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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 33/2014 konané dne 19. prosince 2014

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

Omluveni:

Hosté: 

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
  1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové     
   ověřovatelkou zápisu
  1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
  2. Majetkoprávní záležitosti
  4. Investice, záměry a vyjádření města 
  8. Bytové a nebytové záležitost
  11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13:15 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 15:00 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 19. 12. 2014

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 10.1, 10.2
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové ověřovatelkou
zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Studnička

1.2.2 RM jmenuje Ing. Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Volfová

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 32/2014 ze dne 9. 12. 2014
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM ze schůze č. 32/2014 ze dne 9. 12. 2014 s opravou 
písařské chyby u bodu 8.10.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Pachtovní smlouva – ZEMOS-AGRO Sedlčánky – využití pozemků pro zemědělskou výrobu
Radě města se předkládá Pachtovní smlouva, uzavřená mezi ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY 
zemědělskou a obchodní a.s., se sídlem Jiřinská 134, Sedlčánky, 250 88 Čelákovice, jako pachtýřem 
a městem Čelákovice, jako propachtovatelem, k užívání a požívání pozemků pro zemědělskou výrobu
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Pachtovní smlouvu mezi městem Čelákovice 
jako propachtovatelem a ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělskou a obchodní a.s., Čelákovice, 
jako pachtýřem, na zemědělské pozemky p.č. 1087 – orná, o výměře 21281 m2, v k.ú. Mochov a obci 
Mochov, p.č. 94/30 – orná, o výměře 3549 m2, p.č. 95/2 – orná, o výměře 2391 m2 a p.č. 103/4 –
orná, o výměře 5223 m2,  v k.ú. Mstětice a obci Zeleneč, části p.č. 47/1 – orná, o výměře 6559 m2, 
z celkové výměry 7159 m2 a p.č. 47/2 – orná, o výměře 550 m2,  v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci 
Čelákovice, p.č. 50/1 – orná, o výměře 1403 m2, p.č. 50/2 – orná, o výměře 1491 m2, p.č. 50/3 – orná, 
o výměře 3748 m2, p.č. 51/2 – orná, o výměře 1376 m2, p.č. 59/2 – orná, o výměře 1462 m2, p.č. 60 –
orná, o výměře 1570 m2, p.č. 61 – orná, o výměře 3023 m2, p.č. 62 – orná, o výměře 2678 m2, p.č. 
63 – orná,o výměře 657 m2, p.č. 129/49 – orná, o výměře 1272 m2, p.č. 133 – orná, o výměře 10125 
m2, p.č. 437 – orná, o výměře 4181 m2, p.č. 440/3 – orná, o výměře 841 m2, p.č. 440/5 – orná, 
o výměře 4605 m2, p.č. 440/8 – orná, o výměře 374 m2, p.č. 440/9 – orná, o výměře 689 m2, p.č. 
444/7 – trvalý travní porost, o výměře 4672 m2, p.č. 449/3 – orná, o výměře 3661 m2, p.č. 452/5 –
orná, o výměře 4946 m2, p.č. 456/1 – orná, o výměře 15865 m2, p.č. 457/1 – orná, o výměře 44548 
m2, p.č. 457/5 – orná, o výměře 10965 m2, p.č. 457/6 – orná, o výměře 2249 m2, p.č. 465/1 – orná, 
o výměře 18092 m2, p.č. 465/3 – orná, o výměře 1421 m2, p.č. 465/5 – orná, o výměře 5011 m2, p.č. 
465/7 – orná, o výměře 1068 m2, p.č. 657/41 – orná, o výměře 2487 m2, p.č. 745 – orná, o výměře 
1161 m2, p.č. 774 – orná, o výměře 2262 m2 a p.č. 781/1 – orná, o výměře 4866 m2, vše v k.ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice, 2/3 podílu z vlastnictví města Čelákovic p.č. 3663/10 – orná, o výměře 
1482 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, p.č. 3035/2 – orná, o výměře 4314 m2, p.č. 3355/6 –
orná, o výměře 5709 m2, p.č. 3355/10 – orná, o výměře 13129 m2, p.č. 3430/130 – orná, o výměře 
722 m2, p.č. 3430/133 – orná, o výměře 8658 m2, p.č. 3430/186 – orná, o výměře 7290 m2, p.č. 
3430/213 – orná, o výměře 727 m2, p.č. 3539/86 – orná, o výměře 468 m2, p.č. 3539/102 – orná, 
o výměře 566 m2, p.č. 3539/135 – orná, o výměře 1075 m2, p.č. 3568/8 – orná, o výměře 21072 m2, 
p.č. 3568/13 – orná, o výměře 25067 m2, p.č. 3568/14 – orná, o výměře 14 m2, p.č. 3621/12 – orná, 
o výměře 4140 m2, p.č. 3621/13 – orná, o výměře 1338 m2, p.č. 3621/14 – orná, o výměře 1237 m2, 
p.č. 3621/18 – orná, o výměře 734 m2, p.č. 3621/19 – orná, o výměře 1029 m2, p.č. 3621/34 – orná, 
o výměře 3458 m2, p.č. 3621/36 – orná, o výměře 5168 m2, p.č. 3621/38 – orná, o výměře 47986 m2, 
p.č. 3621/60 – orná, o výměře 459 m2, p.č. 3637/7 – orná, o výměře 2000 m2, p.č. 3637/15 – orná, 
o výměře 188 m2, p.č. 3637/28 – orná, o výměře 294 m2, p.č. 3637/30 – orná, o výměře 13741 m2, 
p.č. 3637/31 – orná, o výměře 1085 m2, p.č. 3637/33 – orná, o výměře 362 m2, p.č. 3663/22 – orná, 
o výměře 8657 m2, p.č. 3663/25 – orná, o výměře 773 m2 a p.č. 3663/27 – orná, o výměře 289 m2, 
p.č. 3663/29 – orná, o výměře 20576 m2, p.č. 3663/31 – orná, o výměře 1279 m2 a p.č. 3663/33 –
orná, o výměře 874 m2, p.č. 3663/38 – orná, o výměře 2067 m2, p.č. 3666/6 – orná, o výměře 1610 
m2 a p.č. 3685/31 – orná, o výměře 754 m2, p.č. 3685/37 – orná, o výměře 378 m2 a p.č. 3685/38 –
orná, o výměře 84 m2,  vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 1500,- Kč/ha/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Schválení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o zabezpečení provozu vodovodů a kanalizací 
a pronájmu vodárenského a kanalizačního systému 
ZM na svém zasedání pověřilo usn. č. 2/2014/2.3. ze dne 10. 12. 2014 RM uzavřením Dodatku č. 5 ke 
stávající „provozní smlouvě“. Tento Dodatek řeší prodloužení stávající smlouvy od 1. 1. 2015 do 31. 
12. 2015. Do této doby musí být na základě koncesního řízení vybrán nový provozovatel VHI.
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě pověření Zastupitelstvem města Čelákovic a jeho 
usnesení č. 2/2014/2.3. ze dne 10. 12. 2014, Dodatek č. 5 ke „Smlouvě o zabezpečování provozu 
vodovodů a kanalizací a o pronájmu vodárenského a kanalizačního systému uzavřené dle zákona 
č. 274/2001 Sb.“ ze dne 29. prosince 2004, ve znění pozdějších Dodatků, za předpokladu, že bude 
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vydáno souhlasné stanovisko příslušnými schvalovacími orgány (v souladu s dotačními podmínkami 
akce „Čelákovice ČOV intenzifikace“) pro uzavření tohoto Dodatku č. 5.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Směrnice č. I/9/2014 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Veřejné zakázky malého rozsahu neupravuje Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., 
v platném znění. Vzhledem k tomu, že město Čelákovice zadává většinu dodávek, služeb i stavebních 
prací mimo režim výše uvedeného zákona, je nutné nastavit jasná pravidla pro jejich zadávání, průběh 
i vyhodnocení. Toto vše zahrnuje předkládaná Směrnice č. I/9/2014.
Návrh usnesení: RM schvaluje Směrnici č. I/9/2014 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 
s účinností od 1. 1. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.3 Schválení k Mandátní smlouvě – organizace a zajištění koncesního řízení VHI
Na základě usnesení ZM č. 2/2014/2.1. ze dne 10. 12. 2014 bylo zrušeno koncesní řízení s názvem 
„Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovice“. 
Tento bod bude projednán na příští RM.

4.4 Nákup velkoformátového zařízení
Z důvodu vzrůstajících požadavků na tisk a skenování velkofomátových podkladů (A2 a vyšší) byl 
učiněn nezávazný průzkum trhu a poptávka po zařízení, které by bylo technicky a parametrově 
vyhovující potřebám MěÚ Čelákovice.
Návrh usnesení: RM uděluje výjimku z vnitřního předpisu č. I/6/2014 - Postup k zabezpečení 
zadávání zakázek dle podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách, ze dne 21. 3. 2014, 
a schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, nákup velkofomátového zařízení Canon imagePROGRAF iPF-785 + ST-34 + 
ImagePROGRAF M40 od firmy COPYMAT spol. s r.o., Praha 4, za celkovou cenu 122.095,- Kč bez 
DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Volfová)

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Byt, v domě č. p. 621, Milovice – K. M. a V.
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 k 31. 10. 2014 je ve výši 77.280,- Kč. Nájemní smlouva byla 
platná do 31. 12. 2013. 
Návrh usnesení: RM schvaluje s ohledem na sociální situaci nájemníků, uzavření nové Nájemní 
smlouvy na byt v domě č. p. 621 v Milovicích, ul. Lesní, s V. a M. K., Milovice na dobu určitou do 31. 3. 
2015. Ukládá správci bytového fondu zajistit uzavření Nájemní smlouvy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Cena vodného a stočného pro Čelákovice na rok 2015
Provozovatelská společnost VaK Mladá Boleslav, a.s. předložila návrh/plán ceny vodného a stočného 
pro Čelákovice na rok 2015. Návrh vychází z podrobné kalkulace, která odráží zejména požadavky 
vyplývající z finančního modelu pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury v rámci 
dotační zakázky na rekonstrukci čistírny odpadních vod.
Návrh usnesení: 10.1.1 RM schvaluje cenu vodného pro rok 2015 ve výši 42,29 Kč/m³ bez DPH. 
Cena byla stanovena na základě cenové kalkulace předložené provozovatelem, Vodovody 
a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 10.1.2 RM schvaluje cenu stočného pro rok 2015 ve výši 30,82 Kč/m³ bez DPH. 
Cena byla stanovena na základě cenové kalkulace předložené provozovatelem, Vodovody 
a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

10.2 Umístění měřící stanice ovzduší v Čelákovicích
Starosta informoval RM o výsledcích schůzky s Ing. T. Předmětem schůzky bylo plánované měření 
ovzduší a umístění měřící stanice v Čelákovicích. 
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě žádosti Ing. J. T., DrSc., s bezplatným umístěním měřicí 
stanice  o půdorysu 2x3 m na pozemku města p.č. 677/1 (v bezprostřední blízkosti pozemku p.č. 
715/2) v období od 15. 1. do 15. 2. 2015 s možností připojení na zdroj elektrické energie, za 
předpokladu úhrady energie spotřebované na měření.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ

11.1 Smlouva o převodu domény
Starosta představil radě vizi videoportálu města. V této souvislosti jednal s majitelem domény 
www.celakovice.tv p. M. V., který ji má v současné době ve vlastnictví. 
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 úplatném převodu doménového 
jména mezi městem Čelákovice jako nabyvatelem a M. V., Čelákovice, jako převádějícím, na úplatný 
převod doménového jména II. řádu celakovice.tv za cenu 714,- Kč s DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Zápis ověřila: Jarmila Volfová
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                                starosta města Čelákovic
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