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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 21/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 11. srpna 2014
Rada města Čelákovic:

843. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 6.7, 11.3 a 11.4, s vyjmutím bodu 1.3.

844. Jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.

845. Jmenuje Ing. Bohumila Klicperu ověřovatelem zápisu.

846. Bere na vědomí plnění usnesení RM přednesené tajemníkem MěÚ k datu 11. 8. 2014.

847. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zásadami pro přidělování obecních bytů záměr na pronájem bytu č. 1 
v domě č. p. 1400 na st. p. č. -1331/2 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého 1400. 
Jedná se o byt č. 1 o velikosti 2+1 o celkové ploše 51,39 m2, sestávající z 1. pokoje 13,44 m2, 2. pokoj 14,49 m2, 
kuchyň 13,65 m2, předsíň 2,9 m2, koupelna a WC 4,34 m2, spíž 0,76 m2, sklep 1,81 m2. Byt je situovaný 
v prvním nadzemním podlaží dvou vchodového čtyřpodlažního domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou. 
Dům je vybudován v r. 1957 a zateplen v roce 1998. Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny mimo 
dům. Byt je kompletně zrekonstruován a připraven k nastěhování. Výše nájemného je minimálně 5.139 Kč 
měsíčně (min. 100 Kč/m² měsíčně) a je předmětem nabídky. V ceně nájemného nejsou započteny úhrady za 
plnění poskytovaná s užíváním bytu. Byt si lze prohlédnou po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí. Kalibovou, 
tel. 326 991 196. Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh 
zájemců není nijak omezen. Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
Pronájem bytu č. 1, Prokopa Holého čp. 1400, Čelákovice. V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky 
nájemného v korunách za byt a měsíc, dále závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného v souladu s ustanovením § 2254 a násl. občanského zákoníku a zásadami pro pronajímání 
bytů v majetku města Čelákovic a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. 
jiné spojení). Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je 19. září 2014 do 
12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně 
spekulativního vývoje řízení.

848. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zásadami pro přidělování obecních bytů záměr na pronájem bytu č. 2 
v domě č. p. 1400 na st. p. č. -1331/2 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého 1400. 
Jedná se o byt č. 2 o velikosti 2+1 o celkové ploše 51,97 m2, sestávající z 1. pokoje 13,44 m2, 2. pokoj 14,49 m2, 
kuchyň 13,65 m2, předsíň 2,9 m2, koupelna a WC 4,34 m2, spíž 0,76 m2, sklep 2,39 m2. Byt je situovaný 
v prvním nadzemním podlaží dvou vchodového čtyřpodlažního domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou. 
Dům je vybudován v r. 1957 a zateplen v roce 1998. Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny mimo 
dům. Byt je kompletně zrekonstruován a připraven k nastěhování. Výše nájemného je minimálně 5.197 Kč 
měsíčně (min. 100 Kč/m² měsíčně) a je předmětem nabídky. V ceně nájemného nejsou započteny úhrady za 
plnění poskytovaná s užíváním bytu. Byt si lze prohlédnou po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí. Kalibovou, 
tel. 326 991 196. Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh 
zájemců není nijak omezen. Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
Pronájem bytu č. 2, Prokopa Holého čp. 1400, Čelákovice. V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky 
nájemného v korunách za byt a měsíc, dále závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného v souladu s ustanovením § 2254 a násl. občanského zákoníku a zásadami pro pronajímání 
bytů v majetku města Čelákovic a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. 
jiné spojení). Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je 19. září 2014 do 
12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně 
spekulativního vývoje řízení.
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849. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, v souladu se zásadami pro přidělování obecních bytů záměr na pronájem bytu č. 2 
v domě č. p. 1177 na st. p. č. -1310 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého 1177. Jedná 
se o byt č. 2 o velikosti 1+1 o celkové ploše 53,63 m2, sestávající z 1. pokoje 21,38 m2, kuchyň 16,15 m2, předsíň 
5,4 m2, koupelna a WC 4,05 m2, spíž 0,9 m2, sklep 5,75 m2. Byt je situovaný v prvním nadzemním podlaží jedno
vchodového dvoupodlažního domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou. Dům je vybudován v r. 1939. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny v domě. Byt je kompletně zrekonstruován a připraven 
k nastěhování. Výše nájemného je minimálně 5.363 Kč měsíčně (min. 100 Kč/m² měsíčně) a je předmětem 
nabídky. V ceně nájemného nejsou započteny úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Byt si lze 
prohlédnou po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí. Kalibovou, tel. 326 991 196. Nájemce bude vybrán tzv. 
obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh zájemců není nijak omezen. Nabídky se 
předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: Pronájem bytu č. 2, Prokopa Holého čp. 1177, 
Čelákovice. V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 a násl. občanského zákoníku a zásadami pro pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. jiné spojení). Závazný a konečný 
termín pro předložení nabídek od případných zájemců je 19. září 2014 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ 
Čelákovice. Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.

850. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zásadami pro přidělování obecních bytů záměr na pronájem bytu č. 5 
v domě č. p. 1203 na st. p. č. -1314 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého 1203. Jedná 
se o byt č. 5 o velikosti 2+kk o celkové ploše 44,54 m2, sestávající z 1. pokoje 9,97 m2, obytná kuchyň pokoj 
21,18 m2, předsíň 5,36 m2, koupelna a WC 4,39 m2, spíž 2,27 m2, komora 2,05 m2. Byt je situovaný ve třetím 
nadzemním podlaží jedno vchodového třípodlažního domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou. Dům je 
vybudován v r. 1939, rekonstrukce – rok 2014. Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné 
v domě. Byt je kompletně zrekonstruován a připraven k nastěhování. Výše nájemného je minimálně 4.454 Kč 
měsíčně (min. 100 Kč/m² měsíčně) a je předmětem nabídky. V ceně nájemného nejsou započteny úhrady za 
plnění poskytovaná s užíváním bytu. Byt si lze prohlédnou po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí. Kalibovou, 
tel. 326 991 196. Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh 
zájemců není nijak omezen. Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
Pronájem bytu č. 5, Prokopa Holého čp. 1203, Čelákovice. V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky 
nájemného v korunách za byt a měsíc, dále závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného v souladu s ustanovením § 2254 a násl. občanského zákoníku a zásadami pro pronajímání 
bytů v majetku města Čelákovic a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. 
jiné spojení). Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je 19. září 2014 do 
12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně
spekulativního vývoje řízení.

851. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zásadami pro přidělování obecních bytů záměr na pronájem bytu č. 6 
v domě č. p. 1203 na st. p. č. -1314 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého 1203. Jedná 
se o byt č. 6 o velikosti 2+kk o celkové ploše 44,54 m2, sestávající z 1. pokoje 9,97 m2, obytná kuchyň pokoj 
21,18 m2, předsíň 5,36 m2, koupelna a WC 4,39 m2, spíž 2,27 m2, komora 2,05 m2. Byt je situovaný ve třetím 
nadzemním podlaží jedno vchodového třípodlažního domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou. Dům je 
vybudován v r. 1939, rekonstrukce – rok 2014. Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné 
v domě. Byt je kompletně zrekonstruován a připraven k nastěhování. Výše nájemného je minimálně 4.454 Kč 
měsíčně (min. 100 Kč/m² měsíčně) a je předmětem nabídky. V ceně nájemného nejsou započteny úhrady za 
plnění poskytovaná s užíváním bytu. Byt si lze prohlédnou po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí. Kalibovou, 
tel. 326 991 196. Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. Okruh 
zájemců není nijak omezen. Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
Pronájem bytu č. 6, Prokopa Holého čp. 1203, Čelákovice. V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky 
nájemného v korunách za byt a měsíc, dále závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného v souladu s ustanovením § 2254 a násl. občanského zákoníku a zásadami pro pronajímání 
bytů v majetku města Čelákovic a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní popř. 
jiné spojení). Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je 19. září 2014 do 
12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně 
spekulativního vývoje řízení.
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852. Revokuje své usnesení č. 15/2014/601 ze dne 26. května 2014 z důvodu odstoupení zájemce od záměru. 

853. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody – pronájem prostor sloužících k podnikání v suterénu
č. p. 1650 na pozemku st. p. č. -3917/4 – skladové plochy pro účely výstavní a prodejní, v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, o výměře 210 m², za nájemné ve výši 156.500 Kč/rok, společnosti PATU, spol. s r.o., Úvaly, 
zastoupené jednateli P. K., Úvaly, a T. S., Úvaly.

854. Doporučuje ZM ke schválení prodej nemovitostí st. p. č. -1373 – zastavěná plocha a nádvoří (včetně domu 
č. p. 1308) a p. č. 1380/5 – ostatní plocha/ manipulační plocha, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, zájemci
s nejvyšší nabídkou předloženou formou obálkové metody.

855. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2219201405 o umožnění provedení stavby vjezdu na pozemku města 
p.č. 3122 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice,
jako vlastníkem pozemku, a M. a Z. C., Čelákovice, jako stavebníky.

856. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2219201406 o umožnění provedení stavby vjezdu na pozemku města 
p.,č. 3116 – ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice,
jako vlastníkem pozemku, a p. V. K., Praha 8, jako stavebníkem.

857. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku p. č. 668/3 – zahrada, o výměře 296 m2, v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, odděleného geometrickým plánem č. 2355-1062/2014 pro k. ú. Čelákovice z pozemku 
p. č. 668/1 – zahrada, k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice, z vlastnictví města Čelákovic za min. cenu 2.094,81 
Kč/m2 podle znaleckého posudku č. 129-957.2014 J. K.

858. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a 
fi Demoautoplast s. r. o., Čelákovice, jako nájemcem, na pronájem části pozemku p. č. 3201/1 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, o výměře cca 31 m2, z celkové výměry 3890 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
cenu 12.000 Kč, za účelem pořádání kulturní akce – oslav 50 let od založení skupiny Safe Demo, jejíž součástí je 
firma Demoautoplast s.r.o., Čelákovice, dne 5. a 6. září 2014. 

859. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, 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, za minimální nájemné 
1.350 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.
Zájemci mohou projevit svůj zájem písemně, dopisem uloženým v zalepené obálce s nápisem „Pronájem 
č. p. 109 v části D“ do 16. 9. 2014, 12.00 hod
Vyhodnocení nabídek provede komise, jmenovaná starostkou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky předložené 
po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši nabídky v korunách a 
ty, kde nabídka bude nižší než je požadované nájemné. Na základě předložených nabídek sestaví komise pořadí 
zájemců o nájem. Při výběru nájemce bude přihlédnuto k nabídnuté ceně a zamýšlenému podnikatelskému 
záměru.
Jestliže vítěz od uvažovaného pronájmu z jakékoliv příčiny odstoupí, bude pronájem prostor nabídnut dalšímu 
zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. Vlastník si vyhrazuje 
právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje. 

860. Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpisu rozpočtu města 
2014, provedené k 30. 6. 2014.

861. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, odepsání pohledávky ve výši 1.950,00 Kč z neuhrazené faktury č 20070419, vystavené Soně Mužíkové 
za užívání tělocvičny bazénu, z důvodů neefektivnosti vymáhání.
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862. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, odepsání pohledávky ve výši 6.400,00 Kč z neuhrazené faktury č 20100171 a odepsání pohledávky ve 
výši 8.000,00 Kč z neuhrazené faktury 20100271, vystavené M. V. za užívání bazénu, z důvodů neefektivnosti 
vymáhání.

863. Bere na vědomí dopis č. j. MUC/07936/2014-ORM/KK obsahující Vyjádření k návrhu koncepce „Program 
rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011, na období 2014–2020‘ včetně vyhodnocení 
vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví“, který byl Ministerstvu životního prostředí, odboru 
posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslán dne 4. 8. 2014.

864. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Předtisková úprava 
a tisk Zpravodaje města Čelákovic“. 

865. Ukládá vedoucí odboru rozvoje města zahájit zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na služby 
s názvem „Předtisková úprava a tisk Zpravodaje města Čelákovic“.

866. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, záměr dělení 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, z důvodu vypořádání podílového vlastnictví pro 
vlastníky dotčených nemovitostí ve variantě II – viz grafická příloha (prostor pro komunikaci v případě záměru 
zástavby rodinnými domy je v šíři cca 9,0 m – celá komunikace). Při využití rozdělených pozemků pro výstavbu 
je podmínkou zpracování projektové dokumentace a následná realizace kompletní technické infrastruktury.

867. Se seznámila se Zápisem č. 5 Komise pro rozvoj města ze dne 15. 7. 2014.

868. Nemůže vyhovět žádosti pí. B. V., Čelákovice, o zabezpečení a financování geodetického posudku o 
průběhu vlastnické hranice jejího pozemku, a to z důvodu, že vynakládat prostředky města lze pouze za účelem 
plnění úkolů města uvedených v zákoně a ve veřejném zájmu.

869. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), v rámci 
realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Osvětlení lávky a připojovacích cest“, prováděnou firmou RYBÁŘ 
stavební, s. r. o., Mělník, se závěrem TDS – technického dozoru stavebníka, neschvaluje vícepráce v celkové 
ceně 24.780 Kč bez DPH a bere na vědomí méněpráce v celkové ceně 53.446 Kč bez DPH.

870. Ukládá vedoucí odboru rozvoje města předložit radě města dodatek ke smlouvě o dílo na méněpráce
v celkové ceně 53.446 Kč bez DPH v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Osvětlení lávky a 
připojovacích cest“ ve smyslu usnesení č. 12/2014/869.

871. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, provedení změny projektové dokumentace akce Stavební úpravy objektu MŠ Rumunská 
1477, Čelákovice, související s bouráním a postavením nové stěny u vchodu do třídy, vzniklé na základě 
objektivně nepředvídatelných okolností dle změnového listu č. 1 v celkové výši 6.815,50 Kč bez DPH.

872. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, provedení změny projektové dokumentace akce Stavební úpravy objektu MŠ Rumunská 
1477, Čelákovice, související s úpravou silnoproudého přívodu do prostoru třídy, vzniklé na základě objektivně 
nepředvídatelných okolností dle změnového listu č. 2 v celkové výši 4.688,25 Kč bez DPH.

873. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, provedení změny projektové dokumentace akce Stavební úpravy objektu MŠ Rumunská 
1477, Čelákovice, související s výškovou úpravou podlah po vybourání výplňového zdiva vzniklé na základě 
objektivně nepředvídatelných okolností dle změnového listu č. 3 v celkové výši 24.202,40 Kč bez DPH.

874. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, provedení změny projektové dokumentace akce Stavební úpravy objektu MŠ Rumunská 
1477, Čelákovice, související s úpravou svislých konstrukcí (omítek) po bourání, vzniklé na základě objektivně 
nepředvídatelných okolností dle změnového listu č. 4 v celkové výši 4.814,00 Kč bez DPH.



Usnesení Rady města Čelákovic

5

875. Schvaluje v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče DOMINO – promont, spol. s r.o., Praha 3, 
na opravu střechy DPS čp. 26, ulice Kostelní, za cenu 98.711,10 Kč bez DPH (119.440,43 Kč včetně DPH).

876. Ukládá řediteli Q-Byt, spol. s r.o., Čelákovice, zajistit opravu střechy  DPS Čelákovice, Kostelní čp. 26, dle 
nabídky fy. DOMINO – promont, spol. s r.o., Praha 3, za cenu 98.711,10 Kč bez DPH (119.440,43 Kč včetně 
DPH).

877. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, zápis do kroniky města Čelákovic za rok 2013. 

878. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, navržené zásady prezentace politických stran, politických hnutí a jejich koalic před 
volbami do Parlamentu České republiky – Senátu v roce 2014. 

879. Povoluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu dětí mateřských škol v Čelákovicích takto:
1. – 7. třída Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586: 22, 25, 25, 25, 22, 25, 25,
1. – 5. třída Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333 včetně odloučeného pracoviště:  17, 18, 25, 15, 20, 
1. – 8. třída Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477 : 26, 26, 26, 25, 23, 25, 23, 26, a to za předpokladu 
zachování kvality předškolního vzdělávání a splnění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví.

880. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s uspořádáním kulturní akce „Local Imagination (hip hop show)“ v areálu loděnice 
v Čelákovicích.  

881. Uděluje souhlas v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, organizátorům akce „Local Imagination (hip hop show)“ M. B., I. P., P. W.
a P. Ch. S užitím městského znaku v propagačních materiálech akce „Local Imagination (hip hop show)“.

882. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s grafickou úpravou těchto objektů v Čelákovicích: přečerpávací stanice u železničního 
mostu a plotu městského stadionu v ulicích Na Stráni a U Kapličky na základě návrhu P. Ch., P. P. a M. U., 
a uděluje povolení k variantě realizace volného vyjádření zúčastněných výtvarníků, přičemž grafická úprava 
nesmí obsahovat rasistický podtext, náboženský podtext a vulgární výrazy, a souhlasí s úhradou za použitý 
materiál (barvy) do výše 10.000 Kč.

883. Neschvaluje ve smyslu Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Čelákovic (čl. II., odst. 
2) mimořádný příspěvek TJ Spartak Čelákovice na další sportovní aktivity v roce 2014. 

884. Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s umístěním informačního stánku TOP 09 Čelákovice s doprovodným programem dne 
4. října 2014 (14.00 – 22.00 hodin) na pozemku p. č. 77/1 – zelená plocha Na Stráni – v rámci prezentace 
kandidujících volebních stran před volbami do zastupitelstva města Čelákovic. 
  
885. Konstatuje, že záměrem města Čelákovic je sjednocení pozemků v areálu městského stadionu do 
vlastnictví města Čelákovic, čímž se vytvoří předpoklad postupné rekonstrukce a rehabilitace celého areálu tak, 
aby plně sloužil svému účelu a aby se navázalo na bohatou sportovní tradici tohoto areálu. Tento proces byl 
zahájen finanční podporou města na rekonstrukci atletické dráhy a atletických sektorů a předpokládá se, že se v 
započatém procesu bude pokračovat i v následujících letech.

886. Se seznámila s informací o plánovaném záměru SK UNION Čelákovice podat žádost o dotaci na 
rekonstrukci tréninkového fotbalového hřiště na městském stadionu.

887. 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. Š., Lysá nad Labem, ze seznamu uchazečů 
o pronájem bytů podle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovice, neboť na zaslanou 
nabídku nereagoval. 

888. Se seznámila se Zprávou o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za I. pololetí roku 2014.
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889. Ukládá vedoucí odboru životního prostředí nechat přešetřit advokátní kanceláří odpovědnost města za 
údajnou škodu způsobenou pádem větve z akátu na kapotu vozidla v ul. Volmanova.  

890. 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 
„Sportovní hřiště V Prokopě“. 

891. Ukládá vedoucí odboru životního prostředí zahájit zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „Sportovní hřiště V Prokopě “.  

892. Se seznámila s provozní zprávou firmy Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., na provozované 
lokalitě Čelákovice za první pololetí roku 2014.

893. Se seznámila s podáním ve věci porušení etického kodexu zastupitele města Čelákovic a konstatuje, že věc 
bude řešit zastupitelstvo města. 

894. Vydává ve věci stížnosti J.Š., bytem 250 88 Čelákovice (dále též jen „stěžovatel“), proti vyřízení informace 
vyžádané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, u 
povinného subjektu Městského muzea v Čelákovicích, toto Rozhodnutí:
Rada Města Čelákovic jako věcně příslušný nadřízený orgán dle ustanovení § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o stížnosti p. J. Š., bytem 250 
88 Čelákovice (dále též jen „stěžovatel“), ve věci informace vyžádané ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které se stěžovatel domáhá zrušení výroku 
v písemném stanovisku, nazvaném stěžovatelem též rozhodnutím povinného subjektu ze dne 16. 7. 2014, takto:                                            
Rada města Čelákovic jako příslušný nadřízený orgán po prověření stížnosti p. J. Š., bytem 250 88 Čelákovice, 
na neposkytnutí informace, podané podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, – odpovědí na otázky: 1. Jaká byla výše Vaší mimořádné odměny? A 2. Za jaké 
konkrétní mimořádné aktivity Vám byla mimořádná odměna z veřejných prostředků vyplacena? (dále jen 
„žádost“), podle ustanovení § 16a odst. 4 a § 16a odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, postup povinného subjektu potvrzuje.
Odůvodnění: Dne 31. 7. 2014 byla Městu Čelákovice doručena prostřednictvím povinného subjektu Městského 
muzea v Čelákovicích (dále jen „povinný subjekt“) stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), stěžovatele p. J. Š., bytem   
250 88 Čelákovice. Stěžovatel ve své stížnosti uvádí, že povinný subjekt mu zaslal dne 16. 7. 2014 písemné 
stanovisko, ale informaci mu neposkytl, podává stížnost proti výroku v tomto stanovisku a domáhá se jeho 
zrušení. Uvádí, že k vyzvednutí požadované informace, která je ve formě přílohy, byl tímto dopisem vyzván, a 
rovněž obdržel informaci, že požadovaná informace neexistuje v elektronické podobě. Stěžovatel uvádí, že 
výrok povinného subjektu je nezákonný, neboť neobsahuje žádné zákonné důvody pro výše uvedený způsob 
poskytnutí informací a že povinný subjekt svým rozhodnutím pochybil a že je zřejmá účelovost argumentace 
povinného subjektu. Stěžovatel se domáhá u nadřízeného orgánu zrušení rozhodnutí povinného subjektu pro jeho 
nezákonnost.
Povinný subjekt postoupil dne 31. 7. 2014 nadřízenému oránu výše uvedenou stížnost ze dne 24. 7. 2014 včetně 
spisového materiálu a svého vyjádření, ve kterém uvádí, že žadatel si požadované informace do dne postoupení 
stížnosti nadřízenému orgánu nevyzvedl ani neuhradil poštovné (tj. nezvolil způsob zaslání informací poštou). 
Povinný subjekt zmiňuje ustanovení § 17 InfZ, dle kterého je poskytnutí informace podmíněno zaplacením 
úhrady a uvádí, že žadatel blíže své tvrzení o nezákonném způsobu poskytnutí informace neobjasňuje a není 
zřejmé, z jakého důvodu se žadatel domáhá zrušení výroku, když informace mu byly poskytnuty, žadatel je 
pouze nepřevzal.
Nadřízený orgán konstatuje, že stížnost byla podána v zákonné lhůtě. 
Nadřízený orgán přezkoumal postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace v návaznosti na 
podanou žádost, seznámil se se spisem a posoudil podanou stížnost a vyjádření povinného subjektu k ní.
Z předložených materiálů nadřízený orgán zjistil, že ačkoli se stěžovatel domáhá zrušení rozhodnutí povinného 
subjektu a jeho výroku, žádné rozhodnutí ve věci ve smyslu § 15 InfZ ani ve smyslu § 67 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) nebylo vydáno. Z tohoto 
důvodu jsou některá tvrzení a odůvodnění uváděná stěžovatelem ve stížnosti irelevantní, neboť se vztahují 
k rozhodnutí o odmítnutí žádosti nikoli k jejímu poskytnutí. Nadřízený orgán podání stěžovatele posoudil jako 
stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace (nikoli tedy jako odvolání proti 
rozhodnutí) podle § 16a InfZ.
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Z předloženého spisu, ale i z podané stížnosti a vyjádření povinného subjektu vyplývá, že povinný subjekt žádost 
stěžovatele neodmítl, naopak ji v plném rozsahu vyřídil a informaci poskytl. Skutečnost, že povinný subjekt 
informaci poskytuje, oznámil stěžovateli (žadateli o informaci) dopisem č. j. 1700/2014 dne 16. 7. 2014 a vyzval 
ho k převzetí informace. V souladu s ustanovením § 17 InfZ vyzval povinný subjekt stěžovatele k uhrazení 
nákladů spojených s odesláním informace (tzv. poštovného) – § 17 odst. 1 věta první InfZ – před poskytnutím 
informace – § 17 odst. 3 InfZ. Nadřízený orgán ověřil, že povinný subjekt má v souladu s InfZ vydán a zveřejněn 
na svých internetových stránkách http://www.muzeum-celakovice.com sazebník úhrad – viz § 5 odst. 1 písm. f) 
InfZ. Dle § 17 odst. 5 InfZ je poskytnutí informace podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel 
do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Povinný 
subjekt tedy správně vyzval stěžovatele k zaplacení úhrady předem, před faktickým poskytnutím informace; 
postup povinného subjektu je v souladu se zákonem. Povinný subjekt rovněž stěžovateli sdělil další možnost, a 
to že požadovanou informaci může získat zcela bezplatně v případě, pokud si ji v sídle povinného subjektu sám 
vyzvedne. Volba způsobu obdržení informace je na stěžovateli, navržené způsoby jsou alternativní. Stěžovatel 
do doby vydání tohoto rozhodnutí o stížnosti neučinil žádný krok k tomu, aby dostal připravené informace do 
své dispozice (tj. nezaplatil požadovanou úhradu ani se pro informace osobně nedostavil). Poskytnutí 
požadované informace zveřejněním (§ 4 InfZ) nebo odkazem na zveřejněnou informaci (§ 6 InfZ) nepřichází 
v daném případě – vzhledem k obsahu žádosti – v úvahu. Podle § 4 odst. 3, je-li informace poskytována na 
základě žádosti, poskytuje se ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace (resp., ve
kterých byla vytvořena) – dle sdělení povinného subjektu požadovaná informace není vytvořena v elektronické 
podobě, pouze v podobě listinné, a poskytnutí informace v elektronické podobě ani stěžovatel nepožadoval.
Z výše uvedeného vyplývá, že skutečnost, že stěžovatel dosud nemá požadované informace fyzicky ve své 
dispozici, neleží tedy na straně povinného subjektu a není způsobena jeho zaviněním. V tomto směru je tedy 
stížnost nedůvodnou.
Co se týče upozornění povinného subjektu na existenci osobních a citlivých údajů v poskytované informaci 
s odkazem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o 
ochraně osobních údajů“), ve znění pozdějších předpisů, je toto upozornění tzv. doprovodnou informací dle § 3 
odst. 6 InfZ. Získáním požadované informace do své dispozice se stává stěžovatel (žadatel) správcem osobních 
údajů dle zákona o ochraně osobních údajů se všemi povinnostmi a důsledky z toho vyplývajícími. Skutečnost, 
že InfZ prolamuje (jak sám stěžovatel ve své stížnosti cituje z rozsudku Nejvyššího správního soudu) ve vztahu 
ke stěžovateli jinak zákonem o ochraně osobních údajů chráněné údaje, neznamená, že toto právo je účinné vůči 
všem anebo že by zákon o ochraně údajů v případě použití InfZ přestal platit, pouze se rozšíří na další subjekt –
subjekt žadatele (stěžovatele). 
Nadřízený orgán podle ustanovení § 16a odst. 6 InfZ přezkoumal postup povinného subjektu v návaznosti na 
podanou stížnost, neshledal pochybení v postupu povinného subjektu a tedy podle písm. a) uvedeného 
ustanovení postup povinného subjektu potvrdil. 
Poučení: Podle § 16a odst. 9 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů se proti tomuto 
rozhodnutí nelze odvolat.

                                                                                                                                                                                                                                 
895. Bere na vědomí rezignaci pí. Ing. Dany Teichmanové na funkci tajemnice Komise pro rozvoj města.

896. Jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, Ing. Kateřinu Kandlovou tajemnicí Komise pro rozvoj města.

Zapsala: Ivana Kašpárková, Lenka Pitková, dne 11. 8. 2014. 
Usnesení ověřil: Milan Tichý

                                                                                                          PhDr. Zdeňka Tichá
                                                                                                    starostka města Čelákovic
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