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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 20/2014 konané dne 6. srpna 2014

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

Program jednání:

1.1 Schválení předloženého programu jednání

1.2 Jmenování ověřovatele usnesení a ověřovatele zápisu.

1.3 Schválení zápisu z RM č. 19 ze dne 14. 7. 2014

2. Majetkoprávní záležitosti

4. Investice, záměry a Vyjádření města 

6. Školství, kultura a sport 

Jednání se uskutečnilo od 20.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno 
v 21.30 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 6. 8. 2014
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
826. RM schvaluje předložený program jednání.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem zápisu.
827. RM jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

828. RM jmenuje Ing. Jaroslava Ryneše ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Ryneš.

1.3 Schválení zápisu z RM č. 19 ze dne 14. 7. 2014
RM byl ke schválení předložen zápis č. 19 ze dne 14. 7. 2014.

829. RM schvaluje zápis RM č. 19 ze dne 14. 7. 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
2.1 Parcelace v k. ú. Záluží, Dohoda o umožnění provedení stavby plynovodních přípojek a vodovodních 
přípojek na pozemku města 
Vzhledem k tomu, že již na částečnou parcelaci pozemku p. č. 21, v k. ú. Záluží u Čelákovic (podél komunikace 
ulice Mstětická) byla vydána dvě územní rozhodnutí (viz příloha e) , dále před vydáním ÚR čj.: výst. 4770/09/L 
bylo dělení schváleno RM 11/2009 pod bodem 4.12 dne 5. 11. 2009 a také po doporučení stavební komisí a před 
vydáním ÚR MUC/11192/2013/L bylo dělení schváleno RM 9/2013 pod bodem 4.1.4. dne 10. 6. 2013, tudíž po 
doporučení Komisí pro rozvoj města RM souhlasí s dělením pozemků tak, aby vznikla plná šíře komunikace 
v ulici Mstětická. Město příslušnou část pozemku pro místní komunikaci ve smyslu jejího rozšíření od 
soukromých vlastníků vykoupí.

830. RM schvaluje záměr parcelace na p. č. 21/1, k ú. Záluží u Čelákovic a jejího půdorysného průběhu 
komunikací, kde šíře komunikací bude ve vnitřní části parcelace o velikosti min. 9,5 m a 8 m a v severní části 
bude proveden posun o 2 m od stávající vlastnické hranice – dle Katastrálního situačního výkresu č. 4 ze srpna 
2013, po revizi z června 2014 s tím, že zaoblení bude prokázáno na základě rozhledových poměrů budoucí 
komunikace – viz usnesení.

831. RM schvaluje Dohodu č. 3633201402 o umožnění provedení stavby plynovodní přípojky v pozemku města 
parc. č. 244/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, mezi městem 
Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, a p. B. M., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

832. RM schvaluje Dohodu č. 2399201411 o umožnění provedení stavby vodovodních přípojek v pozemku 
města parc. č. 244/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, mezi 
městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, a p. B. M., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Hlasování společné pro usnesení 830, 831, 832: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.2 Smlouva o výpůjčce za účelem provedení rekonstrukce povrchů sportovišť a jejich následnému 
užívání k provozování tělovýchovných, sportovních a rekreačních aktivit 
Smlouva o výpůjčce pro TJ Spartak Čelákovice byla předložena v souvislosti s poskytnutím dotace, za účelem 
provedení rekonstrukce ploch městského atletického stadionu v Čelákovicích.

833. RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem, a Tělovýchovnou jednotou 
Spartak Čelákovice, jako vypůjčitelem, na pozemky v areálu městského stadionu p. č. 1563/1 – ostatní plocha, 
sportoviště a rekreační plocha, o výměře 16800 m2 a p. č. 1563/12 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
plocha, o výměře 517 m2, na dobu určitou, za účelem provedení rekonstrukce povrchů sportovišť a jejich 
následnému užívání k provozování tělovýchovných, sportovních a rekreačních aktivit a nekomerčních činností 
s tímto provozováním souvisejících – viz usnesení. 

834. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem, 
a Tělovýchovnou jednotou Spartak Čelákovice, jako vypůjčitelem – viz usnesení. 
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835. RM deklaruje SK UNION, že ve smlouvě o výpůjčce mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem, a TJ 
SPARTAK, jako vypůjčitelem, je v Čl. III, odst. C) ošetřena možnost bezplatného užívání předmětu výpůjčky, 
tj. části pozemku p. č. 1563/1 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha a části pozemku 1563/12 – ostatní 
plocha, sportoviště a rekreační plocha, v areálu městského stadionu i ostatními sportovními subjekty 
v Čelákovicích, mezi něž patří SK UNION. Po provedení rekonstrukce bude uzavřen dodatek ke smlouvě, 
v němž bude další užívání specifikováno na základě harmonogramu.
Hlasování společné pro usnesení 833, 834, 835: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1. Schválení základních vstupních hodnot – koncesní řízení Provozování VHI města Čelákovic
RM byla předložena ke schválení verifikace základních vstupních hodnot pro koncesní řízení „Výběr 
provozovatele VHI města Čelákovic“. 

836. RM schvaluje verifikaci základních vstupních hodnot pro koncesní řízení s názvem „Výběr provozovatele 
vodohospodářské infrastruktury města Čelákovic“ specifikovaných dopisem č. j. MUC/07413/2014-ORM/Za ze 
dne 22. 7. 2014.

837. RM bere na vědomí dopis č. j. MUC/07413/2014-ORM/Za ze dne 22. 7. 2014 s upřesněním, resp. 
doplněním základních vstupních hodnot koncesní dokumentace pro Výběr provozovatele VHI města Čelákovic.
Hlasování společné pro usnesení 836 a 837: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Schválení koncesní dokumentace – Koncesní řízení „Výběr provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovice“
RM byla předložena ke schválení Koncesní dokumentace koncesního řízení „Výběr provozovatele VHI ve 
vlastnictví města Čelákovic“. 

838. RM schvaluje Koncesní dokumentaci koncesního řízení „Výběr provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovice“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.3.1 Nová MŠ Havlíčkova – smlouva na dotačního manažera
Místostarosta II předložil Radě města Čelákovice k projednání návrh na schválení příkazní smlouvy na veškerou 
činnost dotačního manažera projektu spojenou s přípravou žádostí, s návrhem úprav projektové dokumentace pro 
provádění stavby, s návrhem úprav zadávací dokumentace výběrového řízení na dodavatele stavby, dotačním 
řízením projektu a závěrečným vyhodnocením akce v rámci dotace z národních fondů Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, a to programu „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných 
územními samosprávnými celky“, evidenční číslo programu 133 310 dle podmínek příslušných Zásad MŠMT 
včetně jejich aktualizace mezi městem Čelákovice a společností ADE Solutions, s. r. o., V Cibulkách 361/48, 
150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 27204928 na projekt Mateřské školky v areálu MDDM v Čelákovicích.
Celkové předpokládané náklady na vlastní stavbu nové MŠ činí 25.500.000 Kč bez DPH (výpočet z PD pro 
stavební povolení), vybavení MŠ se odhaduje na 1,2 mil. Kč a venkovní zázemí MŠ (hrací prvky, mobiliář, živý 
plot…) na 0,9 mil. Kč. 
Uvedené ceny budou zpřesněny po zpracování PD pro provádění stavby a konečná cena vzejde z příslušných 
zadávacích řízení jednotlivých veřejných zakázek. 
Předpokládáme dotaci z MŠMT ve výši 10.000.000 Kč, přičemž optimální výše dotace na daný účel by byla 
15.000.000 Kč. Od výše přidělené podpory na tuto akci se odvíjejí vlastní finanční prostředky města. 
ZM svým usnesením ze dne 6. 8. 2014 schválilo přijetí této dotace.

839. RM schvaluje Příkazní smlouvu na veškerou činnost dotačního manažera projektu spojenou s přípravou 
žádostí, s návrhem úprav projektové dokumentace pro provádění stavby, s návrhem úprav zadávací dokumentace 
výběrového řízení na dodavatele stavby, dotačním řízením projektu a závěrečným vyhodnocením akce v rámci 
dotace z národních fondů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to programu „Rozvoj výukových 
kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územními samosprávnými celky“, evidenční číslo programu 
133 310 dle podmínek příslušných Zásad MŠMT včetně jejich aktualizace, mezi městem Čelákovice, jako 
příkazcem, a společností ADE Solutions, s. r. o., Praha 5 – Smíchov, jako příkazníkem, na projekt „Mateřská 
škola v areálu MDDM v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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4.3.2 „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Rumunská – Čelákovice“
RM byla předložena ke schválení Zadávací dokumentaci VZ_CEL_010_2014_28 „Snížení energetické 
náročnosti budovy MŠ Rumunská – Čelákovice“ s věcnými připomínkami odboru rozvoje města MěÚ 
Čelákovice.

840. RM schvaluje Zadávací dokumentaci VZ_CEL_010_2014_28 „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ 
Rumunská – Čelákovice“, a to po zapracování věcných připomínek odboru rozvoje města MěÚ Čelákovice dle 
podkladového materiálu.

841. RM ukládá manažeru projektu firmě Olivius s. r. o. zajistit posouzení veškerých podkladů k zadávacímu 
řízení včetně Zadávací dokumentace VZ_CEL_010_2014_28 „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ 
Rumunská – Čelákovice“ poskytovatelem dotace SFŽP ČR a výsledek posouzení prokazatelně předložit Radě 
města Čelákovice
Hlasování společné pro usnesení 840 a 841: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
6.1 Žádost TOP 09 o souhlas s umístěním dvou informačních panelů v rámci prezentace kandidující 
volební strany před volbami do Zastupitelstva města Čelákovic v roce 2014 
Předseda místní organizace TOP 09 Čelákovice žádá o souhlas s umístěním dvou volebních panelů – přenosný 
trojhran – na náměstí 5. května a před budovou nádraží ČSD. Obdobné zařízení použil žadatel při předvolebních 
kampaních v letech 2012 a 2013 a 2014. Požadovaný termín pro povolení instalování panelů 1. 9. 2014 je 
v rozporu s přijatými pravidly prezentace kandidujících volebních stran před volbami do Zastupitelstva města 
Čelákovic v roce 2014. 
Radní p. Janák a p. Tichý ohlásili střet zájmů – jsou členy strany TOP 09.

842. RM schvaluje instalování dvou informačních panelů politické strany TOP 09 na pozemcích č. 3201/3 
(náměstí) a č. 3230/6 (před nádražím) v Čelákovicích dle přijatých pravidel prezentace kandidujících volebních 
stran před volbami do Zastupitelstva města Čelákovic ve dnech 10. – 11. 10. 2014, nejdříve 20 dnů před prvním 
dnem konání voleb do 15. října 2014, za předpokladu, že budou dodržena všechna bezpečnostní opatření 
při jejich instalaci a provozu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2 – Tichý, Janák.

Zápis ověřil: Ing. Jaroslav Ryneš                                                                                     PhDr. Zdeňka Tichá
          starostka města Čelákovic
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