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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 29/2014 konané dne 30. října 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 28/2014 ze dne 13.10 2014
  3. Finance – rozpočty – dotace
  4. Investice, záměry a vyjádření města 
  6. Školství, kultura a sport 
  8. Bytové a nebytové záležitosti 
10. Životní prostředí – VaK – odpadové hospodářství

Jednání se uskutečnilo od 7.10 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo ukončeno 
v 7.35 hodin.

Zapsala: Lenka Pitková dne 30.10 2014
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PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
1098. RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod 6.1, 6.2 a 8.1.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Milana Tichého ověřovatelem usnesení a PaedDr. Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu.
1099. RM jmenuje Milana Tichého ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Tichý.

1100. RM jmenuje PaedDr. Luboše Rýdla ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Rýdlo.

1.3 Schválení zápisu z RM č 28/2014 ze dne 13. 10. 2014
RM byl předložen ke schválení zápis 28/2014 ze dne 13. 10. 2014.
1101. RM schvaluje zápis RM č. 28/2014 ze dne 13. 10. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.4 Kontrola Plnění usnesení
RM byla tajemníkem MěÚ předložena Kontrola Plnění usnesení.
1102. RM bere na vědomí plnění usnesení RM ke dni 30. 10. 2014 předneseného tajemníkem MěÚ.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
3. 1 Změny rozpočtu města 2014 provedené k 30. 9. 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 30. 9. 2014.
1103. RM bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpisu rozpočtu 
města 2014, provedené k 30. 9. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3. 2 Rozpočet města 2014 – úprava č. 11
RM byla předložena úprava č. 11 Rozpočtu města 2014.
1104. 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. 11 rozpočtu města Čelákovic 2014. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 
4.1 Odprodej staré kropice z TS 
Radním byl předložen dopis ředitele TS popisující stav kolem pokusu odprodat starou kropici z TS. Jediný 
zájemce po půl roce nabízí cenu 5 900,- Kč a náklady spojené s převodem. Náklady na případnou likvidaci 
vozidla odbornou firmou dosahují cca 30 000,- Kč.
1105. RM souhlasí s odprodejem kropicího vozu ŠKODA 706 RTH registrační značky PH 87- 49 z majetku 
Technických služeb Čelákovice, za cenu 5.900,- Kč, přičemž náklady spojené s převodem vozidla bude hradit 
nový majitel vozidla.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

4.2 Zápis z jednání komise pro rozvoj č. 7
Rada města Čelákovic byl předložen Zápis z jednání komise pro rozvoj města č. 7 ze dne 30. 9. 2014.
Radní nemohou tento bod projednat vzhledem k tomu, že Zápis byl pořízen neusnášeníschopnou komisí.

4.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – VO lávka
Rada města svým usnesením č. 21/2014/870 ze dne 11. 08. 2014 uložila zpracování dodatku ke smlouvě o dílo
na akci „Osvětlení lávky a připojovacích cest“ na méně práce v celkové ceně 53.446,- Kč bez DPH. Dále svým 
usnesením č. 25/2014/963 ze dne 15. 9. 2014 uložila zpracování dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Osvětlení 
lávky a připojovacích cest“ na více práce ve smyslu usnesení č. 25/2014/962 na vícepráce ve výši 24.780 Kč bez 
DPH.
Dodatek č. 1 předložený RM ke schválení zahrnuje předmětné více a méně práce.

1106. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 2014/02/ORM/KK, č. zhotovitele 
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RO/2014/1005, ze dne 9. 4. 2014, mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností RYBÁŘ stavební 
s. r. o., Mělník, jako zhotovitelem, na provedení stavby „Osvětlení lávky připojovacích cest“, v celkové ceně dle 
smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku 759.666,17 Kč bez DPH (919.196,06 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.4 Schválení Dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě – organizace a zajištění koncesního řízení VHI
Na jednání RM byl předložen Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě. Tento Dodatek řeší nutné prodloužení činnosti 
jako administrátora koncesního řízení do doby uzavření nové koncesní (provozovatelské) smlouvy (platnost 
stávající končí k 31. 12. 2014). K řešeným záležitostem patří zveřejnění koncesní smlouvy v rejstříku koncesních 
smluv. Z důvodu prodloužení termínů i větší časové náročnosti je v dodatku oproti původně dohodnutému 
rozsahu zvýšení odměny o 37 500 Kč a provedení částečné úhrady již provedených činností, s ohledem na to, že 
se nepředpokládalo takové časové zdržení
1107. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě ze dne 30. 12. 2013, mezi městem Čelákovice, jako 
mandantem, a společností Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., Praha 1, jako mandatářem, na zajištění činností
zadavatele v rámci koncesního řízení „Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města 
Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Janák.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
6.1 Zápis č. 9/2014 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 16. 10. 2014.
RM byl předložen ke schválení Zápis č. 9/2014 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“
ze dne 16. 10. 2014.
1108. RM se seznámila se zápisem č. 9 Komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 
16. 10. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.2 Žádost o finanční podporu sportovní akce „ Bohuslav Gambrinus cup 2014“
Občanské sdružení míčových kouzelníků se sídlem v Čelákovicích žádá o finanční podporu tradiční sportovní
akce (17. ročník) „Bohuslav Gambrinus cup - turnaj v bandy hokeji“ ve výši 5 000 Kč a dále žádá Město 
Čelákovice o záštitu.
Turnaj se koná na školním hřišti v ul. J. A. Komenského dne 6. 12. 2014.  Město tuto akci každoročně podporuje 
částkou 3 000 Kč. 
1109. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč pořadatelům sportovní akce „Bohuslav 
Gambrinus cup 2014“ – občanskému sdružení míčových kouzelníků, Čelákovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
8.1 Přidělení bytu č. 2 v domě č. p. 1177, ul. Prokopa Holého, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného obecního bytu, formou obálkové metody.  Jednalo se o 
byt 1+1 s přísl. o celkové ploše 53,63 m² v prvním nadzemním podlaží, byt č 2 v č. p. 1177, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice. Předmětem nabídky byla uvedena výše nájemného minimálně ve výši 5.363,-Kč měsíčně (min. 
100,-Kč/m² měsíčně). 
Výběrová komise doporučila pronájem bytu č. 2, ul. Prokopa Holého č. p. 1177 nabídce č. 1 v souladu 
s návrhem výběrové komise a vyhlášenými pravidly a uzavřít Nájemní smlouvu na byt č. 2, ul. Prokopa Holého 
č. p. 1177, Čelákovice s paní L. N., Čelákovice za nabídnutou cenu 5.363,-Kč měsíčně (100,-Kč/m²/měsíc). 
1110. RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt č. 2 o velikosti 1+1, Prokopa Holého, č. 
p. 1177, Čelákovice, paní L. N., Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Ryneš.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
10. 1 Rekonstrukce sportovního hřiště V Prokopě 
Radním byl předán návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 06_2014_03 a č. zhotovitele 2182014
ze dne 8. 9. 2014 uzavřené mezi městem Čelákovice jako objednatelem a uchazečem M. H. Sportservis –
ZANAP, Praha 9 jako zhotovitelem, k zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce 
sportovního hřiště V Prokopě“, kterým se mění sjednaná cena díla podle skutečně provedených prací na částku 
1.358.766,55 bez DPH. 
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1094. Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 06_2014_03 a č. zhotovitele 2182014 

ze dne 8. 9. 2014, uzavřené mezi městem Čelákovice jako objednatelem a M. H. – Sportservis ZANAP, Praha 9, 

jako zhotovitelem na neprovedené práce a dodatečné práce zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Rekonstrukce sportovního hřiště V Prokopě“ za cenu 59.215,68 Kč bez DPH. 

Nejprve je nutné revokovat snesení č. 28/2014/1094 ze dne 13. 10. 2014.
1111. RM revokuje své usnesení č. 28/2014/1094 ze dne 13. 10. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1112. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 06_2014_03 a č. zhotovitele 2182014, 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a M. H. – Sportservis ZANAP, Praha 9, jako zhotovitelem, na 
skutečně provedené práce při plnění zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce 
sportovního hřiště V Prokopě“ za celkovou částku 1.358.766,55 Kč bez DPH (1.644.107,54 Kč s DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

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