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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 2/2015 konané dne 27. ledna 2015

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: Radek Fedaček – velitel Městské policie Čelákovice

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
  2. Majetkoprávní záležitosti
  3. Finance – rozpočty – dotace
  4. Investice, záměry a vyjádření města 
  5. Sociální záležitosti a zdravotnictví
  6. Školství, kultura a sport
  7. Doprava
  8. Bytové a nebytové záležitost
  9. Veřejný pořádek a bezpečnost
  10. Životní prostředí – VaK – Odpadové hospodářství
  11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.10 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 17.50 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 27. 1. 2015

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 6.2, 6.3, 6.4 a 8.11
Hlasování: pro 7, 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 6, proti 0, zdržel se 1 – Studnička

1.2.2 RM jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, 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. 1/2015 ze dne 13. 1. 2015
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 1/2015 ze dne 13. 1. 2015
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Záměr pronájmu pozemku pod garáží V Prokopě
Na základě kupní smlouvy ze dne 13. 5. 2013 se pan P. K. stal vlastníkem garáže bez č. p./č. e., na 
pozemku ve vlastnictví města Čelákovice a to st. p. č. 1425/14, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Z tohoto důvodu je nutné sepsání nové Nájemní smlouvy s panem P. K.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku st. p. č. -1425/14 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 
60,- Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.2 Záměr pronájmu pozemku pod chatou (k. ú. Sedlčánky)
Na základě Darovací smlouvy ze dne 29. 8. 2014 se paní S. H. stala vlastníkem chaty 
č. p. 0139, na pozemku ve vlastnictví města Čelákovice a to p. č. 342, v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice. Z tohoto důvodu je nutné sepsání nové Nájemní smlouvy s paní S. H.
Protinávrh usnesení (Volfová): RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku p. č. 
342 – lesní pozemek, o výměře 39 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,-
Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.3 Schválení „Dohody č. 2219201501“ o umožnění provedení stavby vjezdu k p.č. 21/6, k.ú. 
Záluží u Čelákovic
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 na 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. 2219201501 o umožnění 
provedení stavby vjezdu na pozemku města p. č. 244/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o výměře 3405 m2, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice jako 
vlastníkem pozemku a panem J. Š., Jičín, a Ing. M. H., Praha 10, jako stavebníky.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.4 Nájemní smlouva na pronájem pozemků pod chatou č. ev. 053 na st. p. č. - 344 v k. ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovic. 
Z důvodů vlastnictví rekreační chaty č. ev. 053 se obrátili manželé Ing. M. K. B., bytem Družstevní č. 
p. 342, Nehvizdy a pan Ing. H. K., bytem Lúka, Slovensko na Městský úřad Čelákovice, hospodářský 
odbor o sepsání Nájemní smlouvy na pozemek pod chatou.
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, Nájemní smlouvu mezi městem 
Čelákovice jako pronajímatelem a manželi Ing. M. K. B., Nehvizdy, a Ing. H. K., Lúka, jako nájemci, na 
pronájem pozemků: st. p. č. -344 – zastavěná plocha, společný dvůr, o výměře 37 m², části pozemku 
p. č. 920 – dílu „b“, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 14 m², z celkové výměry 24 m², a části 
pozemku p. č. 431/3 – dílu „c“, lesní pozemek, o výměře 11 m², z celkové výměry 22775 m² (celková 
plocha pronajímaných pozemků – 62 m²), vše v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, k rekreačním 
účelům, za cenu 50,- Kč/m²/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.



Rada města Čelákovic

3

2.5 Nájemní smlouva na pronájem pozemků - st.p.č. 148, st.p.č. 92/2 a p.č. 24/3, vše v k. ú. 
Záluží u Čelákovic a obci Čelákovic. 
Zastupitelstvo města č. 29 pod bodem 204 odmítlo přednostní odkup budov umístěných na pozemcích 
města -  st.p.č. 148 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 227 m2, st.p.č. 92/2 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 9 m2 a p.č. 24/3 – ostatní plocha/ manipulační plocha, o výměře 328 m2, vše 
v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice.
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, Nájemní smlouvu mezi městem 
Čelákovice a firmou Vše pro komín, s.r.o., Nehvizdy, na pronájem pozemků: st.p.č. -148 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 227 m2, st.p.č. -92/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9 m2, a p.č. 
24/3 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 328 m2, všech v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci 
Čelákovice, a to za účelem užívání budovy č.p. 105 na dobu určitou do 31. 12. 2022, s výpovědní 
dobou 12 měsíců, za cenu 30,- Kč/m2/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Škodní událost č. 4144070050 – B. V.
Paní B. V., oznámila 6. listopadu 2014 úraz na chodníku před jejím domem č. p. 1293. Úraz se stal při 
úklidu (listí) 5. listopadu 2014. Podle oznámení uklouzla po ořechu turecké lísky a poranila si levou 
nohu. 
Návrh usnesení: RM nesouhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přijetím odpovědnosti za škodu způsobenou 
paní B. V., Čelákovice, při úklidu chodníku před jejím domem č. p. 1293 a nesouhlasí s jejím 
odškodněním.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.2 Základní škola Kostelní  - použití investičního fondu
Základní škola Kostelní žádá o schválení použití investičního fondu školy na pořízení kopírky v ceně 
43 409,- Kč. Kopírka je pořizována z důvodů vyššího počtu žáku 1. stupně. Hodnota hmotného 
investičního majetku je limitována hodnotou 40.000,- Kč.
Návrh usnesení: RM nemá námitek proti použití prostředků investičního fondu Základní školy 
Čelákovice, Kostelní 457, ve výši 43.409,- Kč na pořízení kopírky.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.3 Městská knihovna Čelákovice  - souhlas s nabytím účelově neurčeného finančního daru
Městská knihovna Čelákovice žádá ve smyslu § 39b zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění, o souhlas zřizovatele k přijetí účelově neurčeného finančního 
daru 1000,- Kč od pana J. T., Čelákovice.
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 39b zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přijetím 
účelově neurčeného finančního daru Městskou knihovnou Čelákovice ve výši 1.000,- Kč od pana J. T., 
Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.4 Základní umělecká škola Jana Zacha   - použití rezervního fondu
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice žádá o souhlas s převodem částky 70.000,- Kč 
z rezervního fondu do fondu investičního. Z investičního fondu ZUŠ hradí za rok 2014 nákup 
hudebních nástrojů (fagot, pianino, varhany) v celkové hodnotě 404.000,- Kč. Jedná se o pořízení 
dlouhodobého majetku. Převod 70.000,- Kč.
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Návrh usnesení: RM schvaluje na základě ustanovení § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, převod 70.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního Základní umělecké 
školy Jana Zacha, Vašátkova 343, Čelákovice za rok 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.5 Rozpočet 2014 – změna č. 15
RM se předkládá Rozpočet 2014 – změna č. 15
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu 
č. 15 rozpočtu města Čelákovic 2014.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.6 Změny rozpočtu města 2014 provedené k 31. 12. 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. 12. 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.7 Městské muzeum v Čelákovicích  - změna přípustného objemu mzdových prostředků na rok 
2014 a změna rozpočtu na rok 2014
Městské muzeum žádá o změnu přípustného objemu mzdových prostředků na rok 2014. Přípustný 
objem mzdových prostředků byl určen a schválen usnesením RM č. 5/2014/247 ze dne 3. března 
2014 na základě předloženého návrhu rozpočtu MM na rok 2014 v původní hodnotě 2 200 000,- Kč 
pro muzejní činnost a 480 000,- Kč pro archeologickou činnost, celkem 2 680 000,- Kč. 
Návrh usnesení: 3.7.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu přípustného objemu 
mzdových prostředků Městského muzea v Čelákovicích na rok 2014 na hodnotu 2.600.000,- Kč, 
z toho muzejní činnost 2.300.000,- Kč a archeologická činnost 300.000,- Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 3.7.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změny rozpočtu Městského 
muzea v Čelákovicích na rok 2014 dle podkladového materiálu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Zápis č. 1/2015 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 14. ledna 2015
RM se předkládá zápis č. 1/2015 z jednání Komise pro rozvoj města 
Návrh usnesení: 4.1.1 RM se seznámila se zápisem z jednání Komise pro rozvoj města č. 1/2015 ze 
dne 14. 1. 2015. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.1.2 RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, a po projednání v komisi pro 
rozvoj města, s projektem k územnímu řízení na akci „Technická infrastruktura a komunikace pro 
stavbu 7 RD v lokalitě Třebízského IV, Čelákovice“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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4.2 Dotační management akce „Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí 
ulice V Prokopě“
Mezi společností K&T Consulting jako příkazníkem a městem Čelákovice jako příkazcem byla na 
základě usnesení RM č. 12/2014/518 ze dne 28. 4. 2014 dne 30. 4. 2014 podepsána příkazní 
smlouva č. příkazníka 1/2014, č. příkazce 2014/03/ORM/Tei na:
zpracování žádosti o poskytnutí dotace, poradenskou podporu při podpisu smlouvy s implementačním 
orgánem a vypracování závěrečného vyhodnocení akce.
Návrh usnesení: 4.2.1 RM vypovídá v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením odst. 3 článku V. 
Příkazní smlouvy č. příkazníka 1/2014, č. příkazce 2014/03/ORM/Tei, ze dne 30. 4. 2014, uzavřené 
mezi městem Čelákovice jako příkazcem a společností K&T Consulting, s.r.o., Praha 1 – Staré Město, 
jako příkazníkem, tuto Příkazní smlouvu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.2.2 RM ukládá tajemníkovi městského úřadu předložit radě města ke schválení 
návrh Příkazní smlouvy na výkon dotačního managementu pro akci „Propojení ulice Stankovského 
se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“ s Ing. E. J., Pěnčín.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.3 Výsledky zadávacího řízení „Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí 
ulice V Prokopě“
Na základě podání žádosti o poskytnutí dotace z ROP Střední Čechy byla RM schválena zadávací 
dokumentace a zahájeno zadávací řízení této podlimitní veřejné zakázky. Veřejná zakázka byla 
vedena v režimu otevřeného řízení s předpokládanou hodnotou cca 10,5 mil. Kč.
Ve lhůtě pro podání nabídek bylo doručeno celkem 13 nabídek. 
Návrh usnesení: 4.3.1 RM vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 60 odst. 1 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče MIZERA –
STAVBY a. s., Lomnice nad Popelkou, z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem „Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 
rekonstrukcí ulice V Prokopě“.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.3.2 RM vylučuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče Stavební 
společnost Šlehofer s. r. o., Praha 5, z účasti v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem „Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 
rekonstrukcí ulice V Prokopě“.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.3.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako pro město 
nejvhodnější nabídku uchazeče M – SILNICE a. s., Pardubice, na plnění podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem „Propojení ulice Stankovského se silnicí 
II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“ za cenu 6.850.798,46 Kč bez DPH.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.3.4 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností M – SILNICE a. s., Pardubice, jako zhotovitelem, na plnění podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem „Propojení ulice 
Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“ za cenu 6.850.798,46 Kč bez DPH.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.4 Výsledky zadávacího řízení „Dodávka a instalace elektronických indikátorů topných 
nákladů“
Na základě požadavku správce bytového fondu na instalaci „poměrových měřidel tepla“ do bytů 
a nebytových prostor ve vlastnictví města byla na schůzi RM dne 9. 12. 2014 schválena zadávací 
dokumentace a zahájeno zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a instalace 
elektronických indikátorů topných nákladů“. Veřejná zakázka byla vedena v režimu Směrnice I/9/2014 
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skupina C (nad 500 tis. Kč bez DPH), protože předpokládaná hodnota VZ byla stanovena na 750 tis. 
Kč bez DPH. Ve lhůtě pro podání nabídek byly doručeny celkem 4 nabídky.  
Návrh usnesení: 4.4.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku 
uchazeče Techem spol. s r. o., Praha 10, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
s názvem „Dodávka a instalace elektronických indikátorů topných nákladů“ za cenu 397.145,- Kč bez 
DPH za dodávku a montáž elektronických indikátorů topných s termínem realizace 12 kalendářních 
dní a za cenu 42.146,- Kč bez DPH za roční provedení odečtů a jejich rozúčtování.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.4.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele 10-2014-35 a č. 
smlouvy zhotovitele 009/15/98 mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností Techem, 
spol. s r. o., Praha 10, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávka 
a instalace elektronických indikátorů topných nákladů“ za cenu 397.145,- Kč bez DPH za dodávku 
a montáž elektronických indikátorů topných s termínem realizace 12 kalendářních dní.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Prováděcí vyhláška byla zveřejněna v listopadu.

4.5 Posouzení studie MŠ Sluníčko
Z důvodu zdržení akce „MŠ v areálu MDDM“ vyvstala potřeba řešit potřebu zvýšení kapacity 
mateřských škol jiným způsobem. Vedení města hledalo cestu výstavbou nové kapacity MŠ na 
volném pozemku města časově nenáročnou technologií. Vytipován byl pozemek v ulici J. A.
Komenského se stavbou čp. 1097, která je určena k demolici. Následně byla objednána studie, která 
se zabývá výstavbou staveb občanské vybavenosti včetně mateřských škol a používá montovaný 
systém s kratší dobou výstavby oproti zděným stavbám. 
Návrh usnesení: 4.5.1 RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, a po projednání v komisi pro 
rozvoj města, se záměrem akce „Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích,“ 
s kapacitou 56 dětí a ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební 
povolení a ve stupni prováděcí dokumentace. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.5.2 RM ukládá tajemníkovi městského úřadu předložit upravený harmonogram 
realizace akce „Výstavba MŠ Sluníčko,“ v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích,“ v termínu do 10. 3. 
2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Smlouva o poskytování pečovatelské služby s okolními obcemi
Pečovatelská služba Čelákovice, pečuje i o klienty z okolních obcí. Každý rok je předkládána ke 
schválení RM Smlouva o poskytování pečovatelské služby na daný kalendářní rok pro okolní obce. 
V loňském roce byla uzavřena Smlouva s obcí Vyšehořovice, městysem Nehvizdy, obcí Mochov,
městysem Lázně Toušeň.
Návrh usnesení: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytování pečovatelské 
služby s okolními obcemi – Mochov, Zeleneč, Vyšehořovice, Lázně Toušeň, Nehvizdy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5.2 Smlouva o poskytnutí příspěvku na rok 2015 – Semiramis o. s., Nymburk
Dne 9. prosince 2014 RM schválila finanční příspěvek ve výši 80.000,- Kč Semiramis o. s. na realizaci 
projektu Terénní program Čelákovice 2015.
Předmětem Smlouvy je stanovení podmínek poskytnutí příspěvku na zajištění protidrogové prevence 
ve městě Čelákovice ze strany Semiramis o. s. na rok 2015.
Návrh usnesení: 5.2.1 RM ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit do 9. 2. 2015 následující 
podmínky pro projednání Smlouvy o poskytnutí příspěvku Semiramis o. s. Nymburk: 
- detailní rozpočet na Terénní program v Čelákovicích včetně nákladů a výkonů, který bude nedílnou 
součástí Smlouvy a bude řešit jak příjmovou, tak i výdajovou stránku.
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- zapracovat do předmětu Smlouvy uvedení konkrétních činností, jejich četnost a způsob 
vyhodnocení.
- upravit odstavec 2 této Smlouvy tak, aby odpovídal skutečnému finančnímu plnění.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 5.2.2 RM ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit úpravu obou dotazníků pro 
klienty o. s. Respondeo Nymburk, jak po stránce obsahové, tak po stránce grafické.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Volfová)

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu sloupu veřejného osvětlení za účelem umístění reklamy
Firma Andy s. r. o., Praha 10 si pro firmu AHOLD Czech Republik a. s. pronajímá v Čelákovicích 
4 sloupy veřejného osvětlení, za účelem umístění reklamních tabulí o velikosti 0,67 x 0,90 v ulicích 
Sokolovská, Toušeňská, Masarykova a Mochovská. 
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, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu sloupu 
veřejného osvětlení za účelem umístění reklamy ze dne 1. 7. 2012 mezi městem Čelákovice jako 
pronajímatelem a firmou ANDY, s.r.o., Praha 10, jako nájemcem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Volfová)

6.2 Navýšení kapacity školní jídelny Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586
Město Čelákovice žádá o navýšení kapacity školní jídelny při Mateřské škole v ul. J. A. Komenského 
1586, z 200 odvařených jídel na 270 odvařených jídel/ den. Dle posouzení Krajské hygienické stanice
Středočeského kraje z roku 2009 je možné provoz vývařovny rozšířit. 
Návrh usnesení: RM souhlasí, v souladu s § 102, odst. 2, písm. b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), se změnou zápisu Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586 v rejstříku 
škol a školských zařízení – navýšení povoleného počtu stravovaných dětí.     
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Městský stadion Čelákovice
Čerpání příspěvku
Dne 19. 12. 2014 byla na základě Smlouvy o příspěvku ze dne 12. 8. 2014 mezi městem Čelákovice 
jako poskytovatelem a Tělovýchovnou jednotou Spartak Čelákovice (Dále jen „TJ Spartak“) jako 
příjemcem doručena žádost TJ Spartak o čerpání příspěvku ve výši 3,0 mil. Kč. K této žádosti byla 
k prokázání oprávněnosti požadavku přiložena Faktura č. 114800417 ze dne 02. 12. 2014 vystavené 
společností EKKL, a.s., Kroměříž, včetně položkového soupisu prací.
Návrh usnesení: 6.3.1 RM konstatuje, že doložením Faktury č. 114800417 ze dne 02. 12. 2014 
vystavené společností EKKL, a.s., Kroměříž, jako dodavatelem Tělovýchovné jednotě Spartak 
Čelákovice jako odběrateli neprokázal příjemce příspěvku na základě Smlouvy o příspěvku ze dne 
12. 8. 2014 mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a Tělovýchovnou jednotou Spartak 
Čelákovice jako příjemcem na provedení rekonstrukce ploch (rekonstrukce oválu včetně sektorů) 
městského atletického stadionu v Čelákovicích jak by byl poskytnutý příspěvek použit.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.3.2 RM se seznámila s postupem místostarosty I Ing. Miloše Sekyry vedoucím, 
v souladu s usnesením Rady města č. 1/2015/6.11.4 ze dne 13. 1. 2015, k zajištění znaleckého 
posouzení prací provedených v rámci projektu „REKO AS“ na Městském stadionu v Čelákovicích.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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6.4 Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic
RM se předkládá zápis č. 1/2015 z jednání Redakční rady Zpravodaje města Čelákovic.
Návrh usnesení: 6.4.1 RM se seznámila se zápisem č. 1/2015 z jednání redakční rady Zpravodaje 
města Čelákovic ze dne 20. 1. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.4.2 RM schvaluje zveřejnění příspěvku paní Jarmily Volfové – Vítězný „25.“ únor –
ve Zpravodaji města Čelákovic č. 02/2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. (Volfová)
Návrh usnesení: 6.4.3 RM schvaluje zveřejnění příspěvku zastupitelky PhDr. Zdeňky Tiché „Den 
mateřského jazyka“ ve Zpravodaji města Čelákovic č. 02/2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2. (Choura, Skalický)

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 1 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 8. 1. 2015
RM se předkládá zápis č. 1/2015 z jednání Komise bytové a sociální
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 1 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 8. 1. 
2015
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.2 Nájemníci bytu v domě č. p. 606 v Milovicích, ul. Průběžná - paní I. a M. Č. – dluh na 
nájemném a službách spojených s užíváním bytu. 
Dne 8. 1. 2015 byla pozvaná paní I. Č. na jednání bytové a sociální komise, bytem Průběžná 606, 
Milovice, z důvodu dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu, dlužná částka činí 
51469,- Kč. 
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, s ohledem na sociální situaci žadatelů, 
uzavření nové Nájemní smlouvy na byt v domě č p. 606 v Milovicích, ul. Průběžná, s I.
a M. Č., Milovice, na dobu určitou do 31. 3. 2015. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Pátek)

8.3 Nájemnice bytu v domě č. p. 606 v Milovicích, ul. Průběžná - A. G. – dluh na nájemném 
a službách spojených s užíváním bytu. 
Členům bytové a sociální komise byla předložena žádost paní A. G., bytem Průběžná 606, Milovice, 
která žádá o prodloužení Nájemní smlouvy. 
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, uzavření nové Nájemní 
smlouvy na byt v domě č. p. 606 v Milovicích, ul. Průběžná, s A. G., Milovice. Ukládá správci bytového 
fondu zajistit vyklizení bytu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Skalický)

8.4 Nájemnice bytu v domě č. p. 606 v Milovicích, ul. Průběžná - I. M. – dluh na nájemném 
a službách spojených s užíváním bytu. 
Na jednání bytové a sociální komise se dostavila paní I. M., bytem Průběžná 606, Milovice. Paní M.
byla pozvaná na jednání bytové a sociální komise ve věci dluhu na nájemném a službách spojených 
s užíváním bytu. Pí M. žádá o uzavření nové Nájemní smlouvy na byt. 
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, s ohledem na sociální situaci nájemníka, 
uzavření nové Nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 606 v Milovicích, ul. Průběžná, s I. M., Milovice na 
dobu určitou do 30. 6. 2015. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 3.(Pátek, Studnička, Sekyra)
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8.5 Nájemníci bytu v domě č. p. 621 v Milovicích, ul. Lesní - manželé V. a Z. Š. – dluh na 
nájemném a službách spojených s užíváním bytu. 
Členům bytové a sociální komise byla předložena žádost o prodloužení Nájemní smlouvy manželů V.
a Z. Š., bytem v ul. Lesní č. p. 621, Milovice. V žádosti uvádí, že jim byla Nájemní smlouva 
prodloužena do konce roku 2014 s podmínkou splácení dlužného nájemného do 30. 9. 2014. Rodina 
nebyla schopna dlužné nájemné uhradit. 
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, uzavření nové Nájemní 
smlouvy na byt v domě č. p. 621 v Milovicích, ul. Lesní, s manželi V. a Z. Š., Milovice, z důvodu 
nezaplacení úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu v částce odpovídající trojnásobku měsíční 
výše těchto plateb nájemného a nákladů za služby. Ukládá správci bytového fondu zajistit vyklizení 
bytu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.6 Nájemník bytu v domě č. p. 109 v Čelákovicích, ul. Sedláčkova - M. S. – žádost o odpuštění 
poplatku z prodlení. 
Členům bytové a sociální komise byla opětně předložena žádost pana M. S., bytem Sedláčkova čp. 
109/2, Čelákovice, který požádal o odpuštění penále vyčísleného správní firmou Q-BYT ve výši 552,-
Kč. Jedná se o poplatek z prodlení. 
Návrh usnesení: RM nepromíjí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poplatek z prodlení ve výši 552,- Kč na byt 
v domě č. p. 109, ul. Sedláčkova, Čelákovice panu M. S., Čelákovice. Rada města schválila termín 
úhrady poplatku z prodlení do 28. 2. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.7 Nájemníci bytu v domě č. p. 606 v Milovicích, ul. Průběžná – manželé V. a L. V. – žádost 
o odpuštění poplatku z prodlení. 
Členům bytové komise byla předložena žádost pana V. V., bytem Průběžná 606, Milovice, který 
požádal o prominutí penále poplatku z prodlení ve výši 913,- Kč. V žádosti uvádí, že dlužnou částku 
ve výši 449,- Kč uhradil dne 16. 10. 2014. 
Návrh usnesení: RM nepromíjí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poplatek z prodlení ve výši 913,- Kč na byt 
v domě č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice, manželům V. a L. V., Milovice. Rada města schválila termín 
úhrady poplatku z prodlení do 28. 2. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.8 Nájemníci bytu v domě č. p. 1628 v Čelákovicích, ul. Na Stráni – manželé 
V. a M. F. – žádost o odpuštění poplatku z prodlení.  
Členům bytové a sociální komise byla předložena žádost manželů M. a V. F., bytem Na Stráni č. p. 
1628, Čelákovice, kteří žádají o odpuštění penále ve výši 898,- Kč. 
Návrh usnesení: RM nepromíjí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poplatek z prodlení ve výši 898,- Kč na byt
v domě č. p. 1628, ul. Na Stráni, Čelákovice, manželům V. a M. F., Čelákovice. Rada města schválila 
termín úhrady poplatku do 28. 2. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.9 Nájemníci bytu v domě č. p. 1445/12 v Čelákovicích, ul. Prokopa Holého – manželé 
J. a M. K. – žádost o společný nájem bytu dle §2270 NOZ. 
Členům bytové komise byla předložena žádost manželů M. K., a J. K., oba trvale bytem v domě č. p. 
1445/12, byt, ul. Prokopa Holého, v Čelákovicích, kteří žádají o přechod nájmu bytu na svého vnuka 
M. K., bytem Prokopa Holého č. p. 1445/12, Čelákovice, který s prarodiči žije ve společné domácnosti 
od roku 2008. Žádost se posuzuje, jako žádost o společný nájem bytu.
Návrh usnesení: RM rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření Dodatku k nájemní smlouvě 
na pronájem bytu o velikosti 3+1 o výměře 85,90 m² v č. p. 1445/12, ul. Prokopa Holého 
v Čelákovicích v k. ú. Čelákovice, kterým dojde ke společnému nájmu manželů J. a M. K. s jejich 
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vnukem J. K. Rada města ukládá správní firmě Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., uzavření Dodatku 
v termínu do 28. 2. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.10 Nájemce bytu v domě č. p. 606 v Milovicích, ul. Průběžná – M. B.
Paní B., bytem Průběžná č. p. 606, Milovice, obdržela dne 3. prosince 2014 výpis z usnesení RM 
č. 31/2014/8.11. ze dne 25. listopadu 2014 ve kterém se uvádí, že rada města vypovídá nájem z bytu 
v domě č. p. 606 v Milovicích, ul. Průběžná, z důvodu neplacení nájemného a úhrady za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu, v částce převyšující trojnásobek měsíční výše těchto plateb, současně 
rada města uložila správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu. 
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 byt 
v domě č. p. 606, Milovice, ul. Průběžná, na dobu 3 měsíců, tj. do 30. 4. 2015 s M. B., Milovice, za 
předpokladu, že bude spolu s nájemným umořovat dluh měsíční částkou 5.000,- Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

8.11 Nájemce bytu v domě č. p. 1648 v Čelákovicích, ul. J. A. Komenského – H. N. – uzavření 
nové Nájemní smlouvy na byt. 
Radě města se předkládá žádost paní H. N., bytem J. A. Komenského čp. 1648, Čelákovice, která 
žádá o odstoupení nařízení vystěhování z městského bytu a současně žádá o prodloužení Nájemní 
smlouvy. Paní N. měla dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu za období r. 2014 ve 
výši 63.966,- Kč.
Návrh usnesení: 8.11.1 RM bere na vědomí uhrazení dluhu na nájemném za užívání bytu v domě 
č. p. 1648, ul. J. A. Komenského, Čelákovice s paní H. N., Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.11.2 RM přiděluje paní H. N. byt /1743 za předpokladu, že paní H. N. opustí 
a vrátí městu dosud bez Smlouvy užívaný byt v domě č. p. 1648, ul. J. A. Komenského, Čelákovice. 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 měsíce a po této době bude obnovována pouze tehdy, 
pokud paní N. uhradí náklady soudního řízení, náklady exekuce a nebude mít dluh na běžném 
nájemném. Před uzavřením Nájemní smlouvy složí paní N. jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného, dle „Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic".
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Protipovodňový varovný a monitorovací systém města
Dne 8. 1. 2015 proběhlo první jednání Povodňové komise. Na tomto jednání byla diskutována 
i problematika varování obyvatelstva v případně povodně i jiné události. Prohlídkou MP bylo zjištěno 
nedostatečné pokrytí města bezdrátovým rozhlasem a sirénami, které jsou zapojeny v IZS. 
Návrh usnesení: RM schvaluje projektový záměr „Protipovodňový varovný a monitorovací systém 
města Čelákovic“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

9.2 Povodňová komise
Dne 8. 1. 2015 proběhlo první jednání Povodňové komise. Na tomto jednání navrhl zástupce Povodí 
Labe s.p., aby členem povodňové komise byl též zástupce Povodí Labe s.p. a to pracovník VD 
zdymadlo Čelákovice.
Návrh usnesení: RM jmenuje členem Povodňové komise města Čelákovic pana Rudolfa Dušku. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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9.3 Zpráva o bezpečnosti a činnosti MP Čelákovice za rok 2014
Radě města se předkládá Zpráva o bezpečnosti a činnosti MP Čelákovice za rok 2014. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zprávu o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za 
rok 2014.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
K tomuto bodu se dostavil v 15 hod velitel Městské policie Čelákovice.

9.4 Nařízení N 1/2015       
RM se předkládá nařízení, které bude regulovat - zakazovat - podomní a pochůzkový prodej 
v Čelákovicích.
Návrh usnesení: RM schvaluje a vydává na základě ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 
11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Nařízení města N 1/2015 – zákaz podomního a pochůzkového prodeje na 
území města Čelákovic, s účinností od patnáctého dne po dni vyhlášení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Opa)

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Vyjádření města k podnikatelskému záměru provozování zařízení ke sběru, výkupu, třídění 
a využití odpadů v ul. Tovární, Čelákovice
Dne 12. ledna 2015 byla městu Čelákovice doručena žádost Mgr. J. K., Praha 9, o vyjádření 
k podnikatelskému záměru provozování zařízení ke sběru, výkupu, třídění a využití odpadů, 
umístěném na pozemku parc. č. 1354/20 v k. ú. Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM nesouhlasí s podnikatelským záměrem Mgr. J. K. na provozování zařízení ke 
sběru, výkupu, třídění a využití odpadů, umístěném na pozemku parc.č. 1354/20 – ostatní plocha, 
manipulační plocha, o výměře 5126 m2, v k.ú. Čelákovice (ul. Tovární).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ

Radní Ing. Miroslav Opa, Ph.D žádá jednatele firmy Q-Byt Ing. Chouru, aby zajistil do příštího jednání 
RM směrnici, která řeší postup Q-Bytu při zjištění neplatiče nájemného.

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

                                starosta města Čelákovic
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