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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 23/2014 konané dne 1. září 2014
Přítomni: PhDr. Zdeňka Tichá, p. Milan Tichý, Mgr. František Bodlák, p. Tomáš Janák, PaedDr. Luboš Rýdlo, 
Ing. Jaroslav Ryneš

Omluveni: Ing. Bohumil Klicpera

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění.
  1.2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a PaedDr. Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu.
  1.3 Schválení zápisu z RM č 21/2014 ze dne 11.8 2014 a z RM č 22/2014 ze dne 22.8 2014
  1.4 Plnění usnesení k 1. 9. 2014
  2. Majetkoprávní záležitosti 
  3. Finance – rozpočty – dotace
  4. Investice, záměry a vyjádření města 
  6. Školství, kultura a sport 
  7. Doprava
  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 19.23 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 1. 9. 2014
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
901. RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod 4.6.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1. 2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a PaedDr. Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu.
902. RM jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

903. RM jmenuje PaedDr. Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Rýdlo.

1.3 Schválení zápisu z RM č 21/2014 ze dne 11.8 2014 a z RM č 22/2014 ze dne 22.8 2014
RM bylo předloženo znění zápisů z RM č 21/2014 ze dne 11.8 2014 a z RM č 22/2014 ze dne 22.8 2014
904. RM schvaluje zápis z RM č. 21/2014 ze dne 11. 8. 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

905. RM schvaluje zápis z RM č. 22/2014 ze dne 22. 8. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.4 Plnění usnesení k 1. 9. 2014
Tajemníkem MěÚ bylo radním předloženo plnění usnesení ke dni 1. 9. 2014.
906. Bere na vědomí plnění usnesení k 1. 9. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
2.1 ZEMOS-AGRO Sedlčánky - požadavek na uzavření pachtovní smlouvy o využití pozemků 
(z vlastnictví města) pro zemědělskou výrobu
Z důvodu ukončení stávající nájemní smlouvy a následných dodatků mezi městem Čelákovice a firmou 
ZEMOS-AGRO Sedlčánky zemědělská a obchodní a.s. a v souvislosti se zněním a účinností nového občanského 
zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb., požádala firma ZEMOS-AGRO Sedlčánky o sepsání a schválení nové 
pachtovní smlouvy s možností používání a využívání pozemků určených pro zemědělskou výrobu. 

907. RM schvaluje záměr pachtu pozemků za účelem užití pro potřeby zemědělské výroby na dobu určitou – 5ti 
let za min.1.500,- Kč/ha/rok – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.2 Revokace usnesení č. 8/2014/378 ze dne 31. března 2014
Rada města Čelákovic schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na 
pozemcích p. č. 3111/1, p. č. 1753/4, p. č. 1754/5, všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi Městem 

Čelákovice jako vlastníkem pozemků a firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako stranou oprávněnou, za 
úhradu 12.000,- Kč +DPH. Po schválení smlouvy v radě č. 8 dne 31. března 2014 došlo ke změně rozsahu 
dotčení služebných pozemků a tím i ke zvýšení úhrady za služebnost inženýrské sítě.

908. RM revokuje své usnesení č. 8/2014/378 ze dne 31. března 2014, kterým schválila Smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Čelákovice jako vlastníkem pozemků a 
firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako stranou oprávněnou, z důvodu změny rozsahu dotčení služebních 
pozemků. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.3 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
RM byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Čelákovice, 
jako vlastníkem pozemků, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV - Podmokly, jako stranou oprávněnou. 
Smlouva řeší akci „Čelákovice, Křižíkova – kNN – č. p. 270“.

909. RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem 
Čelákovice jako vlastníkem pozemků a firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou 
oprávněnou – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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2.4 Prodej pozemku pod garáží V Prokopě, v Čelákovicích 
V RM 5/2014 pod bodem 2.6 byl dne 3. 3. 2014 schválen záměr na odprodej pozemků pod garážemi V Prokopě. 
Nabídka města na odprodej pozemků byla učiněna z důvodu platnosti zákona č. 89/2012 Sb. – sjednocení 
vlastnictví pozemku a stavby. 19. 8. 2014 bylo město požádáno o odprodej st. p. č. 1427/36.Cena za pozemek 
byla stanovena na podkladě znaleckého posudku, který byl vyhotoven při prodeji prvního pozemku pod garáží 
v této lokalitě.

910. RM schvaluje záměr prodeje pozemku st. p. č. -1427/36 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m2, v k. 
ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 1.050,- Kč/m2 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.5 Dohoda č. 2219201407 o umožnění provedení stavby vjezdu na pozemku města 
U „Dohody“ č. 2219201407 se jedná o možnost vybudování nového vjezdu k novostavbě rodinného domu 

budovaného na st.p.1576, v ul. Na Hrádku, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

911. RM schvaluje Dohodu č. 2219201407 o umožnění provedení stavby vjezdu na pozemcích města – p. č.
3120 – ostatní plocha / ostatní komunikace a p. č. 3121 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3.1 Změny rozpočtu města 2014 provedené k 31. 7. 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 předloženy změny rozpočtu města 2014 provedené k 31. 7. 2014.

912. Bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpisu rozpočtu města 
2014 provedené k 31. 7. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.2. Rozpočet města 2014 – úprava č. 8
RM byl předložen rozpočet města 2014 – úprava č. 8.
Předložené úpravy rozpočtu částečně zohledňují výsledky pololetního hospodaření, kdy některé plánované 
hodnoty (položky) bylo třeba upravit, např. v nebytovém hospodářství, veřejná správa, ostatní úpravy jsou 
výsledkem aktuálních potřeb jednotlivých správců položek rozpočtu.

913. RM schvaluje ve znění pozdějších předpisů, úpravu č. 8, rozpočtu města Čelákovic 2014 – viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.3. Odpis pohledávek – neuhrazené faktury za rok 2011
Faktury byly vystaveny v roce 2011 za inzerci v ZMČ. Upomínky byly poslány. Většinou byly převzaty, ale 
k úhradě nedošlo. Vzhledem k dlužným částkám nebylo přikročeno k dalšímu vymáhání, protože vynaložené 
úsilí a výdaje by nebyly hospodárné. Na dluh je nutné stále vytvářet opravné položky, které jsou nákladovou 
položkou, která má pak negativní vliv na výsledek hospodaření města.

914. RM schvaluje odepsání pohledávky za inzerci v ZMČ z důvodů neefektivnosti vymáhání – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

3.4 Informace o pohledávce Technických služeb Čelákovice
Radním města byla předána informace o tom, že Technické služby Čelákovice v tuto chvíli evidují neuhrazenou 

pohledávku (za službu dle objednávky Pečovatelské služby). 

3.5 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2014
Společnost ATLAS AUDIT, s. r. o., Čelákovice, zastoupená Ing. T. B., předložila Smlouvu o vykonání 
přezkoumání hospodaření města Čelákovic končící 31. prosincem 2014. Přezkoumání bude provedeno ve dvou 
fázích, ve 4. čtvrtletí 2014 a počátkem roku 2014. Cena za přezkoumání hospodaření je 70 000,- Kč bez DPH. 
Cena a parametry smlouvy jsou stejné jako v roce 2011, 2012 a 2013
Společnost ATLAS AUDIT, s. r. o. byla oslovena stejně jako předchozích letech jednak proto, že pro město 

vykonává poradenskou činnost a jednak, aby byla zachována kontinuita provádění přezkumu hospodaření města 

s uplynulými roky.
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915. RM schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření (města Čelákovic) za rok končící 31. 
prosincem 2014 se společností ATLAS AUDIT, s. r. o., Čelákovice, za cenu 70.000,- Kč bez DPH – viz 
usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.6 Darovací smlouva mezi městem Čelákovice a o. s. Přátelé vyšehořovické tvrze na podporu akce 
„Dřevosochání 2014“
Na deponiích a skládkách TS se v této době shromažďuje několik kmenů (10 ks), nutně vykácených stromů z 
pozemků města, většinou suchých a poškozených (dřevoodpad), které byly předurčeny k uměleckému 
zpracování v případně uskutečněného dřevosochařského sympozia ve městě. Protože se takový workshop ve 
městě nekoná a podobný záměr sochařského setkání v současné době se koná ve Vyšehořovicích při příležitosti 
slavností na tvrzi, pořádané Spolkem Přátel vyšehořovické tvrze ve dnech 3. – 6. září 2014, je navrženo, aby toto 
dřevo bylo na akci poskytnuto, už proto, aby nepodléhalo další zkáze (hnilobě). Ve smlouvě je ošetřeno, že jeden 
z vyřezaných exponátů bude vrácen městu pro vystavení. 
Milan Tichý a Tomáš Janák upozornili na střet zájmů, hlasování to nevylučuje.

916. RM schvaluje Smlouvu o sponzorském daru mezi městem Čelákovice jako dárcem a o. s. Přátelé 
vyšehořovické tvrze, Jesenice, jako obdarovaným, na podporu akce „Dřevosochání 2014“, která proběhne na 
tvrzi ve Vyšehořovicích v rámci slavností na tvrzi ve dnech 3. – 6. 9. 2014 – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1. Výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „výstavba vodovodu a přípojek –
Čelákovice - V Prokopě“
Na základě usnesení RM č. 19/2014/780 ze dne 14. července 2014 zahájilo dne 16. 7. 2014 ORM řízení zadávací
VZ s názvem „Výstavba vododovodu a přípojek – Čelákovice – V Prokopě“. Ve lhůtě pro podání nabídek bylo 
doručeno 7 nabídek. Kritériem pro zadání VZ byla stanovena nejnižší nabídková cena bez DPH. Komise 
posoudila nabídky, stanovila pořadí uchazečů a jako pro město nejvhodnější byla pro plnění VZ vyhodnocena 
nabídka uchazeče ENVIRO – EKOANALYTIKA s.r.o., Velké Meziříčí. Zároveň byla radě města předložena ke 
schválení Smlouva o dílo mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností ENVIRO –
EKOANALYTIKA s. r. o., Velké Meziříčí, jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky „Výstavba vodovodu 
a přípojek – Čelákovice – V Prokopě“.

917. RM vylučuje uchazeče Petr Kožený s. r. o., Brandýsek, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na 
stavební práce „Výstavba vodovodu a přípojek – Čelákovice – V Prokopě“, a to z důvodu vyřazení nabídky 
tohoto uchazeče Komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro nesplnění podání vysvětlení v příslušné lhůtě –
viz usnesení.

918. RM vylučuje uchazeče ŠAFINVEST s.r.o., Písek – Budějovické Předměstí, z účasti v zadávacím řízení 
veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba vodovodu a přípojek – Čelákovice – V Prokopě“, a to z důvodu 
vyřazení nabídky tohoto uchazeče Komisí pro posouzení a hodnocení nabídek pro nesplnění podání vysvětlení 
v příslušné lhůtě – viz usnesení.

919. RM schvaluje, jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče ENVIRO – EKOANALYTIKA s.r.o., Velké 
Meziříčí, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Výstavba vodovodu a přípojek – Čelákovice – V Prokopě“ 
za cenu 2.417.011,96 Kč bez DPH, tj. 2.924.584,56 Kč včetně 21 % DPH – viz usnesení.

920. RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi společností ENVIRO – EKOANALYTIKA s.r.o., Velké Meziříčí, jako 
zhotovitelem, a městem Čelákovice jako objednatelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Výstavba 
vodovodu a přípojek – Čelákovice – V Prokopě“ za cenu 2.417.011,96 Kč bez DPH, tj. 2.924.584,56 Kč včetně 
21 % DPH – viz usnesení.
Hlasování společné pro usnesení 917, 918, 919, 920: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

4.2 Dodatečné stavební práce zakázky „Bezbariérovost-Radnice II-MěÚ Čelákovice“
Zhotovitelem akce byly uplatněny vícepráce až po ukončení díla. V průběhu realizace nejsou ve SD žádné 
vzájemně odsouhlasené záznamy. Původně byly předloženy 4 změnové listy. Po několika vzájemných jednáních
mezi investorem a zhotovitelem bylo po poměrně dlouhé době dosaženo redukce čtyř změnových listů do 
současné podoby, která je předložena. Vzhledem ke skutečnosti, že změnový list č. 1 obsahoval i položky pro 
investora nepřijatelné, jsou tyto práce vyčleněny do změnového listu č. 2.
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921. RM schvaluje provedení změny projektové dokumentace akce „Bezbariérovost-Radnice II-MěÚ 
Čelákovice“, související s realizací dodatečně požadovaných stavebních prací a dodávek vzniklých při realizaci 
akce na základě objektivně nepředvídatelných okolností dle změnového listu č. 1 v celkové výši 94.854,00 Kč 
bez DPH – viz usnesení.

922. RM neschvaluje provedení změny projektové dokumentace akce „Bezbariérovost-Radnice II-MěÚ 
Čelákovice“ související s realizací dodatečně požadovaných stavebních prací a dodávek vzniklých při realizaci 
akce dle změnového listu č. 2 v celkové výši 70.255,00 Kč bez DPH – viz usnesení.

923. RM souhlasí s uplatněním penalizace vůči zhotoviteli díla „Bezbariérovost-Radnice II-MěÚ  Čelákovice“, 
která vyplývá z uzavřené SoD za nedodržení termínu realizace díla a překročení o 16 dní v celkové výši 90.000,-
Kč.
Hlasování společné pro usnesení 921, 922, 923: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.3 Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 9.10 2012 – stavba zdi Na Švihově 
RM byl předložen Dodatek č. 2 ke Smlouvě ze dne 9.10 2012 uzavřené mezi Městem Čelákovice a Erikem
Procházkou, Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, v níž se město zavazuje v rámci budování parkoviště v ulici 
Na Švihově k vybudování zdi na hranici pozemku mezi pozemkem města a p. E. P. Platnost původní smlouvy 
končí 31.10 2014, dodatkem č. 2 ji prodlužujeme o jeden rok. 

924. RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě ze dne 9. 10. 2012, mezi městem Čelákovice a p. Erikem 
Procházkou, Čelákovice, jako vlastníkem pozemku – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.4 Stanovisko k uzavření smlouvy o dotaci bez garance výše dotace na akci „Propojení ulice 
Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“
Tento bod byl přeložen na následující Radu města Čelákovic.

4.5 Stanovisko zadavatele k výběru nejvhodnější nabídky – PD Rekonstrukce ul. Sokolovské 
v Čelákovicích
Odbor rozvoje města na základě telefonického dotazu ze dne 22. 8. 2014 zpracoval stanovisko zadavatele 
k výběru nejvhodnější nabídky – PD Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích. Úřad regionální rady regionu 
soudržnosti Střední Čechy požadoval stanovisko k rozporu mezi Zprávou z hodnocení a usnesením Rady města 
v rámci výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky „Dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení 
na akci Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“. Odbor rozvoje města zpracoval stanovisko, které bylo
Radě města předloženo ke vzetí na vědomí.

925. RM bere na vědomí dopis č. j. MUC/08736/2014-ORM/KK obsahující Stanovisko zadavatele k výběru 
nejvhodnější nabídky – PD Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích, který byl Úřadu regionální rady 
regionu soudržnosti Střední Čechy předán dne 29. 8. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.6 Výběr dodavatele plynu a elektřiny pro rok 2015
RM při výkonu funkce valné hromady společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s r.o. při svém jednání 27. 6. 2014
uložila řediteli společnosti zajistit vypsání výběrové řízení na službu malého rozsahu – výběr administrátora pro 
výběr dodavatele plynu na rok 2015. Nejnižší cenu nabízí společnost FIN Servis a.s. Výrazně nízká cena dle této 
nabídky byla telefonicky zdůvodněna tím, že společnost FIN Servis má již z minulosti všechna odběrná místa Q-
BYTu a jejich parametry zavedena ve svých databázích a administrativní náročnost přípravy obchodu je tedy 
poměrně nízká. Toto zdůvodnění je akceptovatelné.
Forma zajištění nákupu energií prostřednictvím nákupu na burze je již z minulých let ověřena a dosud proti této 

formě nebyly vzneseny žádné výhrady. Je prokázáno, že cena takto získaná bývá v daném čase nejnižší možná. 

926. RM schvaluje při výkonu funkce valné hromady společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s r.o. jako 
nejvýhodnější nabídku na zajištění výběru dodavatele zemního plynu a elektřiny pro rok 2015 nabídku 
společnosti FIN – Servis, a.s., Kladno, za cenu 12.100,- Kč včetně DPH, formou zprostředkování nákupu na 
komoditní burze Kladno – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.



Zápis ze schůze Rady města Čelákovic

6

6.1 Souhlas s užitím městského pozemku
Občanské sdružení Domeček Ve Skále požádalo radu města o souhlas s konáním akcí Vinobraní Ve Skále 
a Advent Ve Skále na pozemcích města. Vinobraní Ve Skále se koná dne 20. 9. 2014, Advent Ve Skále se koná 
29. 11. 2014. Součástí obou akcí bude bohatý program a stánkový prodej. Stánky zpoplatní hospodářský odbor 
MěÚ. 

927. RM souhlasí s uspořádáním kulturních akcí „Vinobraní Ve Skále “ dne 20. 9. 2014 a „Advent Ve Skále“ 
dne 29. 11. 2014, občanským sdružením Domeček Ve Skále. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.2 Stravování studentů gymnázia v Čelákovicích 
Město Čelákovice bylo účastníkem jednání ohledně stravování studentů místního gymnázia a radním města je 
podána informace o jeho průběhu. Informace bude podána i veřejnosti prostřednictvím Zpravodaje města 
Čelákovic. Jako zřizovatel Základní školy J. A. Komenského Čelákovice podáváme rovněž informaci Krajskému 
úřadu Středočeského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu.

928. RM schvaluje informaci o stravování studentů gymnázia Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru 
školství, mládeže a sportu – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol
RM přijala dne 11. srpna 2014 usnesení č. 21/2014/879 týkající se výjimky z počtu dětí mateřských škol 

v Čelákovicích. V původním materiálu došlo k písařské chybě, proto je dnes RM předložena revokace a k přijetí 

správné znění daného usnesení. 

929. RM revokuje usnesení č. 21/2014/879 ze dne 11. srpna 2014. 
930. RM povoluje výjimku z počtu dětí mateřských škol v Čelákovicích takto:
1. – 7. třída Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586: 22, 25, 25, 25, 21, 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.
Společné hlasování pro usnesení 929 a 930: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA
7.1 Zimní údržba lávky
Před vypracováním plánu zimní údržby, do něhož jsou nově zařazeny i přístupové komunikace k lávce a vlastní 
mostovka lávky, řeší vedení TS možnosti jak lávku udržovat, aniž by došlo k jejímu poškození. Problémem je 
jednak tenká izolační vrstva povrchu, která nesmí být poškozena, zakřivení mostovky nad řekou i boční okraje 
lávky, které jsou zdvižené a neumožňují shrnutí sněhu do řeky.

931. RM schvaluje postup pro zimní údržbu přístupových cest k lávce a její mostovky, navržený ředitelem TS 
Čelákovice, včetně omezení pro cyklisty, jejichž pohyb po lávce bude po dobu zimní údržby omezen na kola 
pouze vedená, s upozorněním před vstupem na lávku – viz usnesení.

932. RM souhlasí s nákupem ručně vedené sněhové frézy pro úklid mostovky lávky přes Labe Technickými 
službami Čelákovice v hodnotě do 110.000,- Kč – viz usnesení.

933. RM schvaluje navýšení příspěvku do investičního fondu Technických služeb Čelákovice na rok 2014 
o 110.000,- Kč na nákup technických prostředků pro zajištění zimní údržby komunikací v Čelákovicích – viz 
usnesení.
Společné hlasování pro usnesení 931, 932, 933: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1 Zápis č. 8/2014 z jednání Komise bytové ze dne 6. 8. 2014
RM byl předložen Zápis č. 8 z jednání Komise bytové, konané dne 6. 8. 2014.

934. RM se seznámila se zápisem č. 8 Komise bytové ze dne 6. 8. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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8.2 Přidělení bytu č. 33 v domě č. p. 606, Průběžná, Milovice
Jedná se o byt č. 33 o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 66,07 m², 1. patro v č. p. 606, ul. Průběžná 
v Milovicích. Členové bytové komise doporučili přidělení bytu panu J. H., Milovice. 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. 

935. RM přiděluje byt č. 33 o velikosti 3+1, Průběžná, Milovice, J. H., Milovice – viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.3 Přidělení bytu č. 30 v domě č. p. 606, Průběžná, Milovice
Jedná se o byt č. 30 o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 66,02 m², 1. patro v č. p. 606, ul. Průběžná v 
Milovicích. Členové bytové komise doporučili přidělení bytu manželům J. a D. H., trvale bytem, Lysá nad 
Labem, přechodně bytem, Milovice. 
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. 

936. RM přiděluje byt č. 30 o velikosti 3+1, Průběžná, Milovice, manželům J. a D. H., Lysá nad Labem – viz 
usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.4 Převod užívacího práva na byt č. 30 v domě č. p. 501, ulice Armádní, Milovice
Tento bod je přesunut na následující schůzi Rady města Čelákovic.

8.5 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 5 v domě č. p. 1274/24, ul. Prokopa Holého, Čelákovice
Manželé P. a N. P., bytem Prokopa Holého č. p. 1274/24, Čelákovice požádali o prodloužení nájemní smlouvy 
na byt č. 5. Nájemní smlouva byla platná do 28. 2. 2014. V současné době jsou uhrazeny veškeré poplatky za 
nájem bytu. Členové bytové komise doporučili uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou 6 měsíců, tj. do 
28. 2. 2015, za předpokladu, že bude uhrazen poplatek z prodlení a zaplacení jistoty nejpozději do 15. 9. 2014.

937. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 5, v domě č. p. 1274/24, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice na dobu určitou 6 měsíců, tj. do 28. 2. 2015 s manželi P. a N. P. – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.6 Výměna bytů
Manželé J. B. a K. B., bytem Armádní, č. p. 501, Milovice, byt č. 42 o velikosti 66,27 m² a M. Č., bytem 
Armádní č. p. 501, Milovice, byt č. 3 o velikosti 66 m² požádali o výměnu bytů.  Správní firma Q-BYT doložila 
řádné plnění povinností nájemců, tj. zejména placení nájmu a poplatků za služby spojené s užíváním bytu. 
Členové bytové komise doporučili výměnu bytů. 

938. RM schvaluje výměnu bytů mezi manželi J. a K. B., Armádní v č. p. 501, Milovice a paní M. Č., bytem 
Armádní 501, Milovice – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.7 Vytvoření podmínek k prodeji nemovitosti - st.p.č. 1409 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 74 m2 
(včetně domu č. p. 1341) a p. č. 1413/8 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 84 m2.
ZM usnesením 30/2014/234 z 6. 8. 2014 schválilo prodej výše uvedeného objektu jednomu ze současných
nájemců. Pro splnění podmínek prodeje je třeba uvolnit dosud obsazený, druhý z bytů v objektu. Tento postup 
byl již projednán bytovou komisí i RM. Přitom bylo navrženo přidělit stávajícímu nájemci bytu č. 2/1341 byt 
č. 6 v domě čp. 1345 který je v současné době volný. S touto výměnou pan Ch. souhlasí.
Vzhledem k tomu že výměna bude uskutečněna v zájmu města, aby byly splněny podmínky stanovené 

zastupitelstvem (v červnu 2003) pro prodej, bylo RM navrženo, aby v nové nájemní smlouvě na byt 6/1345 byly 

stanoveny stejné podmínky jako ve smlouvě, kterou měl nájemce dosud uzavřenu.

939. RM přiděluje byt č. 6 v domě čp. 1345 ulice V Prokopě, panu T. Ch., za předpokladu vrácení bytu č. 2, 
v domě čp. 1341 V Prokopě – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
10.1 Smlouva o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu 
Systém sběru odpadního textilu je nutno rozšířit o nová stanoviště, aby byl dostupnější více občanům. Z tohoto 
důvodů jsme požádali firmu KOUTECKÝ s. r. o. o předložení nové Smlouvy zpracované podle NOZ. 

940. RM schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu nahrazující smlouvu ze dne 
15. 8. 2011, ve znění dodatků, mezi firmou KOUTECKÝ s. r. o., Duchcov, jako provozovatelem a městem 
Čelákovice – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

10.2 Výsledky hospodaření VaK MB za 1.–6. měsíc 2014
RM se seznámila s výsledky hospodaření firmy Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., na provozované 
lokalitě Čelákovice za období leden – červen 2014. Daný materiál byl MěÚ přijat 11. 8. 2014. 

941. RM se seznámila s výsledky hospodaření firmy Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., na 
provozované lokalitě Čelákovice za období leden – červen 2014. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ
11.1 Odpověď na dopis SK UNION z 21. 8. 2014
Radě města byl předložen dopis SK UNION, který na MěÚ došel 22. 8. 2014. Je reakcí na jednání, které na MěÚ
proběhlo dne 20. 8. 2014 za přítomnosti Ing. B. (STRABAG). SK UNION se – podle sdělení PhDr. V. Tichého –
dohodl na samostatném jednání s firmou EKKL, která je zhotovitelem zakázky na rekonstrukci drah a 
atletických sektorů na stadionu, na tom, že i po dobu rekonstrukce mu bude umožněno používat travnatou plochu 
uvnitř rekonstruovaného oválu. Na schůzce 20. 8. 2014 však bylo jednoznačně řečeno, že takové užívání 
uvedené plochy není z bezpečnostních důvodů možné. Celá plocha je ve výpůjčce TJ Spartak a je označena jako 
staveniště, kam je vstup zakázán. Na travnaté ploše jsou vytyčeny geodetické body pro vyměřování atletické 
dráhy a též probíhají výkopové práce. V tomto smyslu byl informován i PhDr. V. Tichý, resp. SK UNION, tedy 
že travnatou plochu uvnitř atletického oválu nelze využívat pro sportovní aktivity. V průběhu jednání o 
rekonstrukci městského stadionu se vždy jednalo o atletické dráze včetně travnaté plochy a ze strany SK UNION 
nebyl v průběhu těchto jednání vznesen požadavek na možnost trénování v době rekonstrukce ploch. 

11. 2 Darovací smlouva mezi firmou FV Plast, a. s., a městem Čelákovice na podporu akce „Den pro naše 
ovzduší“
Na základě zvýšeného zájmu občanů města o tematiku životního prostředí a ovzduší jsme se rozhodli před 
nastávající topnou sezonou připravit informačně-zábavný program „Den pro naše ovzduší“, zaměřený na 
informace o zlepšování kvality ovzduší. 

942. RM schvaluje Smlouvu o sponzorském daru mezi firmou FV–Plast, a. s., Praha 9 – Horní Počernice, jako 
dárcem, a městem Čelákovice jako obdarovaným na podporu akce „Den pro naše ovzduší“, konané v sobotu 20. 
září 2014 na náměstí v Čelákovicích – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

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