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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 3/2015 konané dne 10. února 2015

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

Omluveni: Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický

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
  1.4 Kontrola plnění usnesení
  2. Majetkoprávní záležitosti
  3. Finance – rozpočty – dotace
  4. Investice, záměry a vyjádření města 
  5. Sociální záležitosti a zdravotnictví
  6. Školství, kultura a sport
  8. Bytové a nebytové záležitost
  10. Životní prostředí – VaK – Odpadové hospodářství
  11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.15 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 15.30 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 10. 2. 2015

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.2, 4.5, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 11.4,
naopak z programu byl stažen bod 5.5.
Hlasování: pro 5, 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 4, proti 0, zdržel se 1 – Studnička

1.2.2 RM jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – Volfová
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1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 2/2015 ze dne 27. 1. 2015.
K zápisu nebyly připomínky.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 2/2015 ze dne 27. 1. 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

1.4 Kontrola plnění usnesení
Radě města bylo předloženo plnění usnesení.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení přednesenou tajemníkem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Odvolání v soudním sporu o pozemek p.č. 161/5 v k.ú. Čelákovice
U Okresního soudu Praha - východ proběhlo soudní řízení č.j. 20C 429/2013-128 žalobců V. D., 
Čelákovice, J. M., Dolný Kubín, a J. Š., Čelákovice, proti městu Čelákovice ve věci vydržení pozemku 
p.č. 161/5 v k.ú. Čelákovice. Řízení v prvním stupni skončilo rozsudkem ve prospěch žalobců. Právní 
zástupce města Čelákovic doporučuje odvolání podat - lhůta je do 14. 2. 2015.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podání odvolání proti rozsudku Okresního 
soudu Praha - východ č.j.: 20C 429/2013-128 ve věci vydržení vlastnického práva k p.č. 161/5 -
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 252 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

2.2 Kamenný mužíček
Starosta města informoval radní, že před jednáním rady byly městu doručeny Dr. P. všechna 
podepsaná paré Darovací smlouvy z října 2014 na sochu „Kamenný mužíček“. Město tak disponuje 
vlastnickým právem k soše.
Návrh usnesení: RM revokuje z důvodu doručení Darovacích smluv RNDr. P. P., Ph.D., Městskému 
úřadu Čelákovice dne 10. 2. 2015, usnesení Rady města č. 32/2014/11.4 ze dne 9. 12. 2014 a ukládá 
vedoucímu Odboru hospodářského, zapsání sochy „Kamenný mužíček“ do majetku města. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Licenční smlouva OSA
Na MěÚ Čelákovice byla zaslána Licenční smlouva o veřejném provozování č. VP_2015_8604 spolu 
s fakturou na rok 2015 na částku 1.538,- Kč. Smlouva se vztahuje na užití hudebních děl 
prostřednictvím místního rozhlasu (1x místní rozhlas, 5 x reproduktor). Za rok 2014 bylo hlášení 
hraných skladeb negativní, neboť nebylo realizováno žádné hlášení místním rozhlasem.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Licenční smlouvu o veřejném provozování č. 
VP_2015_8604 mezi městem Čelákovice jako provozovatelem a spolkem OSA - Ochranný svaz
autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., Praha 6.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Pořizovatel Územního plánu Čelákovic – zadávací dokumentace jednacího řízení bez 
uveřejnění
Na výběr pořizovatele Územního plánu Čelákovic (dále jen „ÚP“) bylo zahájeno zjednodušené 
podlimitní řízení (dále jen „ZPŘ“). Na doporučení právního oddělení Ministerstva pro místní rozvoj byla 
předpokládaná hodnota veřejné zakázky stavena součtem za část „pořizovatel ÚP“ a za část 
„zpracovatel ÚP“ tak, abychom nemohli být nařknuti z účelového dělení zakázky. Ve lhůtě pro podání 
nabídek nebyla doručena žádná cenová nabídka, a proto bylo ZPŘ usnesením RM zrušeno.  
Návrh usnesení: 4.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci podlimitní veřejné 
zakázky na služby s názvem „Územní plán Čelákovic, část zakázky – pořizovatel územního plánu“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.1.2 RM ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit zahájení jednacího řízení bez 
uveřejnění na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Územní plán Čelákovic, část zakázky –
pořizovatel územního plánu“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Zadávací dokumentace na výrobu, dodávku a montáž 2ks dřevěných chatiček pro LT Miličín
RM se předkládá zadávací dokumentace v souladu se směrnicí města Čelákovice č.1/9/2014 k zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu typu “C”. Jedná se o dokumentaci na výrobu, dodávku a montáž 2 ks 
dřevěných chatiček pro LT Miličín včetně provedení základových konstrukcí. Chatičky budou 
realizovány ve stejných rozměrech a materiálech jako již dvě stávající. Realizace by měla být hotová 
do zahájení sezony v LT Miličín.
Návrh usnesení: 4.2.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Výroba, dodávka a montáž 2 ks dřevěných chatiček pro LT 
Miličín“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.2.2 RM ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit zahájení zadávacího řízení ve 
smyslu ustanovení směrnice č. I/9/2014 ze dne 19. 12. 2014 na plnění veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Výroba, dodávka a montáž 2 ks dřevěných chatiček pro LT Miličín“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

4.3 Schválení Svazku č. 1 kvalifikační dokumentace Koncesního řízení s názvem „Výběr 
provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovic“
Z důvodu nutnosti zahájení koncesního řízení na provozovatele VHI města Čelákovic tak, aby mohl 
být nový provozovatel vybrán nejdéle do 31. 12. 2015 (vč. uzavření koncesní smlouvy a jejího zapsání 
do rejstříku koncesních smluv), je na jednání RM předkládána ke schválení Svazek č. 1 - Kvalifikační 
dokumentace pro koncesní řízení. Dle koncesního zákona (139/2006 Sb.) se jedná o dvoukolovou 
soutěž, kde je nejprve nutné prokázat kvalifikaci a v dalším kole všichni, kdo splní kvalifikaci, budou 
vyzváni k podání nabídky.
Návrh usnesení: 4.3.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, „Svazek č. 1: Kvalifikační dokumentaci“ 
koncesního řízení názvem „Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města 
Čelákovic“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.3.2 RM ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit zahájení koncesního řízení 
s názvem „Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovic“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

4.4 MŠ MDDM - ukončení projektu
V rámci akce „Mateřská škola v areálu MDDM v Čelákovicích“ bylo dne 4. 7. 2014 zahájeno společné 
územní a stavební řízení. V rámci tohoto řízení nebylo dosud vydáno společné územní a stavební 
rozhodnutí, ani nebylo ukončeno.
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Dne 27. 1. 2015 schválila Rada města svým usnesením č. 2/2015/4.5.1 záměr na výstavbu „MŠ 
Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“. Výstavba této budovy pro mateřskou školu řeší 
potřebné zvýšení kapacit mateřských škol v Čelákovicích.
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, zpětvzetí žádosti ve smyslu ustanovení § 66 
odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o vydání 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení č. j. MUC/06851/2014 na povolení stavby 
„Mateřská škola v areálu MDDM v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.4.2 RM ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit potřebné kroky k ukončení 
smluvních vztahů souvisejících s investiční akcí „Mateřská škola v areálu MDDM v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.4.3 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit zpětvzetí žádosti o dotaci 
z národních fondů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), a to v programu „Rozvoj 
výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územními samosprávnými celky“, 
evidenční číslo programu 133 310, jejíž podání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města 
č. 30/2014/228 ze dne 6. 8. 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.4.4 RM doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení Zastupitelstva města 
č. 30/2014/229 ze dne 6. 8. 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

4.5 Obchvat města 
Starosta informoval radní o přípravách investiční akce „Silniční obchvat města Čelákovic - II/245“.
Hospodářský odbor již v roce 2013 aktualizoval geometrický plán a místostarosta Sekyra zahájil 
jednání se Středočeským krajem ve věci Smlouvy o spolupráci. V roce 2014 nebyly provedeny žádné 
přípravné práce. V roce 2015 byl aktualizován seznam vlastníků dle geometrického plánu a Město 
nyní všechny vlastníky osloví s žádostí o odkup částí pozemků nutných pro výstavbu obchvatu. 
Nabídnutá cena bude odpovídat ceně, za kterou vykupuje Středočeský kraj pozemky pro komunikace 
II. tříd. Finanční prostředky na zahájení výkupu pozemků jsou zahrnuté ve změně č. 1 rozpočtu 2015, 
která je předložena na zasedání zastupitelstva 25. 2. 2015.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Čelákovice (od 1. 1. 2014 do 31. 12. 
2014)
Pracovníci Semiramis o.s., vypracovali shora uvedenou závěrečnou zprávu, která tvoří přílohu tohoto 
materiálu.
Tuto zprávu prezentovali pracovníci Semiramis o. s. na jednání se zástupci města, obecní policií 
a členy bezpečnostního výboru. Členové bezpečnostní komise se seznámí s touto zprávou na svém 
jednání.
Návrh usnesení: RM se seznámila se Závěrečnou zprávou o realizaci projektu Terénní program 
Čelákovice – Semiramis, o . s., Nymburk, za rok 2014 a požaduje její doplnění a přepracování 
v termínu do 28. 2. 2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

5.2 Protidrogová prevence 2014 – ZŠ Komenského
Základní škola J. A. Komenského 414, Čelákovice požádala dne 18. 12. 2014 o proplacení přednášek 
prevence rizikového chování školní mládeže. Částka za protidrogovou prevenci činí 8.716,- Kč.
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, proplacení prevence rizikového chování 
školní mládeže v částce 8.716,- Kč Základní škole, J. A. Komenského 414, Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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5.3 Zpráva o realizaci projektu podpořeného z prostředků města Čelákovice za období 1. 1. 
2014 – 31. 12. 2014 o. s. Respondeo Nymburk
Pracovníci o. s. Respondeo Nymburk předložili městu závěrečnou zprávu za rok 2014.
Návrh usnesení: RM se seznámila se Zprávou o realizaci projektu podpořeného z prostředků města 
Čelákovice za období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014 o. s. Respondeo, Nymburk.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5.4 Vyúčtování příspěvku na provoz sociálních služeb v Čelákovicích za rok 2014 – Farní 
charita Neratovice
Za Farní charitu Neratovice vypracovala Ing. H. N. vyúčtování příspěvku na provoz sociálních služeb 
v Čelákovicích za rok 2014.
Návrh usnesení: RM se seznámila s vyúčtováním příspěvku na provoz sociálních služeb 
v Čelákovicích za rok 2014 – Farní charita Neratovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5.5 Smlouva o poskytnutí příspěvku na rok 2015 – Semiramis o. s., Nymburk
Tento bod stažen z programu jednání z důvodu nové úpravy zákona č. 250/2000Sb. zveřejněné 5. 2. 
2015. Novela zákona s účinností od 1. 1. 2015 mění podmínky dotací USC.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 ZÁPIS Č. 1 Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY SKATEPARK
RM se předkládá zápis č. 1 z jednání Pracovní skupiny Skatepark.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 1 z jednání Pracovní skupiny pro  Skatepark ze dne 
29. 1. 2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

6.2 Velikonoční a jarní 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 (plakáty, bannery apod.).
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 vytvoření a dalším šíření díla č.:
MUC/01370/2015-OŠIK-23 mezi městem Čelákovice jako objednatelem a L. T., Čelákovice, jako 
autorem, na vytvoření velikonočních a jarních ilustrací pro propagaci.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Komise pro kulturu
RM se předkládá ke schválení zřízení a personální složení Komise pro kulturu.
Personální složení navrhuje místostarosta II, který má kulturu v gesci. Celkem bylo osloveno e-mailem 
11 osob. Souhlas se zapojením do aktivit vyslovilo celkem 11 osob. 
Návrh usnesení: 6.3.1 RM zřizuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 11. 2. 2015 
Komisi pro kulturu s počtem 11 členů.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.3.2 RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, za předsedu Komise pro 
kulturu Aleše Kužílka.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 6.3.3 RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členy Komise pro kulturu: 
Mgr. Davida Eisnera, Annu Fialovou, Štěpánku Gebellovou, Jana Helešice, Soňu Husárikovou, 
Ing. Miru Poloprutskou, DiS., Mgr. Pavla Snítilého, Mgr. Tomáše Staňka, Miroslavu Šimonovou 
a Jiřího Weyrostka.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.3.4 RM určuje tajemnicí Komise pro kulturu Marii Vávrovou.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Přidělení bytu o velikosti 1+1 v domě č. p. 1177, ul. Prokopa Holého, Čelákovice – formou 
obálkové metody 
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu, o velikosti 1+1 o celkové ploše 53,63 
m2 sestávající z 1 pokoje 21,38 m2, kuchyně 16,15 m2, předsíně 5,4 m2, koupelny a WC 4,05 m2, 
spíže 0,9 m2 a sklepu 5,75 m2, formou obálkové metody. Byt je kompletně zrekonstruován 
a připraven k nastěhování. Předmětem nabídky byla uvedena výše nájemného minimálně ve výši 
5 363,- Kč měsíčně (100,- Kč/m² měsíčně), bez započtení úhrad za plnění poskytovaná s užíváním 
bytu. Byly podány celkem 4 nabídky.
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, na základě obálkové metody byt 
o velikosti 1+1, Prokopa Holého, Čelákovice, panu K. D., Vlašim. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.2 Přidělení bytu o velikosti 3+1 v domě č. p. 1743, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, dle 
seznamu uchazečů o pronájem bytu 
Jedná se o byt o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 67,24m², 2. patro v č. p. 1743, ul. Prokopa 
Holého v Čelákovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu paní B. J., bytem Rumunská, 
Čelákovice dle seznamu žadatelů o pronájem bytu. 
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 3+1, Prokopa Holého č. p. 
1743, Čelákovice, paní B. J., Čelákovice, dle seznamu. Třípokojový byt z roku 1999 je doporučen 
k přidělení žadatelce, která 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 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Přidělení bytu o velikosti 3+1 v domě č. p. 1645, ul. J. A. Komenského, Čelákovice – dle 
seznamu uchazečů o pronájem bytu 
Jedná se o byt o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 88,32m², přízemí v č. p. 1645, ul. J. A. 
Komenského v Čelákovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu paní L. D., trvale bytem 
Cukrovarská, Lázně Toušeň, t.č. Praha 4, dle seznamu žadatelů o pronájem bytu. 
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 3+1, J. A. Komenského, 
č. p. 1645, Čelákovice, manželům L. a M. D., Lázně Toušeň, dle seznamu. Třípokojový byt z roku 
1989 je doporučen k přidělení manželům, kteří jsou 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 5, proti 0, zdržel se 0.
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8.4 Přidělení bytu o velikosti 1+1 v domě č. p. 502, ul. Armádní, Milovice – dle seznamu 
uchazečů o pronájem bytu 
Jedná se o byt o velikosti 1+1 s přísl. o celkové ploše 36,71m², 1. patro v č. p. 502, ul. Armádní 
v Milovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu panu J. K., bytem Křižíkova, 
Čelákovice, dle seznamu žadatelů o pronájem bytu. 
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 1+1, Armádní, č. p. 502, 
Milovice panu J. K., Čelákovice, dle seznamu. Jednopokojový byt z roku 1998 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 6. 1. 2011. K zajištění nároků pronajímatele 
vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících z nájmu bytu, bude ze strany 
nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního nájmu předem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.5 Přidělení bytu o velikosti 2+1 v domě č. p. 618, ul. Topolová, Milovice – dle seznamu 
uchazečů o pronájem bytu 
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 70,50m², 1. patro v č. p. 618, ul. Topolová 
v Milovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu panu O. G., trvale bytem nám. 
5. května, Čelákovice, t.č. Matěje Červenky, Čelákovice, dle seznamu žadatelů o pronájem bytu. 
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, Topolová, č. p. 618, 
Milovice panu O. G., Čelákovice, dle seznamu. Dvoupokojový byt z roku 1998 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 6. 1. 2011. K zajištění nároků pronajímatele 
vůči nájemci z titulu nájemného a jiných povinností vyplývajících z nájmu bytu, bude ze strany 
nájemce složena jistina ve výši trojnásobku měsíčního nájmu předem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Pololetní provozní zpráva o vodovodu a kanalizaci
Stávající provozovatel VHI v Čelákovicích předložil pravidelnou provozní zprávu za druhé pololetí 
2014.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Pololetní provozní zprávu o vodovodu a kanalizaci za období 
7 – 12/2014, zpracovanou Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ
11.1 Vlajka pro Tibet
Spolek LUNGTA, Praha 1 připomíná 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci a žádá město 
Čelákovice o spoluúčast na mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Česká republika se ke kampani 
připojuje pravidelně od roku 1996. Město Čelákovice tuto kampaň podpořilo v roce 2013 i 2014.
Den pro vyvěšení tibetské vlajky je stanoven na 10. března 2015.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podporu mezinárodní kampaně „Vlajka pro 
Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na historickou budovu Radnice dne 10. 3. 2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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11.2 Petice občanů města Milovice, Lesní č.p. 621 – proti chování nájemníků městského bytu 
rodině H.
Dne 29. 1. 2015 obdržel MěÚ Čelákovice Petici dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona 
č. 85/1990 Sb., o právu petičním, podepsanou osmi nájemci bytů na adrese Milovice, Lesní 621.
Nájemci tak reagují na změnu, která v domě nastala v říjnu 2014 po nastěhování rodiny H.
Návrh usnesení: 11.2.1 RM projednala Petici dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod, doručenou 
na Městský úřad Čelákovice dne 29. 1. 2015, podepsanou osmi nájemci bytů na adrese Milovice, 
Lesní ulice č.p. 621.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 11.2.2 RM ukládá řediteli Q-Byt, s.r.o., Čelákovice, zaslat členům rodiny H., 
Milovice, výzvu k tomu, aby neprodleně upustili od svého závadného chování, které městu Čelákovice, 
jako nájemci, dává právo vypovědět nájem bez výpovědní doby dle ustanovení § 2291 odst. 1 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

11.3 Aplikace Lepší místo
Město Čelákovice využívá od roku 2014 aplikaci Lepší místo, která měla sloužit jako možnost zapojení 
občanů do řešení problémů na veřejných prostranstvích. Tato aplikace byla doposud zdarma, ale 
jelikož projekt neobdržel další podporu ve financování, je město požádáno o úhradu využívání 
aplikace. O tomto kroku informoval město ředitel Lepší místo, o. s. (dopis ze dne 19. 1. 2015) s tím, že 
v nejbližších dnech město kontaktuje. Nikdo do dnešního dne město Čelákovice nekontaktoval.
Radě je taktéž předkládána písemná stížnost uživatele aplikace na omezení přístupu a vkládání 
příspěvků a komentářů. 
Návrh usnesení: 11.3.1 RM bere na vědomí stížnost na fungování aplikace Lepší místo.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 11.3.2 RM nesouhlasí s finanční podporou aplikace Lepší místo, neboť při jejím 
zavedení byla tato aplikace předána městu Čelákovice jako bezplatná.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 11.3.3 RM ukončuje spolupráci města Čelákovice s aplikací Lepší místo.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

11.4 Městský bazén
Starosta informoval radní o situaci v Městském bazénu. Starosta na základě stížnosti provedl 
namátkovou kontrolu teploty vody v bazénu. Teplota vody byla v pořádku, avšak došlo k dalším 
zjištěním v personální oblasti, které se opakovaly při další návštěvě bazénu.
Návrh usnesení: 11.4.1 RM se seznámila s aktuální situací v Městském bazénu v Čelákovicích 
a pověřuje starostu Ing. Josefa Pátka k provedení personálních opatření.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 11.4.2 RM ukládá tajemníkovi městského úřadu vypsat výběrové řízení na pozici 
„Vedoucí městského bazénu“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Zápis ověřila: Jarmila Volfová
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                                starosta města Čelákovic
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