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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 21/2014 konané dne 11. srpna 2014
Přítomni: PhDr. Zdeňka Tichá, p. Milan Tichý, Ing. Bohumil Klicpera, Mgr. František Bodlák, PaedDr. Luboš 
Rýdlo, Ing. Jaroslav Ryneš

Omluveni: p. Tomáš Janák
Hosté:
18.00 p. T., p. P. k dotačním záležitostem
19.00 pí K., Ing. arch. K., p. V. – bod 2.10
19.30 vedoucí OVÝST, pí. B. V. – bod 11.4

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění.
  1.2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Ing. Bohumila Klicpery ověřovatelem zápisu.
  1.3 Schválení zápisu z RM č 20/2014 ze dne 6.8 2014
  1.4 Plnění usnesení k 11. 8. 2014
  2. Majetkoprávní záležitosti 
  3. Finance – rozpočty – dotace
  4. Investice, záměry a vyjádření města 
  6. Školství, kultura a sport 
  8. Bytové a nebytové záležitosti 
  9. Veřejný pořádek a bezpečnost
10. Životní prostředí – VaK – odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 17.40 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo ukončeno 
v 21.54 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 11. 8. 2014
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
843. RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 6.7, 11.3 a 11.4, s vyjmutím bodu 1.3.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1. 2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Ing. Bohumila Klicperu ověřovatelem zápisu.
844. RM jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

845. RM jmenuje Ing. Bohumila Klicperu ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

1.4 Plnění usnesení k 11. 8. 2014
Tajemníkem MěÚ bylo radním předloženo plnění usnesení ke dni 11. 8. 2014.

846. RM bere na vědomí plnění usnesení RM přednesené tajemníkem MěÚ k datu 11. 8. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
2.1 Záměr na pronájem bytu č. 1 v domě č. p. 1400 ul. Prokopa Holého, Čelákovice
Byt č. 1 v domě č. p. 1400 ul. Prokopa Holého, Čelákovice byl po předchozím užívání ve značně zanedbaném 
stavu a bylo nutno přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci. Jednou z možností, kterou umožňují „zásady přidělování 
bytů“, je přidělení bytu (a stanovení výše nájemného) obálkovou metodou. 

847. RM schvaluje 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 – viz usnesení.

2.2 Záměr na pronájem bytu č. 2 v domě č. p. 1400 ul. Prokopa Holého, Čelákovice
Byt č. 2 v domě č. p. 1400 ul. Prokopa Holého, Čelákovice byl po předchozím užívání a vzhledem k exekuci ve 
značně zanedbaném stavu a bylo nutno přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci. Jednou z možností, kterou umožňují 
„zásady přidělování bytů“, je přidělení bytu (a stanovení výše nájemného) obálkovou metodou. 

848. RM schvaluje 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 – viz usnesení.

2.3 Záměr na pronájem bytu č. 2 v domě č. p. 1177 ul. Prokopa Holého, Čelákovice
Byt č. 2 v domě č. p. 1177 ul. Prokopa Holého, Čelákovice byl po předchozím užívání ve značně zanedbaném 
stavu a bylo nutno přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci. Jednou z možností, kterou umožňují „zásady přidělování 
bytů“, je přidělení bytu (a stanovení výše nájemného) obálkovou metodou.

849. RM schvaluje 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 – viz usnesení.

2.4 Záměr na pronájem bytu č. 5 v domě č. p. 1203 ul. Prokopa Holého, Čelákovice
V domě čp. 1203 jsou současně s prováděnou opravou celého domu budovány i dva nové podkrovní byty.
Jednou z možností, kterou umožňují „zásady přidělování bytů“, je přidělení bytu (a stanovení výše nájemného) 
obálkovou metodou. 

850. RM schvaluje 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 – viz usnesení.

2.5 Záměr na pronájem bytu č. 6 v domě č. p. 1203 ul. Prokopa Holého, Čelákovice
V domě čp. 1203 jsou současně s prováděnou opravou celého domu budovány i dva nové podkrovní byty. 
Jednou z možností, kterou umožňují „zásady přidělování bytů“, je přidělení bytu (a stanovení výše nájemného) 
obálkovou metodou. 

851. RM schvaluje 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 – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 847, 848, 849, 850, 851: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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2.6 Revokace usnesení č. 15/2014/601 ze dne 26. května 2014
Pan O. D. dne 28. 7. 2014 písemně oznámil, že vzhledem k nepředpokládaným organizačním změnám, které 
vznikly v jeho společnosti, musí odstoupit od záměru pronájmu prostor v suterénu objektu č. p. 1650 
v Čelákovicích. 
852. RM revokuje své usnesení č. 15/2014/601 ze dne 26. května 2014 z důvodu odstoupení zájemce od záměru. 

2.7 Pronájem prostor sloužících podnikání v čp. 1650, Čelákovice
Vzhledem k výše uvedenému (bod 2.6), bylo Radě města doporučeno, v souladu s návrhem výběrové komise 
a vyhlášenými pravidly, uzavřít nájemní smlouvu s dalšími zájemci, s firmou PATU, spol. s r. o., nám. Arnošta 
z Pardubic 634, Úvaly, za cenu 156.500 Kč/rok. Prostory by využili jako prodejnu nábytku od českých 
i zahraničních výrobců. Firma se prodejem nábytku zabývá od roku 2006.

853. RM schvaluje pronájem prostor sloužících k podnikání v suterénuč. 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 – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení852 a 853: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.8 Prodej nemovitostí:st.p.č. 1373 (včetně domu č. p. 1308) a p. č. 1380/5, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice – obálková metoda
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na prodej nemovitostí, formou obálkové metody. Vyvěšeno dne 24. 6. 2014, 
sejmuto dne 28.7 2014. Jednalo se o 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, lokalita V Prokopě.
Nejvyšší cena za prodej výše uvedených nemovitostí z vlastnictví Města Čelákovic byla nabídnuta –
J. a R. S. – v částce 1.721.573 Kč.
854. RM 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.9 Dohoda č. 2219201405 o umožnění provedení stavby vjezdu na pozemku města 
U „Dohody“ č. 2219201405 se jedná o možnost posunutí stávajícího vjezdu k novostavbě rodinného domu 
budovaného na st. p.170/1 a p. č. 172/2, v ul. Kostelní, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

855. RM schvaluje 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 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.10 Parcelace nad hřbitovem, k. ú. Čelákovice 
Důvodem je vypořádání podílového vlastnictví – dělení bylo předloženo ve dvou variantách. U varianty č. II 
bude v případě žádosti o využití rozdělených pozemků pro výstavbu požadováno zpracování projektové 
dokumentace a následná realizace kompletní technické infrastruktury.

866. RM schvaluje 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 – viz 
usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.11 Dohoda č. 2219201406 o umožnění provedení stavby vjezdu na pozemku města 
U „Dohody“ č. 2219201406 se jedná o možnost vybudování nového vjezdu k rodinného domu budovaného na 
st.p.4049 a p. č. 1601, v ul. Husova, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

856. RM schvaluje 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 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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2.12 Směna pozemků: část p. č. 668/1 za část st.p.č. 667/1,v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a p. č. 
498/11 a p. č. 498/37 v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice 
RM byl předložen požadavek na směnu pozemků: část p. č. 668/1 za část st. p. č. 667/1,v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice a p. č. 498/11 a p. č. 498/37 v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. Tento bod byl na RM již 
projednáván s tím, že bude dopracován a budou předloženy ceny směňovaných pozemků dle znaleckého 
posudku.

857. RM schvaluje 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. – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

2.13 Pořádání kulturní akce – náměstí – Demoautoplast s. r. o. 
Firma Demoautoplast s.r.o. požádala Město Čelákovice o pronájem části náměstí za účelem pořádání kulturní
akce k příležitosti oslav 50 let od založení skupiny Safe Demo, jejíž součástí je i firma Demoautoplast s. r. o. 
Záměrem je uspořádat ve dnech 5. 9. (pátek) a 6. 9. (sobota) 2014 pro občany města Čelákovic, nekomerční 
kulturní akci – veřejné promítání filmů („letní kino“) a autogramiádu s herci.

858. RM schvaluje 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 – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

2.14 Pronájem nebytových prostor v č. p. 109, Čelákovice
Vzhledem k tomu, že na předchozí záměr pronájmu nebytových prostor v č. p. 109, Čelákovice, do stanoveného 
termínu nebyla přijata žádná žádost o pronájem, byl opětovně předložen záměr ke zveřejnění – bez uvedení ceny 
za minimální nájemné s termínem podání – 16. 9. 2014 do 12,00 hod. Pokud se po zveřejnění přihlásí více 
zájemců, může vlastník při výběru přihlédnout kromě výše nabízeného nájemného nebo 
přijatelnosti podnikatelského záměru (původní záměr pro využití prostor v pasáži „U Diamantů“ byl – drobný 
prodej a služby) i k ochotě zájemce vyřešit majetkové vztahy k vybavení nebytového prostoru.

859. RM schvaluje 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 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3.1 Změny rozpočtu města 2014 provedené k 30. 6. 2014
Rozpočtová pravidla, schválená usnesením zastupitelstva města č. 26/2013/87 dne 11. 12. 2013, umožňují 
provádět změnu v rámci jednotlivých závazných ukazatelů, tj. přesun mezi položkami v rámci paragrafů rozpisu 
rozpočtu. RM byly ke schválení předloženy změny k 30. 6. 2014.
860. RM bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpisu rozpočtu 
města 2014, provedené k 30. 6. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.2.1 Odpis pohledávek – neuhrazené faktury za rok 2007
Daná faktura byla vystavena v roce 2007. V letech 2008 a 2010 byly zaslány upomínky, které sice převzaty byly, 
ale k úhradě nedošlo. Vzhledem k nízké částce již nebylo přikročeno k dalšímu vymáhání, protože vynaložené 
úsilí a výdaje by nebyly hospodárné. Proto byl předložen návrh na odpis dlužné částky.

861. RM schvaluje odepsání pohledávky ve výši 1.950,00 Kč z neuhrazené faktury č 20070419, vystavené S. M.
za užívání tělocvičny bazénu, z důvodů neefektivnosti vymáhání – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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3.2.2 Odpis pohledávek – neuhrazené faktury za rok 2010
Uvedené faktury byly vystaveny v roce 2010. V roce 2010 byla poslána 1. a 2. upomínka, úhrada provedena 
nebyla. V roce 2012 byla zaslána ještě 3. upomínka, ta nebyla převzata. I přes vyšší hodnotu bylo další vymáhání 
vyhodnoceno jako málo efektivní. Proto byl předložen návrh na odpis dlužné částky.
862. RM 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 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1. 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“ 
Veřejné projednání návrhu koncepce „Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace
2011, na období 2014–2020‘ včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví“ se konalo 
dne 28. 7. 2014. V řádném termínu dne 4. 8. 2014 bylo městem zasláno příslušnému úřadu vyjádření týkající se 
obchvatové komunikace Čelákovic. Radě města bylo toto vyjádření předloženo ke vzetí na vědomí.

863. RM 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Schválení zadávací dokumentace VZ – Předtisková úprava a tisk Zpravodaje města Čelákovic
V současné době je předtisková úprava a tisk zpravodaje smluvně zajištěn do 31. 12. 2014, tj. platnost končí 
dodáním ZMČ č. 12/2014. Z tohoto důvodu je nutné zajistit nového dodavatele pro tisk ZMČ. V předchozím 
období byla smlouva uzavřena na 2 roky. Z důvodu časové i administrativní náročnosti zadávacího řízení byla 
tentokrát zvolena varianta uzavřít smlouvu na dobu neurčitou. V případě nutnosti je však ve smlouvě ošetřena 
možnost smlouvu vypovědět či od smlouvy odstoupit.

864. RM schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Předtisková úprava a 
tisk Zpravodaje města Čelákovic“ – viz usnesení.

865. RM ukládá vedoucí odboru rozvoje města zahájit zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na služby 
s názvem „Předtisková úprava a tisk Zpravodaje města Čelákovic“.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 2 – Klicpera, Rýdlo.

4.3 Zápis č. 5 z jednání komise pro rozvoj města ze dne 15. Července 2014
Radě města byl předložen Zápis z jednání komise pro rozvoj města č. 5.
Komise pro rozvoj města projednávala na svém jednání dne 15.  7.  2014 tyto body: 
1. Žádost o vyjádření ke stavbě parkovacího přístřešku – povolení výjimky ze vzájemných odstupů staveb, na 
18,15 hodin pozván ing. arch. Z., autor projektu
2. Žádost o vyjádření k vybudování zděného plotu k rodinnému domu v Čelákovicích, ul. Žižkova, p. č. 2145/15, 
2144/2 v k. ú. Čelákovice
3. Žádost o vyjádření ke změnám návrhu dělení pozemků č. 3301/95 a 3301/97 v k. ú. Čelákovice, dle 
zpracovaného geometrického plánu
4. „Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje“ vč. vyhodnocení vlivu této koncepce 
na životní prostředí a veřejné zdraví
5. „Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011, na období 2014 – 2020“, vč. 
vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
6. Oznámení společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Přerov nad Labem
7. Zahájení řízení o změně č. 3 Územního plánu Nehvizdy
8. Pozvánku na veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu Mochova

867. RM se seznámila se Zápisem č. 5 Komise pro rozvoj města ze dne 15. 7. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Zpracování Územního plánu Čelákovic“ – Ing. arch. Jitka Fikarová
Tento bod byl přeložen na další schůzi Rady města Čelákovic.
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4.5 Vícepráce – Osvětlení lávky a připojovacích cest – Rybář stavební
Firma Rybář stavební, s. r. o., předložila soupis prací pro vyčíslení více a méně prací v rámci realizace zakázky
„Osvětlení lávky a připojovacích cest. 

869. RM souhlasí 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 – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 1 – Tichý, zdržel se 0.

870. RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

4.6 Dodatečné stavební práce zakázky „Stavební úpravy objektu MŠ Rumunská 1477, Čelákovice“
Radě města byl předložen soupis dodatečných stavebních prácí u zakázky „Stavební úpravy objektu MŠ 
Rumunská 1477, Čelákovice“. Změnové listy č.1–4: Zbourání a postavení stěny u vchodu, Silnoproud, 
Vyrovnání výškového rozdílu podlah, Vyrovnání svislých konstrukcí (omítek) po bourání.

871. RM schvaluje 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 – viz 
usnesení.

872. RM schvaluje 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 – viz usnesení.

873. RM schvaluje 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 – viz 
usnesení.

874. RM schvaluje 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 – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 871, 872, 873, 874: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

4.7 Oprava střechy DPS Čelákovice
V uplynulých letech se v domě s pečovatelskou službou čp. 26 projevilo zatékání střechou do některých z bytů.
Byla oslovena autorka původního projektu stavby ing. D. Č., aby závady identifikovala a navrhla způsob 
provedení opravy. Návrh opravy byl zpracován společně s cenovou nabídkou na provedení opravy za cenu 
včetně DPH 119 440,43 Kč. Aby byla ověřena reálnost ceny nabízené opravy, byla provedena poptávka ocenění 
u další firmy. Radě města bylo navrženo akceptovat nabídku společnosti Domino promont s.r.o. za cenu 
119 440,43 Kč včetně DPH a realizaci zajistit v průběhu letních měsíců letošního roku.
875. RM schvaluje 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. RM 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).
Hlasování společné pro usnesení 875 a 876: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
6.1 Zápis do kroniky za rok 2013
Text záznamu do kroniky města za rok 2013 byl Radě města předložen ke čtení dne 9. 6. 2014. Korekturu
provedl odbor ŠIK a ředitelka Městské knihovny v Čelákovicích. Připomínky byly zkonzultovány s kronikářem 
zapracovány do čistopisu. Ve smyslu zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí byla Rada města požádána o 
schválení zápisu.
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877. RM 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.2 Prezentace kandidujících politických stran, politických hnutí a jejich koalic před volbami do 
Parlamentu České republiky – Senátu v roce 2014
Volební kampaň pro volby do Parlamentu ČR – Senátu upravuje § 16 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů.
Rada města doplňuje zásady prezentace volebních stran na území města Čelákovic, v zájmu rovnosti 
kandidujících stran a kandidátů.

878. RM schvaluje navržené zásady prezentace politických stran, politických hnutí a jejich koalic před volbami 
do Parlamentu České republiky – Senátu v roce 2014. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol
Ve smyslu § 23, odst. 5 zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání požádaly ředitelky mateřských škol o povolení výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách (zřizovatel 
může povolit výjimku do 4 dětí nad zákonem stanovený počet 24, a to směrem nahoru i dolu). Podmínkou 
povolení výjimky je zachování kvality vzdělávací činnosti, bezpečnost dětí a ochrana jejich zdraví. 
879. RM 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.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.4 Grafické úpravy venkovních stěn městských objektů, kulturní akce spojená s touto činností
Na základě dobrého výsledku Grafické úpravy kotelny K 40 – Rumunská a na základě kladných ohlasů 
veřejnosti byl radě města předložen návrh na realizaci grafické úpravy dalších objektů města, a to kotelny K 80 –
V Prokopě, přečerpávací stanice u železničního mostu a plotu městského stadionu v ulicích Na Stráni 
a U Kapličky; opět formou volného vyjádření. 
Organizátoři M. B., I. P., P. W., P. Ch. se obrátili na město s tím, že připravují interaktivní odpoledne až večer 
pro mládež (cílová skupina 15–25 let), za přítomnosti dětí z dětského domova v Dolních Počernicích a Kolíně. 
Výtěžek akce po odečtení nákladů půjde ve prospěch organizace Vyšší Hrádek, o. p. s.
Akce s názvem „Local Imagination (hip hop show)“ je plánovaná na 13. 9. nebo 27. 9. 2014 od 14 do nejpozději 
22 hodin (termín bude upřesněn) v areálu loděnice v Čelákovicích. Smyslem akce je mj. představit širší 
veřejnosti v dobrém světle nejrůznější dovednosti – breakdance, graffiti, beatbox, rap, party drumming, sk8 atd. 
(povětšinou jde o elementy hiphopové kultury). 
880. RM souhlasí s uspořádáním kulturní akce „Local Imagination (hip hop show)“ v areálu loděnice 
v Čelákovicích.  

881. RM uděluje souhlas 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)“.
Hlasování společné pro usnesení 880 a 881: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Bylo hlasováno o protinávrhu PaedDr. Rýdla:
882. RM souhlasí 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

6.5 Žádost TJ Spartak Čelákovice o mimořádný příspěvek na sportovní akci
TJ Spartak Čelákovice požádalo o mimořádný příspěvek ve výši 10.000 Kč na pořádání 52. ročníku „Velké ceny
Čelákovic v běhu hodinovém“. Dle Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Čelákovic není 
pro přiznání mimořádné dotace naplněna podmínka čl. II., odst 2. – „Žadatel podává v jednom kalendářním roce 
jednu žádost o dotaci z rozpočtu města, žádost lze opakovat pouze ve zcela výjimečných případech.“ Město 
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Čelákovice podpořilo v tomto roce TJ Spartak částkou 352 tis. Kč v řádném dotačním řízení a dále mimořádným 
příspěvkem 15 tis. Kč na pořádání nohejbalových turnajů „O pohár starosty.“
Ing. Ryneš upozornil na střet zájmů, možnost hlasování nevylučuje.
Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádný příspěvek TJ Spartak Čelákovice na pořádání 52. ročníku 
„Velké ceny Čelákovic v běhu hodinovém“, ve výši 7.000 Kč. 
Hlasování: pro 3, proti 1 – Klicpera, zdrželi se 2 – Tichý, Ryneš – usnesení nebylo přijato

883. RM 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. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 2 – Tichý, Ryneš.

6.6 Žádost o užití veřejného prostranství v rámci prezentace TOP 09 Čelákovice před volbami do 
zastupitelstva města
TOP 09 požádalo o souhlas s užitím plochy parc. č. 77/1 – Na Stráni za areálem „Statku“ za účelem své 
prezentace před volbami do zastupitelstva města. Program: informační stánek, vinobraní s burčákem, dětské 
atrakce, ukázka vojenské techniky. Termín: 4. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin.  

884. RM souhlasí 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 – viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.7 Rekonstrukce a rehabilitace městského stadionu
Starostka města předložila materiál o záměru města Čelákovic sjednotit pozemky 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 a informovala radní 
o plánovaném záměru SK UNION Čelákovice podat žádost o dotaci na rekonstrukci tréninkového fotbalového 
hřiště.

885. RM 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. RM se seznámila s informací o plánovaném záměru SK UNION Čelákovice podat žádost o dotaci na 
rekonstrukci tréninkového fotbalového hřiště na městském stadionu.
Hlasování společné pro usnesení 885 a 886: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1 Vyřazení žádosti o byt R. Š., Lysá nad Labem
Členové bytové komise doporučili vyřazení pana R. Š., Lysá nad Labem, ze seznamu uchazečů 
o pronájem bytu podle čl. VI. odst. 5 Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovic. Za odmítnutí se 
považuje i ta skutečnost, že žadatel neodpověděl na výzvu jemu zaslanou. Žadateli byla zaslána nabídka volného 
bytu, žadatel na nabídku nereagoval.

887. RM schvaluje 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
9.1 Předložení Zprávy o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za I. pololetí roku 2014
Radě města byla předložena Zpráva o činnosti MP Čelákovice, která obsahuje i zprávu o bezpečnosti ve městě 
a statistické údaje o práci MP a Policie ČR v Čelákovicích.

888. RM se seznámila se Zprávou o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za I. pololetí roku 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
10.1 Žádost o náhradu škody na automobilu a odstranění závadného stavu na obecním majetku
Město Čelákovice obdrželo od JUDr. M. S., Ph. D., dne 25. 7. 2014 e-mailem podanou stížnost na adresu 
podatelny úřadu, v níž se domáhá náhrady škody způsobené pádem větve z akátu rostoucího na pozemku ve 
vlastnictví města p. č.982/9 na kapotu jejího vozidla zaparkovaného před domem č.p.1759 v ulici Volmanova 
dne 17. 7. 2014. 

889. RM 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.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.2 Schválení zadávací dokumentace VZMR – Rekonstrukce sportovního hřiště V Prokopě
Název a druh VZ: 
Tato VZ je zadávána z důvodu nutnosti provedení rekonstrukce stávajícího sportovního hřiště u ul. V Prokopě. 
Je nutné nahradit stávající nevyhovující oplocení, vyspravit stávající asfaltovou plochu a položit na ni umělý 
povrch, dodat nové sportovní vybavení hřiště (branky a koše). Hřiště bude po rekonstrukci uzamykatelné. 
Termín realizace zakázky je stanoven na období max. 2 měsíců, se zahájením stavby v září 2014. 
Hodnotícím kritériem pro zadání VZ je ekonomická výhodnost nabídky s dílčími kritérii: 80% nabídková cena 
bez DPH a 20% termín plnění zakázky v kalendářních dnech.

890. 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 
„Sportovní hřiště V Prokopě“. 

891. RM ukládá vedoucí odboru životního prostředí zahájit zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „Sportovní hřiště V Prokopě “.  
Hlasování společné pro usnesení 890 a 891: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.3 Informace pro RM o činnosti VaK MB za 1. pololetí 2014 na lokalitě Čelákovice
RM byla předložena Provozní zpráva o činnosti VaK MB za 1. pololetí 2014 na lokalitě Čelákovice

892. RM se seznámila s provozní zprávou firmy Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., na provozované 
lokalitě Čelákovice za první pololetí roku 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ
11.1 Porušení etického kodexu zastupitele města Čelákovice
Starostce města byla doručena stížnost na porušení etického kodexu zastupitele města Čelákovic na jednáních 
zastupitelstva města ze strany zastupitele Ing. Petra Studničky a zastupitelky pí Jarmily Volfové.
893. RM se seznámila s podáním ve věci porušení etického kodexu zastupitele města Čelákovic a konstatuje, že 
věc bude řešit zastupitelstvo města.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11.2 Rozhodnutí Města Čelákovic v řízení o stížnosti 
Dne 31. 7. 2014 byla městu Čelákovice jako příslušnému nadřízenému orgánu doručena – postoupena stížnost
proti vyřízení informace vyžádané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Nadřízený orgán přezkoumává postup povinného subjektu – MěM Čelákovice a jeho soulad 
s právními předpisy.  
894. RM vydává ve věci stížnosti Jaroslava Špačka, 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 – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 1 – Tichý, zdržel se 0.
11.3 Rezignace tajemnice Komise pro rozvoj města
Dne 8. 8. 2014 byla na MěÚ doručena rezignace Ing. Dany Teichmanové na funkci tajemnice Komise pro rozvoj
města. Na novou tajemnici byla navržena Ing. Kateřina Kandlová z odboru ORM.

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

896. RM jmenuje Ing. Kateřinu Kandlovou tajemnicí Komise pro rozvoj města – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 895 a 896: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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11.4 Žádost o zabezpečení geodetického posudku
Dne 28. 7. 2014 byla prostřednictvím podatelny MěÚ přijata žádost paní B. V. o zabezpečení 
a financování geodetického posudku o průběhu vlastnické hranice.
868. RM 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.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1 – Klicpera.

Zápis ověřil: Ing. Bohumil Klicpera                                                                                     PhDr. Zdeňka Tichá
          starostka města Čelákovic
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