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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 17/2014 konané dne 23. června 2014

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

Hosté: PhDr. V. Tichý (SK UNION)

Program jednání:

1.1 Schválení programu jednání, případně jeho doplnění 
1.2 Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu
1.3 Schválení zápisu z RM č. 16 ze dne 9. 6. 2014.
1.4 Plnění usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Finance rozpočty dotace
4. Investice – záměry a vyjádření města
5. Sociální záležitosti a zdravotnictví
6. Školství, kultura a sport
8. Bytové a nebytové náležitosti

Jednání se uskutečnilo od 18.35 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích a bylo ukončeno 
v 22.30 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 23. 6. 2014
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
692. RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 2.12, 4.5, 4.6, 4.7, 6.8 a 11.1. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a Mgr. Františka Bodláka ověřovatelem zápisu.
693. Jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

694. Jmenuje Mgr. Františka Bodláka ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Bodlák.

1.3 Schválení zápisu ze schůze RM č. 16/2014 ze dne 9. 6. 2014.
RM byl ke schválení předložen Zápis z RM č. 16/2014 ze dne 9. 6. 2014.

695. RM schvaluje zápis z RM č. 16 ze dne 9. 6. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

1.4 Plnění usnesení k datu 23. 6. 2014
RM bylo předloženo tajemníkem MěÚ plnění usnesení ke dni 23. 6. 2014.

696. RM bere na vědomí plnění usnesení ke dni 23. 6. 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
2.1 Nabídka na koupi pozemku u lávky přes Labe, v k. ú. Káraný, 
V souvislosti s dokončením stavby lávky přes Labe se obrátil na město Čelákovice s nabídkou na odprodej 
pozemku situovaného v sousedství vybudovaného sjezdu lávky v Káraném vlastník pozemku p. č. 1591/7. 

697. RM nedoporučuje ZM koupi pozemku p. č. 1591/7 – trvalý travní porost, o výměře 224 m2, v k. ú. Káraný 
a obci Káraný.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.2 Nabídka na koupi pozemku v lokalitě U hliniště, v k. ú. Čelákovice
Tento bod byl přesunut na následující schůzi RM. Podkladový materiál bude doplněn o možné využití 
předmětného pozemku městem Čelákovice.

2.3 Směna pozemků: část p. č. 668/1 za část st.p.č. 667/1, k. ú. a obci Čelákovice a p. č. 498/11 a p. č. 498/37 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice 
Tento bod byl přesunut na následující schůzi RM. Podkladový materiál bude doplněn o finanční vyrovnání 
hodnot příslušných pozemků (dle znaleckých posudků).

2.4 Dohoda pro souhlas města s rekonstrukcí plynovodní přípojky na pozemku města 
Pro souhlas s umístěním stavby v pozemku města a pro řízení vedené s příslušným stavebním úřadem byla 
vypracována Dohoda, ve které jsou obsaženy podmínky města k možnosti realizace stavby – rekonstrukce 
plynovodní přípojky, v pozemku města. U Dohody č. 3633201404 se jedná o možnost rekonstrukce stávajícího 
uložení plynovodní přípojky v ul. Kostelní pro napojení stavby nového rodinného domu na st. p. č. 170/1 a p. č. 
172/1. 

698. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 3633201404 o umožnění provedení stavby plynovodní přípojky 
v 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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.5 Žádost o prodej – pronájem části p. č. 40/7, v k. ú. Záluží u Čelákovic
Na město Čelákovice se obrátila se svým požadavkem na odprodej – pronájem části pozemku p. č. 40/7 – ostatní 
plocha/ ostatní komunikace, o výměře cca 51 m2, z celkové výměry 1646 m2, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci 
Čelákovice, paní M. P.
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Svůj zájem o část této nemovitosti zdůvodňuje záměrem na uzavření přístupové cesty k domu č. p. 61 z důvodu 
stávajícího záboru prostranství oplocením a dlouhodobým umístěním karavanu.
Před podáním žádosti byla na Město Čelákovice doručena stížnost obyvatel sousedních nemovitostí s tím, že pí 
Ptáčníková svým jednáním znemožňuje ostatním obyvatelům užívat přístupovou cestu, brání odvozu fekálií 
z odpadních jímek umístěných u nemovitostí ze strany přístupové cesty a ohrožuje okolní obyvatele 
vypouštěním svých psů do těchto prostor. Stávající oplocení, zábor a umístění karavanu nebylo s Městem 
Čelákovice konzultováno ani nebylo povoleno.

699. RM neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části p. č. 40/7 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
o výměře cca 51 m2, z celkové výměry 1646 m2, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice a doporučuje ZM 
neschválit prodej části p. č. 40/7 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře cca 51 m2, z celkové výměry 
1646 m2, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.6 Žádost o prodej p. č. 500/84, v k. ú. Sedlčánky
Vlastníci domu č. p. 200 se opakovaně obrací na město Čelákovice se svým požadavkem na odprodej 
sousedního pozemku. Požadují odprodej pozemku p. č. 500/84, v k. ú. Sedlčánky.
Město Čelákovice odprodej tohoto pozemku několikrát zamítlo, neboť je na něm v katastru nemovitostí zapsáno 
úplatné věcné břemeno (trpění přetínání vodiči kabelového vedení), dále jsou na něm umístěny drenáže 
odvodňující danou lokalitu, na které by musel být, při případném prodeji, zpracován geometrický plán a sepsána 
smlouva na služebnost – uložení sítí. Po parcelaci dané lokality byla městem Čelákovice zadána k vypracování 
projektová dokumentace na vybudování přístupového chodníku k autobusové zastávce pro obyvatele východní 
části lokality. Tato investice by byla v případě prodeje neuskutečnitelná a tudíž zbytečně vydaná. Nemalou úlohu 
při vydání nesouhlasu s prodejem tohoto pozemku činí bezpochyby i ta skutečnost, že při parcelaci této lokality 
se výměra tohoto pozemku projevila v procentuálním vyčíslení pozemků veřejné zeleně, které bývá při 
parcelacích tohoto rozsahu požadováno. Prodejem takovýchto pozemků se plochy veřejné zeleně nevratně 
zmenšují.

700. RM doporučuje ZM neschválit prodej pozemku p. č. 500/84 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 
444 m2, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

2.7 Žádost o prodej pozemku st.p.č. 138 v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice
Pí N. jménem spoluvlastníků podala Městu Čelákovice novou žádost o odprodej, kde žádá město o přehodnocení 
ceny za odprodej a poukazuje na skutečnost, že cena za prodej srovnatelného pozemku byla stanovena ve výši 
537,- Kč/m2 .

701. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku pod budovou č. p. 87 - st.p.č. -138 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 962 m2, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za minimální cenu 537,- Kč/m2.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Odbor hospodářský zajistí znalecký odhad tržní ceny zastavěného pozemku budovou č. p. 87, a to - st.p.č. -138 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 962 m2, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice.

2.8 Dohoda pro souhlas města s vybudováním přeložky vodovodní přípojky na pozemku města 
Pro souhlas s umístěním stavby v pozemku města a pro řízení vedené s příslušným stavebním úřadem byla
vypracována Dohoda, ve které jsou obsaženy podmínky města k možnosti realizace stavby v pozemku města.
U Dohody č. 2399201410 se jedná o možnost přeložky stávajícího uložení vodovodní přípojky.

702. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2399201410 o umožnění provedení stavby přeložky vodovodní přípojky 
v 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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.9 Fa Mgr. M. Š. – sleva na nájemném, JAZYKová škola, Sedláčkova č. p. 107, Čelákovice
Radě města je předložena žádost nájemce nebytových prostor v č. p. 107, ulice Sedláčkova, Čelákovice, o slevu 
na nájemném za dva prázdninové měsíce, červenec a srpen 2014. 
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703. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, slevu 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, z důvodu úbytku 
studentů a frekventantů jazykových kurzů. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

2.10 Dohoda pro souhlas města se stavbou nové plynovodní přípojky na pozemku města 
Pro souhlas s umístěním stavby v pozemku města a pro řízení vedené s příslušným stavebním úřadem byla 
vypracována Dohoda, ve které jsou obsaženy podmínky města k možnosti realizace stavby – rekonstrukce 
plynovodní přípojky, v pozemku města. U Dohody č. 3633201405 se jedná o možnost výstavby nové plynovodní 
přípojky v ul. Dělnická pro napojení novostavby na p. č. 1928. 

704. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 3633201405 o umožnění provedení stavby plynovodní přípojky 
v pozemku města – p. č. 3104/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a pí A. T., Čelákovice, jako stavebníkem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.11 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – ukončení nájemní smlouvy
RM byl k projednání předložen Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 24. 1. 2005 
mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem a Bydlení a domov. Nájemní smlouva byla uzavřena k užívání 
nebytových prostor o celkové ploše 210 m². Nájemce podal výpověď z nájmu a předávacím protokolem 
nebytový prostor předal ke dni 31. 3. 2014. Veškeré platby související s nájmem, nájemce uhradil dne 
23. 1. 2014. 

705. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 
24. 1. 2005, mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem a Bydlení a domov, zastoupené panem A. K., 
Čelákovice, jako nájemcem, na ukončení této nájemní smlouvy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.12 Výpověď nájemní smlouvy
Z důvodu akceptace dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na rekonstrukci Městského 
stadionu poskytovatelem – MŠMT ČR, je nutno vypovědět nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice a 
SK Union Čelákovice. Výpovědní lhůta smlouvy činí 2 měsíce. 
TJ Spartak Čelákovice v září 2013 podal žádost o dotaci na rekonstrukci atletických sektorů stadionu na MŠMT
ČR. Záměr na výpůjčku části pozemku byl přijat RM 12. 5. 2014. K realizaci tohoto záměru je nutno uzavřít 
Smlouvu o výpůjčce mezi městem Čelákovice a TJ Spartak Čelákovice.

K projednávání tohoto bodu se dostavil PhDr. V. Tichý (SK UNION).

Před hlasováním Ing. Ryneš upozornil na střet zájmů, možnost hlasování to však nevylučuje.

708. RM vypovídá v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Nájemní smlouvu na pronájem pozemků v areálu městského stadionu, 
uzavřenou dne 26. 2. 1999 mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem a SK UNION Čelákovice jako 
nájemcem z důvodu realizace záměru na rekonstrukci Městského stadionu, ale v případě možné dohody mezi TJ 
SPARTAK a UNION Čelákovice RM souhlasí s ukončením tohoto nájmu dohodou, a to i v průběhu výpovědní 
doby.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

709. RM ukládá tajemníkovi MěÚ, aby ve spolupráci s odbory MěÚ, na základě dohody sportovních subjektů 
a školských institucí ve městě využívajících městský stadion, připravil do RM návrh řešení na úpravu užívacích 
vztahů na městském stadionu od září 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

710. RM doporučuje ZM ke schválení přidělení mimořádné dotace na rekonstrukci Městského stadionu 
v Čelákovicích pro TJ Spartak Čelákovice ve výši 5,5 mil. Kč, a to na základě příslušné smlouvy o dotaci, 
uzavřené mezi městem Čelákovice a TJ Spartak Čelákovice, ve které bude zakotveno, že městem poskytnuté 
finanční prostředky budou použity výhradně na rekonstrukci městského atletického stadionu v souvislosti 
s poskytnutím investiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z Programu 133510 –
„Podpora materiálně technické základny sportu“ v roce 2014 a s tím, že ve smlouvě bude ošetřeno vrácení 
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příspěvku města v případě nepřidělení dotace nebo v případě porušení daných pravidel dotace a za předpokladu, 
že po provedení rekonstrukce a v souladu s podmínkami předmětné dotace, nejdéle však ihned po skončení 
příslušné smlouvy či výpůjčky mezi městem Čelákovice a TJ Spartak Čelákovice, bude vytvořené sportovní dílo 
převedeno bezúplatně na město Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3.1 Změny rozpočtu města 2014 provedené k 31. 5. 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 provedené k 31. 5. 2014.

706. RM bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpisu rozpočtu 
města 2014, provedené k 31. 5. 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.2 Rozpočet města 2014 – úprava č. 6
RM byla předložena úprava č. 6 rozpočtu města 2014.

707. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu č. 6 rozpočtu města Čelákovic 2014. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2 – Tichý, Janák.

3.3 Odpis dluhu z nájmu pozemku
Nájem části pozemku p. č. 26/16 o výměře 650 m2 v k. ú. Záluží byl s Ing O. M. sjednán na základě nájemní 
smlouvy v roce 2005 za roční nájem 650 Kč. Do roku 2014, kdy byl nájem ukončen, nebylo nájemné placeno. 
Celkový dluh je 5 850,- Kč. Řádná upomínka byla dlužníkovi zaslána v roce 2013. Vzhledem k výši dluhu je 
navržen jeho odpis, protože vymáhání po ukončení nájemní smlouvy je nerentabilní. 

711. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, odepsání dluhu Ing. O. M. na nájemném z části pozemku p. č. 26/16 v celkové výši 5.850,- Kč, 
z důvodu nerentabilnosti jeho vymáhání. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA
4.1. Výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Stavební 
úpravy objektu MŠ Rumunská 1477, Čelákovice.
Tento bod byl přeložen na následující schůzi RM Čelákovic.

4.2 Zápis č. 4 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 10. června 2014
RM byl předložen Zápis č. 4 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 10. června 2014.

712. RM se seznámila se Zápisem č. 4 Komise pro rozvoj města ze dne 10. 6. 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

713. RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a po projednání v komisi pro rozvoj města, s upraveným řešením stavby 
garáže na pozemku p. č. 1938/4 v ulici Polská v Čelákovicích ze dne 31. 10. 2013. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 3 – Ryneš, Klicpera, Rýdlo.

4.3 Schválení smlouvy o dílo na vypracování urbanistické studie uličního prostoru ulice Jiřinská v úseku 
mezi Sukovou a lávkou 
RM na svém jednání v únoru letošního roku schválila nabídku architektonické kanceláře Tichý & Kolářová 
s. r. o., Praha 3 – Vinohrady na zpracování urbanistické studie uličního prostoru ulice Jiřinská v úseku mezi 
Sukovou a lávkou za nabídkovou cenu 57 500 Kč bez DPH. Nyní je ke schválení předloženo upravené znění 
smlouvy o dílo.
714. RM revokuje své usnesení č. 8/2014/397 ze dne 31. března 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2 – Klicpera, Rýdlo.

715. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve 
znění pozdějších předpisů, upravenou Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovicemi jako objednatelem 
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a společností Tichý & Kolářová s. r.o., Praha 3 – Vinohrady jako zhotovitelem na zpracování urbanistické studie 
uličního prostoru ulice Jiřinská v úseku mezi Sukovou a lávkou v celkové ceně 57.500 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2 – Klicpera, Rýdlo.

4.4 Opravy chodníků v návaznosti na rekonstrukci ulice Sokolovské v Čelákovicích
V návaznosti na rekonstrukci ulice Sokolovské v Čelákovicích, která byla dokončena a zkolaudována 
30. 5. 2014 byla provedena oprava chodníků a živičného povrchu ulice Spojovací bezprostředně navazujících 
na rekonstrukci ulice Sokolovské tak, aby logicky navazovaly na nově zrekonstruovaný úsek a nevzniklo 
nepřehledné křížení pěších a motoristů. Dále byly provedeny opravy chodníků ulice Rumunské bezprostředně 
navazující na ulici Sokolovskou. Bylo provedeno sjednocení dláždění, včetně vodících prvků pro slabozraké 
a nevidomé a přeznačení vodorovného dopravního značení tak, aby odpovídalo nově zrekonstruované ulici 
Sokolovské. Dále byla provedena oprava nevyhovujícího chodníku před „hotelem Beránek“ a propojení 
chodníků před objektem č. p. 1679.

716. RM se seznámila s provedením oprav chodníků ulice Spojovací v návaznosti na rekonstrukci ulice 
Sokolovské v Čelákovicích společností STRABAG a. s., Praha 5 – Smíchov, za celkovou nabídkovou
cenu 139.175,96 Kč bez DPH (168.402,91 Kč včetně DPH).

717. RM se seznámila s provedením oprav chodníků ulice Rumunské v návaznosti na rekonstrukci ulice 
Sokolovské v Čelákovicích společností STRABAG a.s., Praha 5 – Smíchov, za celkovou nabídkovou cenu 
57.446,96 Kč bez DPH (69.510,82 Kč včetně DPH).

718. RM se seznámila s provedením oprav chodníku před objektem č. p. 1469 v k. ú. Čelákovice v návaznosti 
na rekonstrukci ulice Sokolovské v Čelákovicích společností STRABAG a.s., Praha 5 – Smíchov, za celkovou 
nabídkovou cenu 49.009,91 Kč bez DPH (59.301,99 Kč včetně DPH).

719. RM se seznámila s provedením propojení chodníků ulice Sokolovské před objektem č. p. 1679 v k. ú. 
Čelákovice v návaznosti na rekonstrukci ulice Sokolovské v Čelákovicích společností STRABAG a.s., Praha 5 –
Smíchov, za celkovou nabídkovou cenu 5.497,48 Kč bez DPH (6.651,96 Kč včetně DPH).
Hlasování společné pro usnesení 716, 717, 718, 719: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.5 Schválení znění Příkazní smlouvy na zajištění činností zadavatele – VZ „Mateřská škola v areálu 
MDDM v Čelákovicích“
Na základě požadavku na realizaci výstavby nové MŠ a areálu MDDM a zpracované dokumentace pro stavební 

povolení byla 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) „Mateřská škola 

v areálu MDDM v Čelákovicích“. Za činnosti provedené v rámci administrace VZ bude společnosti PPE.CZ 

vyplacena odměna 22 900 Kč bez DPH. Po schválení této smlouvy RM bude společnost PPE vyzvána k zahájení 

plnění smlouvy – zpracování návrhu zadávací dokumentace, která bude rovněž předložena ke schválení na 

jednání RM. Odhadované investiční náklady (předpokládaná hodnota VZ) jsou 25,5 mil. Kč bez DPH. Podle 

výše předpokládané hodnoty VZ se jedná o podlimitní VZ v otevřeném řízení. 

720. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve 
znění pozdějších předpisů, 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. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky 
„Mateřská škola v areálu MDDM v Čelákovicích“ za cenu 22.900,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.6 Výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Stavební 
úpravy městské sauny Čelákovice.
Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy městské 

sauny Čelákovice “ byla doručena čtyřem firmám v tištěné podobě, dvě firmy využily možnosti převzetí výzvy 

z profilu zadavatele. Hodnoticí komise konstatovala, že ani jedna ze čtyř předložených nabídek nesplnila 

všechny zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, tím nastal důvod 

k jejich vyřazení. Dle Komise je však na zvážení radou města, vzhledem k důležitosti zakázky a ve vazbě na 

termín realizace možnost akceptace nejvhodnější nabídky uchazeče KWEKU s.r.o., Havlíčkova 921,280 02 
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Kolín 4, IČ: 27094359, a to s podmínkou dodržení termínu realizace díla dle zadávacích podmínek nejpozději do 

31. 08. 2014

721. RM rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve 
znění pozdějších předpisů, o novém posouzení a hodnocení nabídek, protože odmítá Protokol o posouzení a 
hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy městské sauny 
Čelákovice“ ze dne 23. 6. 2014, a to z důvodu porušení postupu stanoveným zákonem o veřejných zakázkách
hodnotící komisí.

722. RM odvolává v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Komisi pro posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice“ ve složení A. P., Ing. 
J. T., Z. M.

723. RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve 
znění pozdějších předpisů, jinou komisi pro nové posouzení a hodnocení nabídek, ve složení: M. T., M. Ž., Ing. 
D. T., J. B., Ing. J. T.; náhradníci: Ing. A. R., Ing. K. K., J. J., I. K., J. B. a požaduje od této komise provedení 
nového posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební 
úpravy městské sauny Čelákovice“. 

Hlasování společné pro usnesení 721, 722, 723: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.7 Dopis č. j. MUC/06403/2014/star 
RM byl předložen dopis č. j. MUC/06403/2014/star – zaslání stavebního povolení s vyznačením nabytí právní 
moci firmě Phoenix Property s. r. o., Praha 4.

743. RM schvaluje dopis č. j. MUC/06403/2014/star – zaslání stavebního povolení s vyznačením nabytí právní 
moci firmě Phoenix Property s. r. o., Praha 4, prostřednictvím advokátní kanceláře JUDr. V. B., Praha 1.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
5.1 Zápis Sociální komise 6/12. 6. 2014
RM byl předložen Zápis Sociální komise 6/12. 6. 2014

724. RM se seznámila se Zápisem č. 6 Sociální komise ze dne 12. 6. 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5.2 Žádost o proplacení programu prevence rizikového chování školní mládeže
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, Čelákovice požádala dne 19. 5. 2014 o proplacení programu prevence 
rizikového chování školní mládeže realizovaného v rámci projektu „Sám sebou“.
V žádosti bylo uvedeno, že se jedná o šestihodinový blok pro žáky 7. a 9. ročníků. Blok vedla PaedDr. Z. K. a 
JUDr. K. K., kteří spolupracují s výše uvedenou základní školou již devět let. Faktura za lektorné, vyhodnocení a 
zprávu činí celkem 18.120 Kč. Sociální komise na svém jednání dne 12. 6. 2014 souhlasila s proplacením faktur 
za program prevence rizikového chování školní mládeže z rozpočtu našeho města § 35 – zdravotnictví –
prevence před drogami, položka 5222.

725. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, proplacení faktur za program prevence rizikového chování školní mládeže 
v celkové částce 18.120 Kč Základní škole, Kostelní 457, Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
6.1 Zásady pro poskytování finanční podpory (dotací) z rozpočtu města Čelákovic
Pod vedením paní starostky byla dopracována konečná verze Zásad na úrovni vedení města.
Diskuse byla především při úpravě čl. IV. – Kritéria a hlediska hodnocení žádostí. 

Komise pro sport dospěla po dvou zasedáních ke kompromisnímu řešení, ke kterému se přiklání i odbor školství, 
informací a kultury:

- zvýhodnění koeficientem 3 – pouze děti a mládež do 18 let s bydlištěm v Čelákovicích
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- zvýhodnění dětí koeficientem 2 – děti a mládež do 18 let s bydlištěm mimo Čelákovice,

- koeficient 1 – dospělí.  

Dle připomínek sportovních subjektů je zřejmé, že návrh komise pro sport může být kompromisem pro širokou 
sportovní obec.

726. RM schvaluje v souladu ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, interní předpis č. I/7/2014 – Zásady pro poskytování finanční podpory (dotací) 
z rozpočtu města Čelákovic a ruší Zásady města Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti 
výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit ze dne 25. 10. 2012. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2 – Klicpera, Ryneš.

6.2 Záznam do kroniky města za rok 2013
Tento bod byl přeložen na příští schůzi RM.

6.3 Žádost Okrašlovacího spolku čelákovického, o. s., o mimořádnou dotaci na pořádání Řezbářského 
sympozia v Čelákovicích 
Okrašlovací spolek čelákovický, o. s., žádá o mimořádnou dotaci ve výši 18 400 Kč na organizaci Řezbářského 
sympozia v Čelákovicích. Termín je plánován na 11. – 14. 9. 2014. 

Bylo hlasováno o usneseních:
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, mimořádnou dotaci Okrašlovacímu spolku čelákovickému, o. s. ve výši 
15.000 Kč na pořádání Řezbářského sympozia 2014 v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 2 – Janák, Tichý, proti 5, zdrželi se 0 – usnesení nebylo přijato.

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, mimořádnou dotaci Okrašlovacímu spolku čelákovickému, o. s. ve výši 
10.000 Kč na pořádání Řezbářského sympozia 2014 v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 3 – Janák, Tichý, Bodlák, proti 4, zdrželi se 0 – usnesení nebylo přijato.

6.4 Žádost sportovního subjektu Basketbal Čelákovice, o. s.
Předseda sportovního subjektu Basketbal Čelákovice, o. s. požádal o mimořádný finanční příspěvek ve výši 
7.000,- Kč. Základní škola J. A. Komenského 414 instalovala do velké tělocvičny mechanismus pro regulaci 
výšky basketbalového koše pro děti hrající minibasketbal. Toto zařízení využijí především děti sdružené ve 
sportovním subjektu Basketbal Čelákovice. Jmenovaný subjekt má vysoký nárůst dětských členů, kteří v roce 
2015 mohou vstoupit do oficiální soutěže. Z tohoto důvodu bylo nutné navýšit i počet tréninků (2 hodiny) 
v tělocvičně základní školy, což v důsledku znamená i navýšení nájemného pro rok 2014 z plánovaných 3.500 
Kč na 10.500 Kč. 

727. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádný finanční příspěvek ve výši 7.000 Kč sportovnímu subjektu 
Basketbal Čelákovice, o. s. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 3 – Klicpera, Janák, Tichý.

6.5 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města v rezortu školství 
a kultury
Odměny ředitelů škol budou vyplaceny při daném způsobu financování škol a školských zařízení z finančních 
prostředků státu přidělených prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje.
Postupováno dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády ČR č. 
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů -
odměny jsou navrženy za plnění mimořádných úkolů ve sledovaném období – 1. pololetí 2014. 

728. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelům školských zařízení zřizovaných městem 
dle podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.
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729. 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 řediteli městského muzea dle podkladového 
materiálu. 
Hlasování: pro 4, proti 2 – Janák, Tichý, zdržel se 1 – Klicpera.

730. 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 ředitelce městské knihovny dle podkladového 
materiálu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

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 řediteli Kulturního domu Čelákovice dle podkladového 
materiálu, zvýšenou na základě protinávrhu o 3.000 Kč.
Hlasování: pro 2 – Janák, Tichý, proti 0, zdrželo se 5 – navržené usnesení nebylo přijato.

731. 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 řediteli Kulturního domu Čelákovice dle 
podkladového materiálu, zvýšenou na základě protinávrhu o 1.000 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

6.6 Smlouva o výpůjčce sbírkového předmětu - sádrová busta T.G.Masaryka
Městské muzeum v Čelákovicích zapůjčilo Městu Čelákovice sbírkový předmět „Sádrová busta T.G.Masaryka, 
inventární číslo H 106835“ za účelem reprezentativní expozice busty v zasedací síni radnice na náměstí 5. května 
1.
Bylo hlasováno o usnesení:
Rada města schvaluje v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o výpůjčce č. 4/2014/MěM mezi Městským muzeem 
v Čelákovicích, jako půjčitelem a Městem Čelákovice, jako vypůjčitelem na zapůjčení sbírkového předmětu 
„Sádrová busta T.G.Masaryka, inventární čísl H 106835.
Hlasování: pro 3, proti 0, zdržel se 3 – Janák, Tichý, Klicpera, nepřítomen 1 – Ryneš – usnesení nebylo přijato.

6.7 Žádost J. S. o poskytnutí příspěvku na asistenta pedagoga na úhradu části mzdy – 0,2 úvazku asistenta 
pedagoga pro svého syna R. B.
Chlapec má diagnostikovanou PAS – dětský autismus. Ve školním roce 2014/2015 nastupuje do Základní školy 
J. A. Komenského 414 k plnění povinné školní docházky. V předchozích letech navštěvoval za účasti asistenta 
pedagoga mateřskou školu. 

Krajský úřad vyčíslil finanční nároky v případě tohoto dítěte na 52 000 Kč/rok, tj. 0,25 úvazku. Základní škola 
dále jedná s Krajským úřadem o finančních prostředcích na integrované děti. K dořešení a vyčíslení konkrétní 
finanční podpory těchto dětí dojde až v září 2014. Paní S. požádala radu města o finanční podporu ve výši 
úhrady 0,2 úvazku asistenta pedagoga, což činí dle propočtu školy celkem s odvody 4 806 Kč měsíčně.

732. RM stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, limit mzdových prostředků pro asistenty pedagoga v základních školách 
na výši 50.000,- Kč/školní rok a každé dítě, kterému vzniká nárok využívat službu asistenta pedagoga v základní 
škole s účinností od školního roku 2014–2015. Podmínkou přiznání mzdových prostředků v daném limitu je 
souhlas OŠMS KÚ Středočeského kraje se zřízením funkce asistenta pedagoga pro příslušnou základní školu a 
pro konkrétní dítě.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.8 Článek do ZMČ
Informace o úhradách za telekomunikační služby za měsíc září 2013 – fa 2013110504. V souvislosti s články 
zveřejněnými ve Zpravodaji města Čelákovic týkajícími se ceny za telekomunikační služby bývalého starosty a 
místostarosty v září 2013 vznesl Ing. Sekyra na jednání zastupitelstva města požadavek, aby byla zveřejněna 
částka za telekomunikační služby uvedená na faktuře. 

733. RM souhlasí na základě žádosti zastupitele Ing. Sekyry se zveřejněním informace ve Zpravodaji města 
Čelákovic o úhradách cen za telekomunikační služby bývalého starosty Ing. Pátka a bývalého místostarosty 
Ing. Sekyry v září 2013 podle informací na faktuře firmy eNET, s. r. o., Praha 10, č. 2013110504. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1 Zápis č. 6/2014 z jednání Komise bytové ze dne 3. 6. 2014
RM byl předložen Zápis č. 6 z jednání Komise bytové, konané dne 3. 6. 2014.

734. RM se seznámila se zápisem č. 6/2014 Komise bytové ze dne 3. 6. 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.2 Přidělení bytu č. 9 v domě č. p. 1441, Prokopa Holého, Čelákovice
Členové bytové komise doporučili přidělení bytu manželům M. a V. Š., bytem B. Smetany č. p. 1489, 
Čelákovice dle seznamu žadatelů o sociální bydlení. 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. 

735. RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt č. 9 o velikosti 2+1, Prokopa Holého, č. p. 1441, Čelákovice, 
manželům M. a V. Š., Čelákovice, dle seznamu žadatelů o sociální bydlení. Smluvní nájemné za m² podlahové 
plochy bytu je 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 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

8.3 Přidělení bytu č. 8 v domě č. p. 1743, Prokopa Holého, Čelákovice
Členové bytové komise doporučili přidělení bytu paní Š. P., Čelákovice, dle seznamu žadatelů o sociální 
bydlení. 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. 

736. RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt č. 8 o velikosti 2+1, Prokopa Holého, č. p. 1743, Čelákovice, paní Š.
P., Čelákovice, dle seznamu žadatelů o sociální bydlení. Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu je 
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 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

8.4 Přidělení bytu č. 36 v domě č. p. 1581, Stankovského, Čelákovice
Členové bytové komise doporučili přidělení bytu paní O. J., Čelákovice, dle seznamu žadatelů o sociální 
bydlení. 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. 

737. RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt č. 36 o velikosti 2+1, Stankovského, č. p. 1581, Čelákovice, paní O.
J., Čelákovice, dle seznamu žadatelů o sociální bydlení. Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu je 
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 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

8.5 Přidělení bytu č. 40 v domě č. p. 501, Armádní, Milovice
Členové bytové komise doporučili přidělení bytu paní H. M., Čelákovice, dle seznamu žadatelů o sociální 
bydlení. 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.
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738. RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt č. 40 o velikosti 2+1, Armádní, č. p. 501, Milovice, paní H. M., 
Čelákovice, dle seznamu žadatelů o sociální bydlení. Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu je 
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 – viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

8.6 Přidělení bytu č. 43 v domě č. p. 606, Průběžná, Milovice
Členové bytové komise doporučili přidělení bytu paní M. Š., bytem Spojovací č. p. 557, Milovice, dle seznamu 
žadatelů o sociální bydlení. 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. 

739. RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt č. 43 o velikosti 2+1, Průběžná, č. p. 606, Milovice, paní M. Š., 
Milovice, dle seznamu žadatelů o sociální bydlení. Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu je 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 – viz usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

8.7 Vyřazení žádosti o byt A. Š., Čelákovice
Tento bod byl přesunut na následující schůzi RM.

8.8 Vyřazení žádosti o byt F. G., Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Tento bod byl přesunut na následující schůzi RM.

8.9 Vyřazení žádosti o byt D. Š., Poděbrady
Tento bod byl přesunut na následující schůzi RM.

8.10 Výměna bytů v DPS
V domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní č. p. 26, se uvolnily dva byty, byt č. 208 a byt č. 301. Usnesením
rady města č. 16/2014/683 ze dne 9. června 2014 byl byt č. 301 přidělen paní R. K., Čelákovice, dle seznamu a 
byt č. 208 byl přidělen panu P. K., Praha 10, usnesením rady města č. 16/2014/684 ze dne 9. června 2014. Dne 
16. 6. 2014 poslala paní R. K. žádost o výměnu výše uvedeného bytu, s odůvodněním, že v tomto bytě je balkon 
se schůdkem na který se nedostane o berlích ani s vozíčkem. A dveře se otevírají pouze celé a jsou tedy těžké na 
manipulaci. Vzhledem k zdravotnímu stavu paní R. K., bylo doporučeno přidělení bytu č. 208 v DPS, ul. 
Kostelní, Čelákovice a byt č. 301 v DPS, ul. Kostelní, Čelákovice, přidělit panu P. K.
740. RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s výměnou bytů v DPS, ul. Kostelní, Čelákovice, – byt č. 301 v DPS, ul. 
Kostelní, Čelákovice, přiděluje panu P. K., Praha 10, a byt č. 208 v DPS, ul. Kostelní, Čelákovice, přiděluje paní 
R. K., Čelákovice. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.11 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 47 v domě č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice
Paní I. Č., bytem Průběžná 606, Milovice požádala o prodloužení nájemní smlouvy. Členové bytové komise 
doporučili uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 47, ul. Průběžná č. p. 606, Milovice na dobu určitou 3 
měsíce tj. do 31. 8. 2014 s paní I. Č., Milovice, za předpokladu, že bude splácet dluh v minimální výši 2 000,-Kč 
spolu s měsíčním nájmem. 

741. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 47, v domě č. p. 606, ul. 
Průběžná, Milovice, na dobu určitou 3 měsíce, tj. do 31. 8. 2014, s manželi M. a I. Č., Milovice, za předpokladu, 
že budou splácet dluh minimálně ve výši 2000 Kč, spolu s měsíčním nájmem.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.
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8.12 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 6 v domě č. p. 1581, ul. Stankovského, Čelákovice
Paní S. R., bytem Stankovského 1581, Čelákovice požádala o prodloužení nájemní smlouvy. Nájemní smlouva 
byla platná do 30. 9. 2013. Členové bytové komise doporučili uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 6, ul. 
Stankovského č. p. 1581, Čelákovice na dobu určitou 6 měsíců tj. do 31. 12. 2014 s paní S. R., Čelákovice, za 
předpokladu, že bude uhrazen poplatek z prodlení nejpozději do 31. 7. 2014 a za předpokladu, že nájemce zaplatí 
pronajímateli jistotu dle Zásad pronajímání bytu v majetku města Čelákovic, čl. VII. odst. 5. 
742. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 6, v domě č. p. 1581, ul. 
Stankovského, Čelákovice, na dobu určitou 6 měsíců, tj. do 31. 12. 2014 s paní S. R., Čelákovice, za 
předpokladu, že bude uhrazen poplatek z prodlení nejpozději do 31. 7. 2014, a za předpokladu, že nájemce 
zaplatí pronajímateli jistotu dle Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic, čl. VII. odst. 5.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Klicpera.

8.13 Převod dotovaného nájmu bytu
Na bytové komisi proběhla diskuse o dotovaném nájemném. Členové bytové komise požádali tajemnici bytové 
komise, aby vznesla písemný dotaz na radu města, týkající se stanoviska ve věci převodu dotovaného bytu. 
Rada města požaduje upřesnění tohoto požadavku ze strany bytové komise.

11.1 Vodní cesty na Labi o.p.s.
Ing. Klicpera informoval radní o průběhu schůzky s předsedou představenstva Vodní cesty na Labi o. p. s. 
panem J. B. ve věci rozvoje rekreační a turistické plavby včetně nabídky této společnosti na plavbu lodí na 
čelákovickém úseku Labe pro zastupitele města Čelákovice, a to dne 4. 7. 2014 od 17:00 hod s naloděním 
na horní části zdymadel.

Zápis ověřil: Mgr. František Bodlák                                                                                     PhDr. Zdeňka Tichá
           starostka města Čelákovic
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