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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 25/2014 konané dne 15. září 2014

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

Hosté: V 18.00 hod. byla k investičním záležitostem přizvána referentka ORM Ing. Kateřina Kandlová

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
  1.2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Ing. Bohumila Klicperu ověřovatelem zápisu
  1.3 Schválení zápisu z RM č 23/2014 ze dne 1.9 2014 a z RM č 24/2014 ze dne 5.9 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 
10. Životní prostředí – VaK – odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 18.10 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo ukončeno 
v 22.30 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 15. 9. 2014
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
• Schválení předloženého programu jednání
952. RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod 4.10.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

• Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Ing. Bohumila Klicpery ověřovatelem zápisu.
953. RM jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

954. RM jmenuje Ing. Bohumila Klicperu ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

• Schválení zápisu z RM č 23/2014 ze dne 1.9 2014 a z RM č 24/2014 ze dne 5.9 2014
RM byl ke schválení předložen zápis RM č. 23/2014 ze dne 1. 9. 2014 a RM č. 24/2014 ze dne 5. 9. 2014.
955. RM schvaluje zápis RM č. 23/2014 ze dne 1. 9. 2014 a RM č. 24/2014 ze dne 5. 9. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
2.1 Pronájem pozemku č. KN 2443/2 
Pan J. P., Lysá nad Labem požádal o pronajmutí pozemku č. KN 2443/2 o výměře 9600 m² vedeném ve 
vlastnictví Města Čelákovic. Parcela se nachází v obci Káraný. Tento pozemek již v posledních letech sklízeli 
spolu s okolními pozemky na výrobu sena pro koně ze závodiště v Lysá nad Labem. Z celkové výměry jde však 
obhospodařovat pouze cca 6000 m². Žadatel nabídl za pacht části pozemku, tj. 6000 m², částku 240,-Kč/rok. 

968. RM schvaluje záměr pachtu části pozemku p. č. 2443/2 – ostatní plocha/ manipulační plocha, o výměře cca 
6000 m², z celkové výměry 9600 m², vše v obci Káraný a k. ú. Káraný, za účelem užití pro potřeby zemědělské 
výroby na dobu neurčitou, za minimální cenu 2.000 Kč/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.2 Nájemní smlouva p. č. 196/1 v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovic 
Vlastníci rekreační chaty č. ev. 061 manželé S. se obrátili na Městský úřad Čelákovice s žádostí o sepsání 
nájemní smlouvy na pozemek pod chatou. 

969. RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem pozemku st. p. č. -196/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o 
výměře 30 m², a části pozemku p. č. 886/10 – ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 44 m², z celkové plochy 
11929 m², obou v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, k rekreačním účelům, za minimální cenu 50 Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.3 Záměr LUMIRA, s. r. o., provozovna Masarykova ulice č. p. 226, Čelákovice 
Jednatel společnost Lumira, s. r. o., požádal o prodloužení nájemní smlouvy či uzavření nové nájemní smlouvy 
na dobu neurčitou, celého objektu, na adrese Masarykova ulice, č. p. 226, Čelákovice. Stávající nájemní smlouva 
je platná do 31. 12. 2014. Hospodářský odbor předložil návrh na zveřejnění záměru na pronájem pozemků za 
cenu stávajícího nájmu.

970. RM schvaluje záměr na pronájem pozemku st. p. č. -451/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 763 m², 
st. p. č. - 451/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 38 m², a pozemku p. č. 452 – zahrada, o výměře 628 m², 
vše k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za minimální cenu 245.400 Kč/rok; cena je uvedena bez DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.4 Dohoda č. 2219201408 o umožnění provedení stavby – rozšíření vjezdu na pozemku města 
U „Dohody“ č. 2219201408 se jedná o možnost rozšíření stávajícího vjezdu k rodinnému domu budovaného na 

st.p.545 a p. č. 546, v ul. Jiráskova, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.

971. RM schvaluje Dohodu č. 2219201408 o umožnění provedení stavby rozšíření vjezdu na pozemku města p. 
č. 3149 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice 
jako vlastníkem pozemku a pí P. P. K., Čelákovice, jako stavebníkem.

2.5 Dohoda pro souhlas města se stavbou nové plynovodní přípojky na pozemku města 
U „Dohody“ č. 3633201406 se jedná o možnost výstavby nové plynovodní přípojky v ul. Jiráskova pro napojení 

stavby č. p. 242. Přípojka bude uložena v pozemku města (p. č. 3149 - ostatní plocha / ostatní komunikace). Při 
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výstavbě nové plynovodní přípojky musí být dodrženy stávající normy ČSN, související právní a bezpečnostní 

předpisy BOZ a příslušné zákony a vyhlášky z oblasti ochrany životního prostředí.

972. RM schvaluje Dohodu č. 3633201406 o umožnění provedení stavby plynovodní přípojky v pozemku města 
p. č. 3149 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice mezi městem Čelákovice 
jako vlastníkem pozemku a pí P. P. K., Čelákovice, jako stavebníkem.
Hlasování společné pro usnesení 971 a 972: pro 5, proti 1 – Rýdlo, zdržel se 1 – Klicpera.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3.1 Rozbor hospodaření za období od 1. 1. do 30. 6. 2014
Rozbor hospodaření města za první pololetí roku 2014 byl zpracován na základě pololetních výkazů o plnění 
rozpočtu. Členění rozboru je v plné rozpočtové skladbě. V prvním pololetí roku 2014 město Čelákovice dosáhlo 
příjmů ve výši 123 463 tis. Kč a výdaje činily 94 949 tis. Kč. 

973. RM bere na vědomí rozbor hospodaření města Čelákovic za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.2 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2014
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, ukládá zastupitelstvu města kromě schvalování 
rozpočtu, závěrečného účtu také schvalování účetní závěrky města, tedy zpracování účetnictví za daný rok. 
Požadavky na přípravu pokladů a proces schvalování konkretizuje vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na 
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Tato činnost do určité míry souvisí 
s přezkumem hospodaření a současně je náročná na odborné znalosti. 
Společnost ATLAS AUDIT s. r. o., Čelákovice, zastoupená Ing. T. B., která provádí přezkum hospodaření 

města, předložila Smlouvu o kontrolní činnosti, podle níž ověří účetní závěrku města Čelákovic za rok 2014.

Cena ověření účetní závěrky města Čelákovic za rok 2014 je 23 000,- Kč bez DPH. 

974. RM schvaluje Smlouvu o kontrolní činnosti, jejímž předmětem je ověření účetní závěrky města za rok 
2014, mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností ATLAS AUDIT s. r. o., Čelákovice, za cenu 
23.000 Kč bez DPH – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.3 Odpis pohledávek – neuhrazené faktury za rok 2012
Faktury byly vystaveny v roce 2012 za inzerci v ZMČ. Upomínky byly poslány v uvedených termínech. Část 
jich byla převzata, ale k úhradě nedošlo. Zvýšil se počet případů, kdy dlužník upomínky nepřebírá. 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.

975. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, odepsání pohledávky za inzerci v ZMČ z důvodů neefektivnosti vymáhání – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

3.4 Nedaniny – vrácení poměrné části dotace
Výsledkem jednání bylo 19. června 2014 sdělení MMR ČR, že vzhledem k tomu, že celou záležitost týkající se 

dotace již jednou prověřoval finanční úřad, nemůže o stejné věci rozhodnout dvakrát, a město kolaudace 

dokládat nemusí ani plnit následnou podmínku (tj. vracet poměrnou část dotace). Akci MMR ČR považuje za 

ukončenou.

976. RM bere na vědomí sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR o ukončení akce ev. č. 3174201900 TI 37, 
Čelákovice „Nedaniny“, že město Čelákovice nemusí dokládat splnění podmínky zkolaudování 37 rodinných 
domů v lokalitě Nedaniny do 28. 8. 2014 a v případě jejího nesplnění nemusí plnit následnou podmínku vracení 
poměrné části dotace. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1. Zápis č. 5 z jednání komise pro rozvoj města ze dne 15. července 2014
RM byl předložen Zápis č. 5 z jednání komise pro rozvoj města ze dne 15. července 2014.
Komise pro rozvoj města projednávala na svém jednání dne 15.  7.  2014 tyto body: 
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1. Žádost o vyjádření ke stavbě parkovacího přístřešku – povolení výjimky ze vzájemných odstupů staveb

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 změně 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. Pozvánka na veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu Mochova – viz zápis v příloze

9. Různé

956. RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a po projednání v komisi pro rozvoj města, se záměrem na stavbu 
parkovacího přístřešku na pozemku p. č. 1665/28 v k. ú. Čelákovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

4.2 Schválení soupisu dodatečných stavebních prací včetně odůvodnění „Oprava kanalizace a výměna 
vodovodu ul. Komenského – Dodatečné stavební práce“ 
RM byl ke schválení předložen soupis dodatečných stavebních prací vč. odůvodnění pro zahájení JŘBU 
s názvem „Oprava kanalizace a výměna vodovodu ul. Komenského – Dodatečné stavební práce“.

957. RM schvaluje soupis dodatečných stavebních prací pro ocenění nákladů souvisejících se změnou skladby 
konstrukce komunikace a náklady související s demontáží teplovodního kanálu včetně odůvodnění nezbytnosti 
těchto dodatečných stavebních prací pro zahájení jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) s názvem „Oprava 
vodovodu a kanalizace ul. Komenského – Dodatečné stavební práce“ – viz usnesení.

958. RM ukládá tajemníkovi MěÚ prostřednictvím odboru rozvoje města zahájit JŘBU veřejné zakázky s 
názvem „Oprava vodovodu a kanalizace ul. Komenského – Dodatečné stavební práce“.
Hlasování společné pro usnesení 957 a 958: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

4.3 Stanovisko k uzavření smlouvy o dotaci bez garance výše dotace na akci „Propojení ulice 
Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“
Dne 27. 8. 2014 bylo městu Čelákovice doručeno oznámení o schválení projektu „Propojení ulice Stankovského 
se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“ k financování s tím, že k tomuto dni není v oblasti podpory 
dostatek finančních prostředků k pokrytí dotace tohoto projektu. 
Sdělení, zda město smlouvu o dotaci podepíše či nepodepíše, musí být písemně doručeno na adresu úřadu 

nejpozději do 26. 9. 2014; nebude-li doručeno, projekt bude zařazen mezi náhradní projekty. 

959. RM schvaluje souhlasné stanovisko města uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na akci „Propojení ulice 
Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“, reg. č. projektu CZ 1.15/1.1.00/85.01978 ROP 
Střední Čechy, aniž by byla garantována výše dotace.

960. RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace na akci „Propojení ulice Stankovského se 
silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“, reg. č. projektu CZ 1.15/1.1.00/85.01978 ROP Střední Čechy, aniž 
by byla garantována výše dotace.
Hlasování společné pro usnesení 959 a 960: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.4 Částečná fakturace za dílo - „Zpracování Územního plánu Čelákovic“ – Ing. arch. J. F.
Byla navržena částečná fakturace za dílo ve výši 60.000,- Kč bez DPH za stupeň rozpracovanosti doplňujících 
průzkumů a rozborů. Celková cena díla se nemění. Cena za fázi „Doplňující průzkumy a rozbory“ činí 
238.016,53 Kč bez DPH, cena za dílo celkem činí 1.300.016,53 Kč bez DPH.

961. RM schvaluje dílčí fakturaci ve výši 60.000 Kč bez DPH za plnění díla ve fázi „Doplňující průzkumy 
a rozbory“ na základě Smlouvy o dílo č. objednatele 2013/05/ORM/KK, č. zhotovitele 1/2014 ze dne 
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20. 12. 2013 mezi městem Čelákovicemi jako objednatelem a Ing. arch. J. F., Ústí nad Labem, jako 
zhotovitelem, na zpracování Územního plánu Čelákovic – viz usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1 – Bodlák.

4.5 Vícepráce – „Chodníky a další úpravy v území – lokalita V Rybníčkách“
Tento bod byl přeložen na následující schůzi Rady města Čelákovic.

4.6 Vícepráce – Osvětlení lávky a připojovacích cest – Rybář stavební
Firma Rybář stavební, s. r. o., předložila soupis prací pro vyčíslení více a méněprací v rámci realizace zakázky 
„Osvětlení lávky a připojovacích cest. 

962. RM schvaluje vícepráce v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Osvětlení lávky 
a připojovacích cest“ pouze v rozsahu uznaném technickým dozorem stavby ve výši 24.780 Kč bez DPH, a to za 
výrobu a odzkoušení zkušebních vzorků, přídružnou stavební výrobu a montáž a zvýšení pracnosti nákladů na 
výrobu konstrukčních prvků osvětlovacích těles – viz usnesení.

963. RM ukládá tajemníkovi MěÚ prostřednictvím odboru rozvoje města zpracovat dodatek ke smlouvě ve 
smyslu usnesení RM č. 25/2014/962.
Hlasování společné pro usnesení 962 a 963: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.7 Zápis č. 6 z jednání komise pro rozvoj města ze dne 9. září 2014
RM byl předložen Zápis č. 6 z jednání komise pro rozvoj města ze dne 9. září 2014
Komise pro rozvoj města projednávala na svém jednání dne 9. 9. 2014 tyto body: 

• Kontrola zápisu z jednání komise 5/2014
• Žádost o souhlas s umístěním stavby na p. č. 1939/1 a 1938/1 v k. ú. Čelákovice – ul. Žižkova – p. Vít –

přizván na jednání komise na 18:15 hod.;
• Žádost o souhlas s vybudováním venkovního schodiště zasahujícího na pozemek města Čelákovic –

objekt Polikliniky;
• Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Stavební úpravy a změna užívání bytové 

jednotky č. 2055/2 na pediatrickou ordinaci“;
• Mateřská škola v areálu MDDM v Čelákovicích;
• Změna č. 2 Územního plánu obce Lázně Toušeň;
• Žádost o souhlas s vydáním rozhodnutí o umístění stavby – Sokolovská;
• Nástavba rodinného domu – Svatopluka Čecha; 
• Vjezd k p. č. 1061 – J. A. Komenského;
• Spojovací chodník v průmyslové zóně mezi obchodními centry;
• Bibliobox – knihovna Čelákovice;
• Žádost o souhlas města Čelákovic se záměrem umístění stavby v rámci provedení územního řízení 

podle § 96 odst. 5 stavebního zákona;
• Bytový dům Sedláčkova
• Různé

964. RM se seznámila se zápisem č. 6 Komise pro rozvoj města ze dne 9. 9. 2014.
Hlasování: pro 5, proti 1 – Rýdlo, zdržela se 1 – Tichá.

4.8 Smlouva k užívání právního software ASPI 
Tento bod byl přesunut na následující schůzi Rady města Čelákovic.

4.9 Schválení znění Příkazní smlouvy na zajištění činností zadavatele – VZ „Propojení ulice Stankovského 
se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“
Na základě sdělení ROP Stř. Čechy o zařazení projektu „Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 
rekonstrukcí ulice V Prokopě“ k financování je na jednání RM předložena ke schválení Příkazní smlouva 
s firmou PPE.CZ s.r.o., Ostrava- Moravská Ostrava na zajištění činností zadavatele (kompletní administraci 
veřejné zakázky) „Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě““. 

965. RM schvaluje Příkazní smlouvu č. N2014-018 mezi městem Čelákovice jako příkazcem a společností 
PPE.CZ s.r.o., Ostrava – Moravská Ostrava jako příkazníkem, na zajištění činností zadavatele dle § 151 zákona 
č. 137/206 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky „akci „Propojení 
ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“ za cenu 22.900 Kč bez DPH – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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4.10 Schválení zadávací dokumentace „Výkon činnosti TDS a BOZP – Snížení energetické náročnosti 
budovy MŠ – Čelákovice“ 
Na základě sdělení požadavku na provedení kontroly zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na služby 

„Zajištění TDS a BOZP – Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – Čelákovice“, provedl ORM kontrolu této 

ZD včetně jejích příloh a připomínkoval. K některým návrhům je nutné přijmout stanovisko či je upravit dle 

rozhodnutí RM.

966. RM schvaluje Zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ_CEL_10_2014_29 „Výkon činnosti TDS a 
BOZP – Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – Čelákovice“ předložené manažerem projektu firmou 
OLIVIUS s. r. o, Sokolov, a to po zapracování věcných připomínek odboru rozvoje města MěÚ Čelákovice dle 
podkladového materiálu.  

967. RM ukládá manažeru projektu firmě OLIVIUS s. r. o, Sokolov, zapracovat věcné připomínky odboru 
rozvoje města k zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ_CEL_10_2014_29 „Výkon činnosti TDS a BOZP –
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – Čelákovice“.   
Hlasování společné pro usnesení 966 a 967: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT
6.1 Zápis č. 7/2014 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 19. 8. 2014
Rada města Čelákovic byl předložen zápis č. 7/2014 z jednání Komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 19. 8. 2014.
977. RM se seznámila se zápisem č. 7 Komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 19. 8. 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.2 Profesionální fotografie z akce „Slavnostní večer s koncertem“ – Smlouva o vytvoření a dalším šíření 
díla
Akce: „Slavnostní večer s koncertem“, se uskuteční v úterý 28. 10. 2014 v Kulturním domě v Čelákovicích u 
příležitosti státního svátku a předání čestného občanství města Čelákovic, které Zastupitelstvo udělilo sestrám 
Věře Gissingové a Evě Haymanové (obě rozené Diamantová). Fotografie budou využívány městem pro 
propagaci. RM byla předložena Smlouva o vytvoření a dalším šíření díla.

978. RM schvaluje Smlouvu o vytvoření a dalším šíření díla č.: MUC/08906/2014-OŠIK-197 mezi městem 
Čelákovice jako objednatelem a Ing. J. S., Šestajovice, jako autorem, na vytvoření profesionálních fotografií pro 
propagaci z akce Slavnostní večer s koncertem – viz usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Zápis č. 4/2014 z jednání Komise pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity
Radě města Čelákovic byl předložen Zápis č. 4 z jednání Komise pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové 
aktivity ze dne 8. 9. 2014.
979. RM se seznámila se zápisem č. 4 Komise pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity ze dne 
8. 9. 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.4 Návrh mimořádné odměny při příležitosti životního jubilea
PaedDr. Alena Pechalová vykonává funkci ředitelky Základní školy Čelákovice, J. A Komenského 414 

zodpovědně od 14. 11. 2002. Dle § 224 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb. Bylo RM navrženo ocenit její 

pracovní zásluhy u příležitosti životního jubilea mimořádnou odměnou. Odměna bude vyplacena při daném 

způsobu financování škol a školských zařízení z finančních prostředků státu.

980. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu PaedDr. Aleně Pechalové dle předloženého návrhu, 
v souvislosti s oceněním jejích pracovních zásluh u příležitosti životního jubilea. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.5 Schválení podání žádosti o poskytnutí účelové dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění 
následků živelných katastrof v rámci „Podpory hejtmana“
Městská knihovna by využitím účelové dotace Středočeského kraje pro rok 2014 ráda rozšířila nabídku svých 
služeb pořízením návratového boxu na knihy, tzv. biblioboxu. Dotace se týká oblasti podpory Pořízení vybavení 
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pro sociální, kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků 
živelných katastrof, tematické zadání „Podpora hejtmana“.
Je v plánu umožnit čtenářům vracet knihy ve výpůjčním termínu s ohledem na jejich časové možnosti i mimo 

provozní dobu knihovny. Termín podání žádosti o dotace je limitován dnem 30. září 2014. Maximální výše 

poskytované dotace je 95 %, tj. je cca 109.000 Kč, 5% spoluúčasti žadatele cca 6.000 Kč. 

981. RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí účelové dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění 
následků živelných katastrof v rámci „Podpory hejtmana“ na pořízení biblioboxu pro Městskou knihovnu 
Čelákovice, příspěvkovou organizaci.

982. RM ukládá ředitelce Městské knihovny Čelákovice podat žádost o poskytnutí účelové dotace ze 
Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof v rámci „Podpory hejtmana“ na pořízení 
biblioboxu pro Městskou knihovnu Čelákovice, nejdéle do 25. 9. 2014.

983. RM garantuje vyčlenění finančních prostředků odpovídající spolufinancování projektu účelové dotace ze 
Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof v rámci „Podpory hejtmana“ na pořízení 
biblioboxu pro Městskou knihovnu Čelákovice v maximální výši 115 tis. Kč.
Hlasování společné pro usnesení981, 982 a 983: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

6.6 Žádost o souhlas s umístěním volebního stojanu a konáním předvolební akce na městských pozemcích
Místní organizace ANO 2011 požádala o souhlas s konáním předvolebních akcí: 

1. října 5.00 – 12.00 hodin před nádražím ČD
4. října 8.00 – 13.00 hodin v dolní části náměstí 5. května.

Hlasování společné pro usnesení: pro 4, proti 0, zdrželi se 3 – Klicpera, Ryneš, Rýdlo.

6.7 Rozhodnutí ve věci inzerce v č. 10/2014 Zpravodaje města Čelákovic.
Proběhla diskuze ve věci volební inzerce. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

6.8 Zapůjčení panelů z výstavy „Továrník Volman a Čelákovice“ z Městského muzea do Volmanovy vily
V Městském muzeu končí dne 21. 9. 2014 výstava „Továrník Volman a Čelákovice“. Společnost Vila Volman, 
k. s., Čelákovice, požádala ředitele muzea o výpůjčku panelů z výstavy do Volmanovy vily.

986. RM souhlasí s výpůjčkou panelů po ukončení výstavy „Továrník Volman a Čelákovice“ z Městského 
muzea do Volmanovy vily. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA
7.1 Umístění příkazové dopravní značky „Jiný příkaz“ (Cyklisto sesedni z kola) u lávky
Na radě města dne 1. září 2014 byl schválen postup pro zimní údržbu přístupových cest k lávce a její mostovky, 
navržený Technickými službami 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. Na základě jednání ředitele 
Technických služeb s Policií ČR se jako nejvhodnější jeví umístění příkazové dopravní značky „Jiný příkaz“ 
(Cyklisto sesedni z kola) na příjezdové cesty k lávce. Důvodem je bezpečnost cyklistů na kluzkém povrchu. 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1 Revokace usnesení č. 19/2014/813 ze dne 14. července 2014 + vyřazení se seznamu uchazečů 
o pronájem bytu
Rada města Čelákovic přidělila byt č. 5 o velikosti 3+1 v domě č. p. 621, ul. Lesní v Milovicích paní H. M., 
Milovice, dle seznamu. Před předáním bytu a uzavření nájemní smlouvy sdělila paní Miková firmě Q-BYT 
Čelákovice, spol. s r.o., J. Zeyera 1697, Čelákovice, že si našla jiné bydlení a byt si nepřevezme. 

987. RM revokuje své usnesení č. 19/2014/813 ze dne 14. července 2014 z důvodu nezájmu uchazečky o byt. 
988. RM schvaluje vyřazení žádosti o byt paní H. M., Mělník.
Hlasování společné pro usnesení 987 a 988: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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8.2 Nájem bytu
Paní M. V., bytem Armádním č. p. 501, Milovice, požádala o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7. Nájemní 
smlouva byla platná do 31. 8. 2013. Dluh na nájemném činí k 30. 6. 2014  25.910 Kč. Nájemné, bez záloh na 
služby spojené s užíváním bytu č. 7, o velikosti 3+1, činí 6.313 Kč/měs. Dle sdělení paní K., pracovnice Q-
BYTu, žádost o dluhu na nájemném byla již odeslána k řešení AK dr. Luhana v březnu 2014. Členové bytové 
komise nedoporučují uzavření nové nájemní smlouvy a doporučují podat výpověď z nájmu bytu č. 7 v domě č. 
p. 501 v Milovicích, Armádní ulice, paní M. V., nar. 12. 5. 1956, z důvodu nezaplacení nájemného a úhrady za 
plnění poskytovaná s užíváním bytu v částce překračující trojnásobek měsíční výše těchto plateb.
Starostka města podala informaci zaslanou Sociálním odborem města Lysá nad Labem o osobním bankrotu 

(finanční situaci) pí V. a o postupném umořování dlužné částky na nájemném. K exekuci (oddlužení) se 

přihlásilo i město Čelákovice.

989. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 7 v domě č. p. 501, Milovice, Armádní ulice, s paní 
M. V., Milovice. Třípokojový byt z roku 1997 nebyl zatím rekonstruován a smlouva je uzavírána se stávajícím 
nájemcem, který je v tíživé bytové a sociální situaci. Proto smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu bude 
stanoveno v souladu s usnesením rady města ze dne 18. 8. 2011 – viz usnesení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2 – Tichý, Janák.

8.3 Nájem bytu
Pan J. H., bytem Armádní č. p. 502, Milovice, požádal o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13.  Nájemní 
smlouva byla platná do 30. 6. 2014. Firma Q-BYT předložila podklady, kde dluh na nájemném úhradách za 
plnění poskytovaná s užíváním bytu činí k 30. 6. 2014 - 72.961,-Kč. Nájemné, bez záloh na služby spojené 
s užíváním bytu č. 13 velikosti 3+1, činí 6.851 Kč/měs. Členové bytové komise nedoporučují uzavření nové 
nájemní smlouvy a doporučují podat výpověď z nájmu bytu č. 13 v domě č. p. 502 v Milovicích, Armádní ulice, 
manželům J. H. a O. H., z důvodu nezaplacení dluhu na nájemném v částce překračující trojnásobek měsíční 
výše těchto plateb. 

990. RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 13 v domě č. p. 502, Milovice, Armádní ulice, s 
manžely O. a J. H., Milovice, na dobu určitou do 31. 12. 2015. Třípokojový byt z roku 1997 nebyl zatím 
rekonstruován a smlouva je uzavírána se stávajícím nájemcem, který je v tíživé bytové a sociální situaci. Proto 
smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením rady města ze dne 18. 8. 
2011 – viz usnesení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2 – Tichý, Janák.

8.4 Žádost o prominutí jistoty na byt č. 6 v domě č. p. 1581, ul. Stankovského, Čelákovice
Paní S. R., bytem Stankovského č. p. 1581, Čelákovice, požádala o prominutí peněžité jistoty. Růžičková 
nesouhlasí se zaplacením jistoty při uzavírání nové nájemní smlouvy, viz usnesení usnesení Rady města 
Čelákovic č. 17/2014/742 ze dne 23. června 2014. Žádá o prominutí zaplacení jistoty, a to ze sociálních důvodů 
a rovněž z důvodu uzavření nájemní smlouvy se stávajícím nájemcem.

991. RM schvaluje prominutí jistoty na byt č. 6, v domě č. p. 1581, ul. Stankovského, Čelákovice, paní S. R., 
Čelákovice – viz usnesení.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 3 – Tichý, Rýdlo, Klicpera.

8.5 Žádost o řešení bytové otázky paní P. B.
Radě města Čelákovice byla předložena korespondence paní P. B., Čelákovice ve věci řešení její bytové otázky –
přednostní přidělení bytu.

992. RM neschvaluje na základě doporučení bytové komise, přednostní přidělení bytu paní P. B., Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2 – Tichý, Janák.

8.6 Společný nájem bytu č. 6 v domě č. p. 1445, ul. P. Holého, Čelákovice
Členové bytové komise projednali žádost o společný nájem bytu paní E. M. (stávající nájemce) s M. M. a M. M.
bytu č. 6 v o velikosti 2+1 o výměře 63,97 m² v čp. 1445/12, ul. Prokopa Holého, Čelákovice. Bytová komise 
doporučila souhlasit se vznikem společného nájmu bytu – viz § 2270 NOZ.

993. RM schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 6 o velikosti 2+1 o výměře 63,97 
m² v čp. 1445/12, Prokopa Holého, Čelákovice v k. ú. Čelákovice, kterým dojde ke změně nájemce a ke vzniku 
společného nájmu bytu s pí E. M. a p. M. M. a M. M., a zároveň ukládá správci bytového fondu Q-BYT 
Čelákovice, spol. s r.o., uzavřít dodatek v termínu do 30. 9. 2014 – viz usnesení.
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Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.7 Přidělení bytu č. 24 v domě č. p. 501, Armádní, Milovice
Jedná se o byt č. 24 o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 61,78m², 7. patro v č. p. 501, ul. Armádní 
v Milovicích. Členové bytové komise doporučili přidělení bytu panu O. V., Milovice. Dům č. p. 501 je z roku 
1997, nebyl zatím rekonstruován. Proto 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. 

994. RM přiděluje byt č. 24 o velikosti 2+1, Armádní čp. 501, Milovice, panu O. V., Milovice. Dvoupokojový 
byt z roku 1997 nebyl zatím rekonstruován a je doporučen k přidělení žadateli, který je v tíživé bytové situaci. 
Proto smluvní nájemné za m2 podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením rady města ze dne 
18. 8. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících 
z nájmu bytu bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního nájmu předem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.8 Přidělení bytu č. 32 v domě č. p. 621, Lesní, Milovice
Jedná se o byt č. 32 o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 118,02m², 3. patro v č. p. 621, ul. Lesní v Milovicích. 
Členové bytové komise doporučili přidělení bytu manželům M. a M. H., Lysá nad Labem. Rodina se nachází se 
v tíživé bytové situaci. Dům č. p. 621 je z roku 1997, nebyl zatím rekonstruován. 
Proto 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. 

995. RM přiděluje byt č. 32 o velikosti 3+1, Lesní čp. 621, Milovice, manželům M. a M. H., Lysá nad Labem. 
Třípokojový byt z roku 1997 nebyl zatím rekonstruován a je doporučen k přidělení rodině s pěti dětmi, rodina je 
v tíživé bytové situaci. Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu 
s usnesením rady města ze dne 18. 8. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci z titulu nájemného a 
jiných povinností vyplývajících z nájmu bytu bude ze strany nájemce složena jistina ve výši trojnásobku 
měsíčního nájmu předem – viz usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.9 Přidělení bytu č. 1 v domě č. p. 606, Průběžná, Milovice
Jedná se o byt č. 1 o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 64,05 m², přízemí v č. p. 606, ul. Průběžná Milovicích. 
Členové bytové komise doporučili přidělení bytu manželům paní A. K., Lysá nad Labem. Rodina se nachází 
v tíživé bytové situaci. Dům č. p. 606 je z roku 1997. V bytě v současné době probíhají opravy, např. výměna 
obkladů v koupelně a WC, výměna zařiz. předmětů a vymalování bytu. Proto 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. 

996. RM přiděluje ve znění pozdějších předpisů, byt č. 1 o velikosti 3+1, Průběžná čp. 606, Milovice, A. K., 
Lysá nad Labem. Třípokojový byt z roku 1997 nebyl zatím rekonstruován a je doporučen k přidělení rodině 
s dvěma dětmi, rodina je v tíživé bytové situaci. Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude 
stanoveno v souladu s usnesením rady města ze dne 18. 8. 2011. K zajištění nároků pronajímatele vůči nájemci 
z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících z nájmu bytu bude ze strany nájemce složena jistina ve výši 
trojnásobku měsíčního nájmu předem – viz usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
10.1 Poškození vozu větví akátu Volmanova
Město Čelákovice obdrželo od JUDr. M. S., Ph. D., dne 25. 7. 2014 e-mailem podanou stížnost na adresu 
podatelny úřadu, v níž žádá náhradu škody způsobené pádem větve z akátu rostoucího na pozemku ve vlastnictví 
města p. č.982/9 na kapotu jejího vozidla Toyota RAV 4 zaparkovaného před domem č.p.1759 v ulici 
Volmanova dne 17. 7. 2014. Dřevina je podměrečná a je zcela na rozhodnutí vlastníka zda dřevinu odstraní či 
ponechá na místě. 
997. RM schvaluje ve znění pozdějších předpisů, Dohodu o narovnání mezi městem Čelákovice a JUDr. M. S., 
Ph.D., Čelákovice, vypracovanou AK JUDr. Luhana, o náhradě škody ve výši 1.409 Kč. 
Hlasování: pro 4, proti 2 – Rýdlo, Bodlák, zdržel se 1 – Janák.



Zápis ze schůze Rady města Čelákovic

10

11. RŮZNÉ
11.1 Petice občanů za návrat lavičky V Prokopě 
Dne 1.9 2014 byla městu doručena „Petice za návrat lavičky v lokalitě V Prokopě,“kterou podepsalo 92 občanů 
Čelákovic. Lavička byla odstraněna v polovině srpna na žádost obyvatel domů č. p. 1532 a 1534, kteří si 
stěžovali na rušení nočního klidu o víkendech, když se u uvedené lavičky shromažďovala mládež cestou 
z kulturních podniků pořádaných ve městě a způsobovala hluk až do časných ranních hodin.

998. RM projednala v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, „Petici za návrat lavičky v lokalitě V Prokopě“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

999. RM ukládá řediteli TS Čelákovice zajistit umístění lavičky na původní místo v severní části sídliště 
V Prokopě v termínu do 30. 9. 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2 – Rýdlo, Tichá.

11. 2 Jmenování vedoucího ORM  
Odchodem Ing. Teichmanová uvolnilo se od 1.9 2014 místo vedoucího Odboru rozvoje města. Bylo vyhlášeno 
výběrové řízení, z něhož členové výběrové komise doporučili tajemníkovi jako vítěze Ing. Karla Hanuše.

1000. RM jmenuje na návrh tajemníka MěÚ pana Ing. Karla Hanuše, vedoucím Odboru rozvoje města 
Městského úřadu v Čelákovicích, s účinností od 1. listopadu 2014 – viz usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2 – Tichý, Janák.

Vzhledem k diskuzi na Diskuzním fóru a kvůli důkladnému prověření ve věci slevy na nájemném za dva 

prázdninové měsíce, červenec a srpen 2014 ve výši 19.900 Kč, panu Mgr. M. Š. – Jazyková škola, Prokopa 

Holého č. p. 1271, Čelákovice bylo navrženo usnesení, o kterém bylo následně hlasováno:

1001. RM schvaluje pozdržení usnesení 17/2014/703 a požaduje po nájemci čestné prohlášení, kterým by 
potvrdil skutečnost, že v období letních prázdnin v pronajímaných prostorách neprobíhala žádná výuka a škola 
byla zavřená a bez příjmu, a to včetně vysvětlení nájemce ve věci nájmu za prázdninové měsíce na příštím 
jednání RM.  
Hlasování: pro 5, proti 1 – Tichý, zdržel se 1 – Janák.

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