zaslána nabídka volného bytu, 
žadatelka na nabídku nereagovala.
799. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt paní Z. M., Čelákovice ze seznamu uchazečů 
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o pronájem bytů podle čl. VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovice, neboť na zaslanou 
nabídku nereagovala. 

8.13 Vyřazení žádosti o byt 
Členové bytové komise doporučili vyřazení paní J. B., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, ze seznamu 
uchazečů o pronájem bytu podle čl. VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovic. Žadatelce 
byla zaslána nabídka volného bytu, žadatelka na nabídku nereagovala.
800. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt paní J. B., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, ze 
seznamu uchazečů o pronájem bytů podle čl. VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovice, 
neboť na zaslanou nabídku nereagovala. 

8.14 Vyřazení žádosti o byt 
Členové bytové komise doporučili vyřazení pana M. B., Světice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu podle čl. 
VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovic. Žadateli byla zaslána nabídka volného bytu, 
žadatel na nabídku nereagoval.
801. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vyřazení žádosti o byt pana M. B., Světice, ze seznamu 
uchazečů o pronájem bytů podle čl. VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovice, neboť na 
zaslanou nabídku nereagoval. 
Hlasování společné pro usnesení 793 až 801: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.15 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 30 v domě č. p. 621, ul. Lesní, Milovice
Věc byla projednávána v bytové komisi a zároveň se na paní starostku obrátila pracovnice sociální péče z Lysé 
nad Labem i sama paní Š.
802. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 30 v domě č. p. 621, ul. Lesní, 
Milovice, na dobu určitou do 31. 12. 2014, s manželi V. a Z. Š., Milovice, za předpokladu, že do 30. 9. 2014 
uhradí dlužné nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Bodlák.

8.16 Výpověď z bytu č. 3 v domě č. p. 1629, ul. Na Stráni, Čelákovice
Na jednání bytové komise byla opětně projednávána otázka ve věci žádosti osvobození úhrady jistoty manželů 
K., Čelákovice. 
803. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. č. 3 v domě č. p. 1629 
v Čelákovicích, ul. Na Stráni, na dobu určitou do 31. 12. 2014, s manželi L. a A. K., Čelákovice, za předpokladu, 
že do 31. 8. 2014 uhradí dlužné nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.17 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě č. p. 1203, ul. Prokopa Holého, Čelákovice
Pan Ondřej Richtera s rodinou, bytem Prokopa Holého č. p. 1203, Čelákovice, požádal o prodloužení/ obnovení 
nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě č. p. 1203, ul. Prokopa Holého, Čelákovice. 
804. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 2 v domě č. p. 1203, ul. 
Prokopa Holého, Čelákovice, na dobu určitou do 31. 12. 2014, s manželi O. a L. R., Čelákovice, za předpokladu, 
že do 30. 9. 2014 uhradí dlužné nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.18 Prominutí poplatku z prodlení, v souvislosti s pozdním uhrazením nájmu
Pan P. P., bytem Prokopa Holého č. p. 1445, byt č. 1, Čelákovice, který požádal o prominutí exekučních nákladů 
a právnických služeb, neboli poplatků z prodlení ve výši 45.286,78Kč. 
805. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, prominutí poplatku z prodlení ve výši 15.286,78 Kč v souvislosti s pozdním 
uhrazením nájmu, p. P. P., Čelákovice, za předpokladu, že do 31. 7. 2014 uhradí dlužné nájemné a úhrady za 
plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši 18.600,-Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 1 – Rýdlo, zdržel se 0.
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8.19 Prominutí 50 % poplatku z prodlení, v souvislosti s pozdním uhrazením nájmu
Pan J. L., bytem Rumunská 1447, Čelákovice, požádal o prominutí penále. Členové bytové komise doporučili 
prominout panu J. L., Čelákovice, na základě jeho žádosti, 50% poplatků z prodlení ze zažalovaných částek, tj. 
2.264,-Kč. 
806. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, prominutí 50 % poplatku z prodlení ve výši 2.264,-Kč v souvislosti s pozdním 
uhrazením nájmu, J. L., Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.20 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 28, v domě č. p. 501, Milovice
Pan J. D., bytem Armádní 501, Milovice, požádal o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 28. 
807. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 28 v domě č. p. 501, ul. 
Armádní, Milovice, na dobu určitou do 31. 12. 2014, s manželi B. a J. D., Milovice, za předpokladu, že do 31. 7. 
2014 uhradí poplatek z prodlení ve výši 5.000,-Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.21 Přidělení bytu č. 302 v DPS, v domě č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice
V domě s pečovatelskou službou, se uvolnil byt č. 302 v č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice. Členové bytové 
komise doporučili přidělení volného bytu paní T. J., Rožďalovice. Současně je doložen souhlas s uzavřením 
nájemní smlouvy na byt zvláštního určení od Mgr. J. H., MěÚ Brandýs nad Labem.
808. 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. 302 v DPS ul. Kostelní č. p. 26, Čelákovice, paní T. J., 
Rožďalovice, dle seznamu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.22 Přidělení bytu č. 14 v domě č. p. 1446, ul. Rumunská, Čelákovice
Jedná se o byt č. 14 o velikosti 1+1 s přísl. o celkové ploše 36,28 m², 4. patro v č. p. 1446, ul. Rumunská 
v Čelákovicích. Členové bytové komise doporučili přidělení bytu panu J. Z., Čelákovice dle seznamu o sociální 
bydlení. Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením rady města ze 
dne 18. 8. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností 
vyplývajících z nájmu bytu bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního nájmu předem. 
809. 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. 14 o velikosti 1+1 v č. p. 1446, ul. Rumunská, Čelákovice, panu J.
Z., Čelákovice, dle seznamu žadatelů o sociální bydlení. Byt je přidělen na základě tíživé sociální a bytové 
situace žadatele, proto smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu je stanoveno v souladu s usnesením RM 
ze dne 18. 8. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností 
vyplývajících z nájmů bytu bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního nájmu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.23 Přidělení bytu č. 3 v domě č. p. 1743, ul. Prokopa Holého, Čelákovice
Jedná se o byt č. 3 o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 60,50m², přízemí v č. p. 1743, ul. Prokopa Holého 
v Čelákovicích. Členové bytové komise doporučili přidělení bytu paní D. Š., Čelákovice dle seznamu žadatelů o 
sociální bydlení. Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením rady 
města ze dne 18. 8. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností 
vyplývajících z nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního nájmu 
předem. 
810. 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. 3 o velikosti 2+1 v č. p. 1743, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, paní 
D. Š., Čelákovice, dle seznamu žadatelů o sociální bydlení. Byt je přidělen na základě tíživé sociální a bytové 
situace žadatele, proto smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu je stanoveno v souladu s usnesením RM 
ze dne 18. 8. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností 
vyplývajících z nájmů bytu bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního nájmu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.24 Přidělení bytu č. 15 v domě č. p. 1445, ul. Prokopa Holého, Čelákovice
Jedná se o byt č. 15 o velikosti 1+1 s přísl. o celkové ploše 32,69m², 4. patro v č. p. 1445, ul. Prokopa Holého v 
Čelákovicích. Členové bytové komise doporučili přidělení bytu paní M. H., Čelákovice dle seznamu žadatelů o 
sociální bydlení. Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením rady 
města ze dne 18. 8. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností 
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vyplývajících z nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního nájmu 
předem. 
811. 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. 15 o velikosti 1+1 v č. p. 1445, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, 
paní M. H., Čelákovice, dle seznamu žadatelů o sociální bydlení. Byt je přidělen na základě tíživé sociální a 
bytové situace žadatele, proto smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu je stanoveno v souladu 
s usnesením RM ze dne 18. 8. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných 
povinností vyplývajících z nájmů bytu bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního 
nájmu – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.25 Přidělení bytu č. 5 v domě č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice
Jedná se o byt č. 5 o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 52,60m², 1. patro v č. p. 606, ul. Průběžná 
v Milovicích. Členové bytové komise doporučili přidělení bytu panu M. Č., dle seznamu žadatelů o sociální 
bydlení. Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením rady města ze 
dne 6. 1. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností 
vyplývajících z nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního nájmu 
předem. 
812. 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. 5 o velikosti 2+1 v č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice, panu M. Č., 
Milovice, dle seznamu žadatelů o sociální bydlení. Byt je přidělen na základě tíživé sociální a bytové situace 
žadatele, proto smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu je stanoveno v souladu s usnesením RM ze dne 6. 
1. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících 
z nájmů bytu bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního nájmu – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

8.26 Přidělení bytu č. 5 v domě č. p. 621, ul. Lesní, Milovice
Jedná se o byt č. 5 o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 116,50m², 1. patro v č. p. 621, ul. Lesní v Milovicích. 
Členové bytové komise doporučují přidělení bytu paní H. M., Mělník, dle seznamu žadatelů o sociální bydlení. 
Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením rady města ze dne 6. 1. 
2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících 
z nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního nájmu předem.
813. 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. 5 o velikosti 3+1 v č. p. 621, ul. Lesní, Milovice, paní H. M., 
Mělník, dle seznamu žadatelů o sociální bydlení. Byt je přidělen na základě tíživé sociální a bytové situace 
žadatelky, proto smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu je stanoveno v souladu s usnesením RM ze dne 
6. 1. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících 
z nájmů bytu bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního nájmu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.27 Přidělení bytu č. 16 v domě č. p. 621, ul. Lesní, Milovice
Jedná se o byt č. 16 o velikosti 1+1 s přísl. o celkové ploše 55,46m², 4. patro v č. p. 621, ul. Lesní v Milovicích.
Členové bytové komise doporučili přidělení bytu paní D. K., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, dle seznamu 
žadatelů o sociální bydlení. Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu 
s usnesením rady města ze dne 6. 1. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a 
jiných povinností vyplývajících z nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku 
měsíčního nájmu předem. 
814. 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. 16 o velikosti 1+1 v č. p. 621, ul. Lesní, Milovice, paní D. K., 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, dle seznamu žadatelů o sociální bydlení. Byt je přidělen na základě tíživé 
sociální a bytové situace žadatelky, proto smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu je stanoveno v souladu 
s usnesením RM ze dne 6. 1. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných 
povinností vyplývajících z nájmů bytu bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního 
nájmu – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.28 Přidělení bytu č. 41 v domě č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice
Jedná se o byt č. 41 o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 52,90m², 5. patro v č. p. 606, ul. Průběžná v 
Milovicích. Členové bytové komise doporučili přidělení bytu panu M. L., Lysá nad Labem, dle seznamu 
žadatelů o sociální bydlení. Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu 
s usnesením rady města ze dne 6. 1. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a 
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jiných povinností vyplývajících z nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku 
měsíčního nájmu předem.
815. 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. 41 o velikosti 2+1 v č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice, panu M. L., 
Lysá nad Labem, dle seznamu žadatelů o sociální bydlení. Byt je přidělen na základě tíživé sociální a bytové 
situace žadatele, proto smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu je stanoveno v souladu s usnesením RM 
ze dne 6. 1. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností 
vyplývajících z nájmů bytu bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního nájmu – viz 
usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.29 Výpověď z nájmu bytu
Pan M. H., užívá od 1. 1. 2005 byt č. 19 v domě č. p. 501 v Milovicích, v ulici Armádní. Nájemní smlouva je 
uzavřena na dobu neurčitou. Dluh ke dni 31. 5. 2014 činí 33.156,-Kč. Současná právní úprava vyžaduje, aby o 
výpovědi rozhodl výslovně k tomu oprávněný orgán, v případě města RM, jinak by se jednalo o absolutně
neplatný právní úkon.
816. RM vypovídá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájem z bytu č. 19 v domě č. p. 501 v Milovicích, Armádní ulice, panu 
Martinu Hruškovi, a paní E. H. z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním 
bytu v částce překračující trojnásobek měsíční výše těchto plateb – viz usnesení.
817. RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu a vyklizení bytu č. 19, Armádní ulice 
501 v Milovicích dle usnesení RM č. 19/2014/816.
Hlasování společné pro usnesení 816 a 817: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
8.30 Výpověď z nájmu bytu
Pan M. K., užívá od 1. 10. 2013 byt č. 30 v domě č. p. 501 v Milovicích, v ulici Armádní. Nájemní smlouva je 
uzavřena na dobu určitou do 30. 9. 2015. Dluh ke dni 31. 5. 2014 činí 48.137,-Kč. Současná právní úprava 
vyžaduje, aby o výpovědi rozhodl výslovně k tomu oprávněný orgán, v případě města RM, jinak by se jednalo o 
absolutně neplatný právní úkon.
818. RM vypovídá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájem z bytu č. 30 v domě č. p. 501 v Milovicích, Armádní ulice, panu 
M. K., z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu v částce překračující 
trojnásobek měsíční výše těchto plateb.
819. RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu a vyklizení bytu č. 30, Armádní ulice 
501 v Milovicích, dle usnesení RM č. 19/2014/818.
Hlasování společného pro usnesení 818 a 819: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
9.1 Zápis č. 29 z jednání komise Bezpečnostní, výjezdní zasedání ze dne 15. 5. 2014, Zápis č. 30. z jednání 
komise Bezpečnostní, 24. 6. 2014 – výjezdní zasedání
RM byl předložen Zápis č. 29 z jednání komise Bezpečnostní, z výjezdního zasedání ze dne 15. 5. 2014 a Zápis 
č. 30. z jednání komise Bezpečnostní, 24. 6. 2014 – výjezdní zasedání.
820. RM se seznámila se Zápisem č. 29 Komise bezpečnostní ze dne 15. 5. 2014.
821. RM se seznámila se Zápisem č. 30 Komise bezpečnostní ze dne 24. 6. 2014.
Hlasování společné pro usnesení 820 a 821: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
10.1 Měření kvality ovzduší ve městě Čelákovice prostřednictvím ČHMÚ
RNDr. K., vedoucí Národní referenční laboratoře pro venkovní a vnitřní ovzduší ze Státního zdravotního ústavu 
Praha zpracoval základní návrh koncepce měření kvality ovzduší v Čelákovicích a předložil cenovou nabídku na 
provedení tohoto měření v 5ti možných variantách. Nabídka byla podrobně projednána v RM dne 9. 6. 2014, 
následně pak i na jednání ZM dne 19. 6. 2014 s tím, že vzhledem k náročnosti měření by měla po volbách o dané 
věci rozhodnout nová samospráva. OŽP navrhuje revokovat předmětné usnesení RM. 
822. RM revokuje své usnesení č.3/2014/155 ze dne 3. 2. 2014 a ukládá vedoucí odboru životního prostředí 
ukončit u Českého hydrometeorologického ústavu objednané měření kvality ovzduší z důvodu nutnosti velmi 
pečlivě zvážit a stanovit rozsah budoucího měření.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2 – Tichý, Janák.

¨
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10.2 Výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Dodávka 
a montáž cvičebního systému pro workout training včetně základové desky opatřené umělým povrchem”
V průběhu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Dodávka a montáž cvičebního systému 
pro workout training včetně základové desky opatřené umělým povrchem“ byly v rámci jednání hodnotící 
komise posouzeny nabídky z hlediska plnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.
Nabídku podaly společnosti ENUMA ELIS s.r.o. a MP Company s.r.o. Oba uchazeči zadávací podmínky splnili. 
Po provedeném 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 vyhodnotila jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče MP Company s. r. o., Pardubice za 
cenu 296.400,- Kč bez DPH v provedení s barevným komaxitovým nástřikem.
Součástí nabídky uchazečů byl také návrh Smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace). Z tohoto důvodu 
byl RM předložen ke schválení také tento návrh SoD.
K tomuto bodu se dostavil Bc. M. Tichý, konzultant v oblasti posilovacích strojů.

823. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče MP Company s. r. o., Pardubice, na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Dodávka a montáž cvičebního systému pro 
workout training včetně základové desky opatřené umělým povrchem“, varianta č. 1 s barevným nástřikem za 
nabídkovou cenu 296.400,- Kč bez DPH.   

824. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo č. SOD_CEL_06_2014_02 mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností MP Company s. r. o., Pardubice, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Dodávka a montáž cvičebního systému pro workout training včetně 
základové desky opatřené umělým povrchem“ za cenu 296.400,- Kč bez DPH. 

825. RM ukládá vedoucí odboru životního prostředí zajistit do příštího jednání RM názor sportující veřejnosti na 
vhodnost umístění cvičebního systému pro workout training ve městě.
Hlasování společné pro usnesení 823, 824, 825: pro 5, proti 0, zdrželi se 2 – Tichý, Janák.

10.3 Schválení zadávací dokumentace VZMR – Rekonstrukce sportovního hřiště V Prokopě.
Tento bod byl vrácen OŽP k přepracování.

Zápis ověřil: PaedDr. Luboš Rýdlo                                                                                  PhDr. Zdeňka Tichá
          starostka města Čelákovic
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