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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 31/2014 konané dne 25. listopadu 2014

Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. 
Marek Skalický, Ing. Petr Studnička 

Omluveni: Jarmila Volfová  

Hosté: J. B., ředitel Q-BYTU, J. R. Odbor rozvoje města

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
  1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D.,     
   ověřovatelem zápisu
  1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
  1.4 Kontrola plnění usnesení
  2. Majetkoprávní záležitosti
  3. Finance – rozpočty – dotace
  4. Investice, záměry a vyjádření města 
  6. Školství, kultura a sport
  8. Bytové a nebytové záležitost
  9. Veřejný pořádek a bezpečnost
  10. Životní prostředí – VaK – Odpadové hospodářství
  11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 14.10 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 17.30 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 25. 11. 2014

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.7,10.2. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D.,
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Studnička

1.2.2 RM jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Opa
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1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 30/2014 ze dne 12. 11. 2014
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis ze schůze RM č. 30/2014 ze dne 12. 11. 2014. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

1.4 Kontrola plnění usnesení
RM se předkládá kontrola plnění usnesení
Návrh usnesení: 1.4.1 RM revokuje usnesení RM č. 19/2014/787 ze dne 14. 7. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 1.4.2 RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení přednesené tajemníkem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 1.5.1 RM konstatuje, že projekt pronájmu telefonů pro seniory Aligator je neúspěšný 
(ze 48 zakoupených přístrojů za cenu 79 200,- Kč, je zapůjčen jen jeden) a ukládá radnímu Ing. Miloši 
Chourovi zajistit právní posouzení, zda v souvislosti s tímto projektem městu vznikla škoda.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 1.5.2 RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, aby ve spolupráci 
s radním Ing. Milošem Chourou dopracovala materiál popisující historii projektu telefonů pro seniory 
Aligator, který byl předložen na dnešní schůzi RM, v termínu do 8. 12. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě čp. 1650, Čelákovice
Jednatelé společnosti PATU, spol. s r. o. si podali žádost o změnu a doplnění Nájemní smlouvy 
a žádají o bezplatné umístnění reklamního banneru na zábradlí budovy, jako označení prodejny 
a přenosného reklamního stojanu před vstupem prodejny. 
Návrh usnesení: RM neschvaluje bezplatné umístění banneru společnosti PATU, spol. s r. o., Úvaly, 
na zábradlí budovy č. p. 1650 dle předloženého návrhu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.2 Dohoda pro souhlas města s vybudováním kanalizační přípojky na pozemku města 
Pro vydání souhlasu města žadatelům pro řízení vedená s příslušným stavebním úřadem, je 
vypracováno znění „Dohody pro kanalizační přípojku“.  
Dohoda obsahuje podmínky města k možnosti realizace stavby a souhlas města s umístěním 
a následnou realizací požadované stavby v pozemku města.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2399201412 o umožnění 
provedení stavby kanalizační přípojky v pozemku města – p. č. 846/1 - ostatní plocha / ostatní 
komunikace, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a firmou ZEMOS-AGRO 
Sedlčánky, zemědělskou a obchodní společností, a.s.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.3 Smlouva o nájmu pozemku na konání trhu 21. 12. 2014
S panem M. H. je uzavřena Smlouva o výpůjčce a provozování farmářských trhů ze dne 
11. 3. 2014, která opravňuje p. M. H., jako nájemce, k provozování farmářských trhů každou sobotu.
Předmětem Smlouvy je pronájem náměstí na vánoční trh.
Návrh usnesení: RM 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 nájmu pozemku na konání 
trhu 21. 12. 2014 na náměstí 5. května v Čelákovicích mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem 
a M. H., Lysá nad Labem, jako nájemcem, za nájemné 3.800,- Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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2.4 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
RM se předkládá 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, V Nedaninách – kNN p. č. 1692/199
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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. Vlastník pozemků zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového vedení kNN – Stavbu 
distribuční soustavy na pozemcích p. č. 1692/131 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 16 m², p. č. 
1692/230 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 10 m², p. č. 1692/124 – ostatní plocha/jiná plocha, 
o výměře 9 m², p. č. 1692/125 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 4 m², p. č. 1692/122 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 346 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ve 
vlastnictví vlastníka pozemků, za úhradu 12.000,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.5 Výstavba chodníku v průmyslové zóně, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice
V souvislosti s požadavkem na propojení obchodních center v průmyslové zóně Čelákovice se obrátila 
na město Čelákovice Společnost CORE Court s.r.o. – vlastník obchodního centra s prodejnami KIK, 
TETA, ORION,…S vlastníkem objektu BILLA mají zájem propojit své zpevněné plochy u prodejen 
chodníkem pro pěší.
Návrh usnesení: 2.5.1 RM revokuje usnesení RM č. 28/2014/1084 ze dne 13. 10. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 2.5.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2219201409 o umožnění 
provedení stavby chodníku v pozemku města – p. č. 3571/9 – orná, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, mezi městem Čelákovice jako vlastníkem a firmou CORE COURT, s.r.o., Praha 6, jako 
stavebníkem.       
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.6 Dohoda č. 2219201410 o umožnění provedení rozšíření stavby vjezdu na pozemku města 
Pro souhlas s umístěním stavby v pozemku města a pro řízení vedené s příslušným silničním 
správním úřadem byla vypracována „Dohoda“, ve které jsou obsaženy podmínky města k možnosti 
realizace stavby v pozemku města.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2219201410 o umožnění 
provedení rozšíření stavby vjezdu na pozemku města –  p.č. 832/1 – ostatní plocha / ostatní 
komunikace, v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice jako vlastníkem a paní 
I. B., jako stavebníkem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.7 Žádost o umístění vánočního stromu – „Advent Ve Skále“

RM se předkládá k projednání žádost paní G. R. o umístění vánočního stromu v souvislosti s konáním 
kulturní akce „Advent Ve Skále v lokalitě Ve Skále“.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, žádost paní G. R. o umístění vánočního 
stromu v souvislosti s konáním kulturní akce „Advent Ve Skále“ v lokalitě Ve Skále. Pořadatelem akce 
je Domeček Ve Skále o. s.
Strom bude umístěn dle přiloženého plánku, jeho instalace proběhne dne 27. 11. 2014 a odinstalování 
nejpozději do 7. 1. 2015. Za bezpečnost nainstalovaného stromu odpovídá pořadatel.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Souhlas s nabytím peněžního daru pro Mateřskou školu Čelákovice, Přístavní 333
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333 žádá ve smyslu § 39b zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném znění, o souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru, 
určeného na předplatné dětských časopisů.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního daru ve výši 
3 828,- Kč Mateřské škole Čelákovice, Přístavní 333, od paní E. U., Čelákovice, jakožto zástupce 
rodičů dětí mateřské školy, na předplatné dětských časopisů.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.2 Poplatek za komunální odpad na rok 2015 – Obecně závazná vyhláška E 4/2014 města 
Čelákovic, kterou se mění obecně závazná vyhláška E 2/2013 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů se stanovuje na každý rok zvlášť formou obecně závazné vyhlášky. 
Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku E 4/2014 
města Čelákovic, kterou se mění obecně závazná vyhláška E 2/2013 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.3 Změny rozpočtu města 2014 provedené k 31. 10. 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. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci 
paragrafů rozpisu rozpočtu města 2014, provedené k 31. 10. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.4 Rozpočet města 2014 – úprava č. 12
RM se předkládá rozpočet města 2014 – úprava č. 12
Návrh usnesení: 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. 12, rozpočtu města Čelákovic 
2014. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.5 Rozpočet města Čelákovic na rok 2015 
Rozpočet města na rok 2015 je předložen v paragrafovém znění. Při přípravě návrhu rozpočtu se jako 
každoročně vycházelo z požadavků jednotlivých odborů městského úřadu na běžný provoz a na 
investice. Tyto požadavky byly limitovány předpokládanými rozpočtovými příjmy. Jednotlivé části 
rozpočtu jsou agregovány do skupin a paragrafů.
Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2015, včetně 
doplňujících ukazatelů uvedených v příloze 1 – 3 rozpočtu města na rok 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.6 Sleva na nájemném – fa Mgr. Miloš Špringr - jazyková škola a Výtvarná dílna Labyrint s.r.o.
Rada města schválila svým usnesením č. 6/2010/8.3.2 ze dne 3. 6. 2010 Nájemní smlouvu na 
pronájem nebytových prostor v č. p. 107, ul. Sedláčkova, Čelákovice, mezi Městem Čelákovice jako 
pronajímatelem a firmou Mgr. Miloš Špringr - jazyková škola a Výtvarnou dílnou Labyrint s.r.o. jako 
nájemcem (přičemž oba nájemci jednají ve vztahu k pronajímateli společně a nerozdílně), za cenu 
12.029,- Kč za kalendářní měsíc.
Návrh usnesení: 3.6.1 RM projednala dopis Ing. P. Š. ze dne 20. 11. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 3.6.2 RM revokuje usnesení RM č. 17/2014/703 ze dne 23. 6. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 3.6.3 RM neschvaluje žádost o slevu na nájemném za dva prázdninové měsíce 
červenec a srpen 2014 ve výši 25.078,- Kč firmě Mgr. Miloš Špringr – jazyková škola, Čelákovice 
a Výtvarné dílně Labyrint s.r.o., Čelákovice a požaduje, aby žadatel doplatil nájemné za měsíce 
červenec a srpen 2014 do plné výše, stanovené Nájemní smlouvou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

RM nesouhlasí se slevou na nájemném přiznanou firmě Mgr. Miloš Špringr - jazyková škola, 

Čelákovice a Výtvarné dílně Labyrint s.r.o., Čelákovice, z důvodů:

1) narušení rovnováhy mezi podnikatelskými subjekty v Čelákovicích

2) v pronajatých prostorách v měsíci červenci a srpnu probíhala podnikatelská činnost

3) RM dále nesouhlasí z důvodu, že definitivní rozhodnutí bylo vydáno bezprostředně po volbách, 

ještě před ustavujícím zasedáním ZM.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Pověření starosty a místostarosty činnostmi v oblasti zadávání veřejných zakázek
Město Čelákovice potřebuje mít pro provádění úkonů v oblasti zadávání veřejných zakázek 

a koncesním řízení určené osoby. Vnitřní předpis města č. I/6/2014 „Postup k zabezpečení zakázek 

dle podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách“ stanovuje v článku I. 2), že město 

Čelákovice, jako zadavatele Veřejných zakázek, zastupuje navenek starosta města nebo radou města 

pověřená osoba zadavatele.

Návrh usnesení: RM pověřuje starostu města Ing. Josefa Pátka a místostarostu města Ing. Miloše 

Sekyru:

a) schvalováním zadávací dokumentace ve smyslu příslušných ustanovení Vnitřního předpisu I/6/2014 

– Postup k zabezpečení zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných 

zakázkách s předpokládanou cenou do 500.000,- Kč bez DPH;

b) jmenováním komise pro otevírání obálek ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;

c) jmenováním komise pro posouzení kvalifikace ve smyslu příslušných ustanovení zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Vnitřního předpisu I/6/2014;

d) jmenováním komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve smyslu příslušných ustanovení zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Vnitřního předpisu I/6/2014 

e) jmenováním poroty, sekretáře a přezkušovatele soutěžních návrhů soutěže o návrh ve smyslu 

příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

a Soutěžního řádu České komory architektů ze dne 24. dubna 1993 ve znění pozdějších předpisů;

f) odpovídáním na dotazy a vydáváním dodatečných informací ve smyslu příslušných ustanovení 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Vnitřního předpisu 

I/6/2014;

g) vyloučením uchazeče ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Vnitřního předpisu I/6/2014;

h) výběrem nejvhodnější nabídky ve smyslu příslušných ustanovení Vnitřního předpisu I/6/2014 , ve 

znění pozdějších předpisů s předpokládanou cenou do 100.000,- Kč bez DPH u dodávek a služeb 

a do 250.000,- Kč bez DPH u stavebních prací;

i) rušením zadávacího řízení ve smyslu příslušných ustanovení Vnitřního předpisu I/6/2014, ve znění 

pozdějších předpisů s předpokládanou cenou do 500.000,- Kč bez DPH;

j) výkonem potřebných a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů či Vnitřního předpisu I/6/2014 , stanovených administrativních činností a úkonů v rámci 

zadávacího řízení;
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k) obdobně, jako v předchozích bodech, k činnostem v koncesním řízení dle zákona č. 139/2006 Sb., 

o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

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

4.2 Revokace usnesení RM a schválení Příkazní smlouvy na zpracování monitorovacích zpráv 
„Čelákovice ČOV – Intenzifikace“
Dotační management v rámci dotační akce „Čelákovice ČOV – intenzifikace“ pro město zajišťovala 

společnost Allowance s. r. o. V rámci původní smlouvy bylo z jejich strany zajištěno od zpracování 

a podání žádosti o dotaci až po podání závěrečného vyhodnocení akce (ZVA) k poskytovateli dotace 

SFŽP. Součástí původní smlouvy však nebylo zpracování monitorovacích zpráv (MZ)po celou dobu 

udržitelnosti projektu tj. po dobu 10 let.

Návrh usnesení: 4.2.1 RM revokuje usnesení RM č. 19/2014/777 ze dne 14. 7. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.2.2 RM revokuje usnesení RM č. 19/2014/778 ze dne 14. 7. 2014. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.2.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Příkazní smlouvu mezi městem Čelákovice 
jako příkazcem a společností Allowance s. r. o., Praha - Vinohrady jako příkazníkem na zpracování 
monitorovacích zpráv v rámci projektu „Čelákovice ČOV – intenzifikace“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.3 Souhrnná zpráva o stavu projednání Územního plánu Čelákovic (dále jen „ÚP“)
Město Čelákovice má platný územní plán sídelního útvaru schválený v roce 1994 (dále jen „ÚPSÚ“). 
Následně byly projednány tři jeho změny, a to v roce 2004 a dvakrát v roce 2009. 
Návrh usnesení: RM se seznámila s dosavadním stavem projednání Územního plánu Čelákovic. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.4 Poskytnutí dat
Dne 17. 09. 2014 jsme byli Ing. arch. V. Š. telefonicky požádáni o poskytnutí dat poskytovaných 
v rámci urbanistické soutěže o návrh „Územní plán Čelákovic“ fakultě architektury při Českém 
vysokém učení technickém v Praze pro potřeby ateliérové tvorby studentů v zimním semestru 
akademického roku 2014/2015. Jedná se o stejná data, která byla poskytována v rámci urbanistické 
soutěže o návrh „Územní plán Čelákovic – ideový návrh“.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí dat č. poskytovatele 
2014/07/ORM/KK pro účely studentské ateliérové práce „Čelákovice – revitalizace“ mezi městem 
Čelákovice jako poskytovatelem a Fakultou architektury při Českém vysokém učení technickém, 
Praha 7, jako nabyvatelem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.5 Schválení soupisu dodatečných stavebních prací včetně odůvodnění „Oprava kanalizace 
a výměna vodovodu ul. Komenského – Dodatečné stavební práce“ 
V průběhu realizace stavby „Oprava kanalizace a výměna vodovodu ul. Komenského Čelákovice“ 
vznikla potřeba provést práce a dodávky nad rámec původní smlouvy. Některé vznikly z důvodu 
rozdílu předpokládané skladby komunikace a skutečnosti. Zejména se jedná o křížení trasy kanalizace 
se starým již nepoužívaným teplovodním kanálem, který pro dodržení technologického postupu je 
nutné zcela demontovat.
Návrh usnesení: 4.5.1 RM ruší objednávku číslo ORM/62/2014/JR ze dne 15. 10. 2014 vystavenou 
městem Čelákovice dodavatelské firmě HALKO stavební společnost, s.r.o., Kolín.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 4.5.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, soupis dodatečných stavebních prací včetně 
odůvodnění nezbytnosti těchto dodatečných stavebních prací v předpokládané výši 475.511,24 Kč 
bez DPH pro zahájení JŘBU s názvem „Oprava vodovodu a kanalizace ul. Komenského – Dodatečné 
stavební práce“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.5.3 RM ukládá vedoucímu Odboru rozvoje města zahájit JŘBU veřejné zakázky 
s názvem „Oprava vodovodu a kanalizace ul. Komenského – Dodatečné stavební práce“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
K tomuto bodu se v 15.20 hodin dostavila J. R. s Odboru rozvoje města.

Objednávka se ruší z důvodu obavy možného dělení zakázky.

4.6 Schválení prodloužení termínu dokončení realizace stavby „Oprava kanalizace a výměny 
vodovodu v ulici J. A. Komenského, Čelákovice“
V průběhu realizace stavby byly zjištěny rozdíly mezi projektovou dokumentací, výkazem výměr 
a skutečností (rozdílná skladba vozovky, teplovodní kanály v trase výkopů, úpravy předem 
objednaných kanalizačních šachet – rozdíl PD a skutečnosti), dále byla realizace stavby v několika 
případech pozdržena nepříznivými klimatickými podmínkami.
Tento bod bude projednán na příští RM po doplnění podkladů.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města 
v rezortu školství a kultury, odměny při příležitosti životního jubilea
Odměny ředitelů škol a školských zařízení budou vyplaceny při daném způsobu financování škol 
z finančních prostředků státu přidělených prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje.     
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením ve smyslu § 102, odst. 2, písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny 
ředitelům příspěvkových organizací města dle podkladového materiálu. 
Odměny ředitelů škol a školských zařízení budou vyplaceny z finančních prostředků přidělených 
státem, u ostatních příspěvkových organizací z finančních prostředků přidělených zřizovatelem, ve 
výplatním termínu za měsíc listopad 2014.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.2 Vánoční a zimní ilustrace – Smlouva o vytvoření a dalším šíření díla
Velikonoční a vánoční čísla Zpravodaje města Čelákovic jsou již více jak 10 let obohacovány 
ilustracemi především místních ilustrátorů. Odbor školství, informací a kultury zároveň využívá díla 
k další propagaci.
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o vytvoření a dalším šíření díla č. MUC/11696/2014-OŠIK-
256 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a J. N., Čelákovice, jako autorem, na vytvoření 
vánočních a zimních ilustrací pro propagaci.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA
Bez podkladu
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8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 10/2014 z jednání Komise bytové ze dne 7. 10. 2014
RM je předkládán Zápis č. 10/2014 ze dne 7. 10. 2014  
Návrh usnesení: RM se seznámila se Zápisem č. 10/2014 z jednání Komise bytové, konané dne 
7. 10. 2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.2 Přidělení bytu v domě č. p. 502, Armádní, Milovice
Jedná se o byt o velikosti 1+1 s přísl. o celkové ploše 61,56 m², v č. p. 502, ul. Armádní 
v Milovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu panu J. B., trvale bytem Armádní 501, 
Milovice.
Návrh usnesení: 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 o velikosti 2+1, Armádní č. p. 502, 
Milovice, panu J. B., trvale bytem Armádní 501, Milovice. Dům byl kolaudován v roce 1997, 
dvoupokojový byt 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 6, proti 0, zdržel se 0.

8.3 Výpověď z bytu v domě č. p. 606, Milovice
Paní I. Č., požádala o uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, Průběžná 606 v Milovicích. Nájemní 
smlouva byla platná do 31. 8. 2014.
Návrh usnesení: RM vypovídá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájem z bytu v domě č. p. 606 
v Milovicích, ul. Průběžná manželům I. a M. Č., z důvodu neplacení nájemného a úhrady za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu, v částce převyšující trojnásobek měsíční výše těchto plateb.
Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu, v domě č. p. 606 v Milovicích.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.4 Výpověď z bytu v domě č. p. 1743, Čelákovice
Manželé N., bytem Prokopa Holého č. p. 1743, Čelákovice, požádali o splátkový kalendář. Dluh na 
nájemném a službách spojených s užíváním bytu ke dni 30. 9. 2014 činí 38.211,- Kč. Nájemní 
smlouva byla platná do 31. 1. 2014.
Návrh usnesení: RM vypovídá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájem z bytu v domě č. p. 1743 
v Čelákovicích, ul. Prokopa Holého, manželům H. a A. N., z důvodu neplacení nájemného a úhrady za 
plnění poskytovaná s užíváním bytu, v částce převyšující trojnásobek měsíční výše těchto plateb.
Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu, v domě č. p. 1743 
v Čelákovicích.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.5 Žádost o prominutí penále
Pan J. F., bytem V Prokopě č. p. 1347, Čelákovice, požádal o prominutí penále. Ve své korespondenci 
uvádí, že žádá o prominutí penále, které činí 6.500,- Kč za dlužnou částku na nájemném. Dlužná 
částka za nájemné a služby spojené s užíváním bytu ve výši 21.176,- Kč byla uhrazena dne 26. 8. 
2014.
Návrh usnesení: RM promíjí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 50 % poplatku z prodlení z částky 
6 500,- Kč, v souvislosti s pozdním uhrazením nájmu J. F., Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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8.6 Vznik společného nájmu bytu
Paní E. S., bytem V Prokopě č. p. 1347, Čelákovice, si podala žádost o společný nájem bytu. 
O rozšíření nájmu bytu požádala pro svou dceru K. S., která s ní žije na uvedené adrese ve společné 
domácnosti od 1. 11. 2013.
Návrh usnesení: 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 
pronájem bytu o velikosti 2+1 o výměře 72,10 m² v č p. 1347/85, V Prokopě, Čelákovice, kterým dojde 
ke změně nájemce a ke vzniku společného nájmu bytu s paní E. S. a K. S. a zároveň ukládá správci 
bytového fondu Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., uzavřít novou Nájemní smlouvu v termínu do 31. 12. 
2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.7 Výpověď z nájmu bytu, v domě č. p. 501, Milovice
Z odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury z MěÚ Lysá nad Labem, byla předložena 
dohoda o uznání dluhu s plátkového kalendáře paní I. R., bytem Armádní 501, Milovice. Dluh na 
nájemném a službách spojených s užíváním bytu ke dni 30. 9. 2014 je ve výši 28.038,- Kč. Nájemní 
smlouva je platná do 30. 4. 2015.
Návrh usnesení: RM vypovídá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájem z bytu v domě č. p. 501 
v Milovicích, ul. Armádní, paní I. R., Milovice, z důvodu neplacení nájemného a úhrady za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu, v částce převyšující trojnásobek měsíční výše těchto plateb.
Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 501 v Milovicích.    
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.8 Výpověď z nájmu bytu, v domě č. p. 621, Milovice
Z odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury z MěÚ Lysá nad Labem, byla předložena 
dohoda o uznání dluhu s plátkového kalendáře M. K., bytem Lesní 621, Milovice. Dluh na nájemném 
a službách spojených s užíváním bytu ke dni 30. 9. 2014 je ve výši 68.414,- Kč. Nájemní smlouva byla 
platná do 31. 12. 2013.
Tento bod bude projednán na příští RM.

8.9 Výpověď z nájmu bytu, v domě č. p. 502, Milovice
Manželé M. a K. M., bytem Armádní 502, Milovice, předložili dohodu o uznání dluhu s plátkového 
kalendáře. Dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ke dni 30. 9. 2014 je ve výši 
22.668,- Kč. Nájemní smlouva je platná do 31. 12. 2014.
Návrh usnesení: RM vypovídá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájem z bytu v domě č. p. 502 
v Milovicích, ul. Armádní, manželům K. a M. M., Milovice, z důvodu neplacení nájemného a úhrady za 
plnění poskytovaná s užíváním bytu, v částce převyšující trojnásobek měsíční výše těchto plateb.
Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 502 v Milovicích.    
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.10 Výpověď z nájmu bytu, v domě č. p. 1445/12, Čelákovice
Pan P. P., bytem Prokopa Holého č. p. 1445, Čelákovice, požádal o uzavření nové Nájemní smlouvy. 
Nájemní smlouva byla platná do 31. 3. 2013. Dlužná částka za nájemné a služby spojené s užíváním 
bytu je ve výši 27.761,- Kč.
Návrh usnesení: RM vypovídá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájem z bytu v domě č. p. 1445/12 
v Čelákovicích, ul. Prokopa Holého, panu P. P., Čelákovice, z důvodu neplacení nájemného a úhrady 
za plnění poskytovaná s užíváním bytu, v částce převyšující trojnásobek měsíční výše těchto plateb.
Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 1445/12 
v Čelákovicích.   
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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8.11 Výpověď z nájmu bytu, v domě č. p. 606, Milovice
Z odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury z MěÚ Lysá nad Labem, byla předložena 
dohoda o uznání dluhu s plátkového kalendáře paní M. B., bytem Průběžná č. p. 606, Milovice. Dluh 
na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ke dni 30. 9. 2014 je ve výši 30.357,- Kč. 
Nájemní smlouva byla platná do 30. 6. 2014.
Návrh usnesení: RM vypovídá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájem z bytu v domě č. p. 606 
v Milovicích, ul. Průběžná, paní M. B., Milovice, z důvodu neplacení nájemného a úhrady za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu, v částce převyšující trojnásobek měsíční výše těchto plateb.
Ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 606 v Milovicích.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.12 Zamítnutí přednostního přidělení bytu
Paní M. B., trvale bytem Rožďalovice, ul. A. Majera č. p. 198, přechodně bydlí s panem M. C. a jejich 
dcerou u jeho rodičů na adrese Armádní 501, Milovice, požádala o přednostní přidělení bytu. 
Návrh usnesení: RM neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přednostní přidělení bytu 
paní M. B., bytem A. Majera č. p. 198, Rožďalovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.13 Výpověď z nájmu bytu v domě č. p. 501, Milovice
Manželé E. a M. H., bytem Armádní 501/19, Milovice, požádali o posečkání s naplněním výpovědi 
z nájmu bytu. Dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ke dni 30. 9. 2014 činil 
32.159,- Kč.
Tento bod bude projednán na příští RM.

8.14 Revokace usnesení č. 26/2014/1056 ze dne 29. září 2014
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného obecního bytu, formou obálkové metody. 
Vyvěšeno dne 15. 8. 2014, sejmuto dne 22. 9. 2014. Jednalo se o byt 2+kk s přísl. o celkové ploše 
44,54 m² byt v č. p. 1203, ul. Prokopa Holého, Čelákovice. Předmětem nabídky byla uvedena výše 
nájemného minimálně ve výši 4.454,- Kč měsíčně (min. 100,-Kč/m² měsíčně).
Návrh usnesení: 8.14.1 RM revokuje usnesení RM č. 26/2014/1056 ze dne 29. 9. 2014, protože 
vybraný uchazeč přidělený byt vrátil městu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.14.2 RM přiděluje na základě obálkové metody byt o velikosti 2+kk, Prokopa 
Holého, č. p. 1203, Čelákovice, paní J. K., Čelákovice, za cenu 4.543,- Kč/měs. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.15 Bytové záležitosti paní T.
Paní J. T. je nájemce bytu v domě č p. 1743 ul. Prokopa Holého v Čelákovicích. Nájem bytu získala 
paní T. v době výstavby domu č. p. 1743 s tím, že uhradila část nákladů na výstavbu (předplacené 
nájemné, vyčísleno ve smlouvě o smlouvě budoucí) i část nákladů na základní vybavení bytu 
(podlahy, dveře atd.), které díky tomu bylo dodáno v kvalitě dle požadavků paní T., nikoliv ve 
standardní kvalitě a ceně, kterou by hradilo město. 
Návrh usnesení: RM souhlasí s částečným vyhověním žádosti paní J. T. a schvaluje úhradu nákladů 
na zhodnocení bytu č. p. 1743 ul. Prokopa Holého v Čelákovicích ve výši 20 000,- Kč a vrácení 
neodbydleného nájemného ve výši 161 293,- Kč dle čl. VI odst. 8 Nájemní smlouvy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
K tomuto bodu se v 14.15 hod dostavil J. B. ředitel Q-BYTU.
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10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Hospodaření VaK za 1.- 9. 2014 na provozované lokalitě Čelákovice
Radě města je předložena informace o hospodaření VaK MB, včetně kalkulace vodného a stočného, 
kterou jsme obdrželi 5. 11. 2014.
Návrh usnesení: RM se seznámila s Výsledky hospodaření firmy Vodovody a kanalizace Mladá 
Boleslav, a.s., za leden – září 2014 na provozované lokalitě Čelákovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR
Návrh Vyjádření města č.5/2014
Město Čelákovice je od letošního roku a na svou žádost členem regionálního řídícího výboru ke 
zpracování Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR.
Návrh usnesení: RM projednala žádost zpracovatelů projektu o zaslání připomínek k Programu 
zlepšování kvality ovzduší (PZKO) pro zónu CZ 02 Střední Čechy a souhlasí s návrhem Vyjádření 
města č. 5/2014.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ

11.1 Smlouva k užívání právního software ASPI 
Právní software ASPI (Automatizovaný systém právních informací) na pracovníky MěÚ Čelákovice již 
po několik let aktivně využíván. 
Z důvodu změny licenčních podmínek užívání tohoto software na modulový systém je nezbytné 
uzavřít novou Smlouvu o užívání SW. Tím se mění i finanční podmínky užívání licence.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytnutí užívacích práv 
k Systému ASPI, mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností Wolters Kluwer, a.s., 
Praha 3, jako poskytovatelem na užívání právního software ASPI na dobu 36 měsíců za cenu 29.403,-
Kč bez DPH za rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Zápis ověřil: Ing. Miroslav Opa, Ph.D
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                                starosta města Čelákovic
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