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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

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

Omluveni: Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová

Hosté: 

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
  1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického     
   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
  8. Bytové a nebytové záležitost
  9. Veřejný pořádek a bezpečnost
  10. Životní prostředí – VaK – Odpadové hospodářství
  11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 15.50 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 23. 2. 2015

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – Sekyra

1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – Skalický
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1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 3/2015 ze dne 10. 2. 2015
Nikdo nevznesl připomínku.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 3/2015 ze dne 10. 2. 2015
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Prodej části pozemku - p.č. 3120, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovic. 
S žádostí o odprodej části pozemku p.č. 3120 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře cca 9 
m2, z celkové výměry 699 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, se obrátil na město Čelákovice 
vlastník sousedního pozemku st.p.č. 1576, pan M. H. V současné době provádí na svém pozemku 
st.p.č. 1576 výstavbu nového rodinného domu a z důvodů omezených prostorových možností žádá 
o odprodej části městského pozemku se záměrem využití na zeleň.
Návrh usnesení: RM neschvaluje z důvodu nedokončené výstavby účelové komunikace, záměr 
prodeje části pozemku p.č. 3120 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře cca 9 m2, z celkové 
výměry 699 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Pátek)

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 I/3/2015 – Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací je aktualizován v souladu s Nařízením vlády 
173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o 
zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím, vnitřní směrnici I/3/2015 – Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Sekyra)

3.2 Vzdání se práva a prominutí dluhu S. B. H. a zrušení pověření soudního exekutora vedením 
exekuce 29 EXE 1083/2014-18
Město Čelákovice eviduje dluh S. B. H., který vznikl uložením pokuty za přestupek ve výši 1000,- Kč 
komisí k projednávání přestupků, č.j. MUC/10006/2013/OSTA/Kol. Vymáháním byl pověřen na 
základě Smlouvy se společností Real Bohemia Exekutorský úřad Praha. 
Návrh usnesení: 3.2.1 RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se vzdává práva a promíjí dluh ve výši 1.000,- Kč S. B.  
H., který vznikl uložením pokuty 1.000,- Kč Příkazem o uložení pokuty za přestupek č. j. 
MUC/10006/2013/OSTA/Kol, z důvodů jeho nevymožitelnosti.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 3.2.2 RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vzhledem k prominutí dluhu, který vznikl uložením 
pokuty 1.000,- Kč Příkazem o uložení pokuty za přestupek č. j. MUC/10006/2013/OSTA/Kol, netrvá na 
pověření soudního exekutora vedením exekuce č. j. 29 EXE 1083/2014-18. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Návrh zadání Územního plánu Čelákovic k projednání
Na základě zpracovaných Doplňujících průzkumů a rozborů – podkladu pro zpracování územního 
plánu Čelákovic – byl dne 8. 1. 2015 vydán výkonnému pořizovateli, společnosti PRISVICH s.r.o., 
Davle, pokyn, aby ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval Návrh zadání Územního plánu 
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Čelákovic. Dne 27. 1. 2015 byl doručen koncept návrhu zadání, ke kterému určený zastupitel, 
Ing. Petr Studnička, ve spolupráci s odborem rozvoje města zpracoval připomínky. 
Návrh usnesení: RM se seznámila s Návrhem zadání Územního plánu Čelákovic k projednání, 
zpracovaným výkonným pořizovatelem, společností PRISVICH, s.r.o., Davle, ve spolupráci s určeným 
zastupitelem Ing. Petrem Studničkou.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Smlouva o dílo na provádění prohlídek a kontrol lávky přes Labe v Čelákovicích
V souladu s Plánem sledování a údržby zpracovaným společností PONTEX s.r.o., Praha 4, zodp. 
projektant Ing. J. K., ze dne 8. 8. 2014 je nutné v rámci údržby lávky provádět též specializované 
činnosti, a to např. vizuální prohlídku „mostařem“, osoby oprávněné k provádění takovéto prohlídky 
jsou evidovány na Ministerstvu dopravy, či geodetické sledování vrchní i spodní stavby včetně jeho 
vyhodnocení. Vzhledem k zachování kontinuity projektu byla na provádění těchto činností poptána 
společnost PONTEX s.r.o., jakožto generální projektant a autorský dozor této stavby. 
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 dílo mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Praha 4, jako 
zhotovitelem, na provádění prohlídek a kontrol objektu SO-201 Lávka přes Labe na dobu 4 let za 
celkovou cenu 89.000,00 Kč bez DPH (107.690,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.(Skalický)

4.3 Schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Rekonstrukce výtahů v BD 606 L + 621 P + 621 L - Milovice“
Na základě požadavku správce bytového fondu společnosti Q-BYT Čelákovice s. r. o. byla zpracována 
zadávací dokumentace VZMR na rekonstrukci 3 výtahů v Milovicích (č. p. 606 levý vchod, č.p. 621 
oba vchody). Jedná se o poslední 3 výtahy, které ještě nejsou zrekonstruovány dle požadavků 
o odstranění rizik uvedených v průkazu způsobilosti výtahů. 
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, zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce výtahů v BD 606 L + 621 P + 621 L –
Milovice“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.3.2 RM ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit zahájení zadávacího řízení 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce výtahů v BD 606 L + 621 
P + 621 L – Milovice“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

4.4 Schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD 
– výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“.
Na základě požadavku na zvýšení kapacity mateřských škol a schválení záměru na výstavbu nové MŠ 
bylo tajemníkovi MěÚ uloženo zajistit zpracování projektové dokumentace pro tuto novou MŠ. 
Administrací zadávacího řízení byla na základě objednávky pověřena společnost ŘANDA HAVEL 
LEGAL advokátní kancelář s. r. o., Praha 1. 
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, zadávací dokumentaci veřejné zakázky
malého rozsahu na služby s názvem „PD – výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského 
v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.4.2 RM ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit prostřednictvím 
administrátora veřejné zakázky společnosti ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s. r. o., Praha 
1, zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „PD – výstavba 
MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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4.5 Harmonogram realizace akce Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského 
v Čelákovicích“
RM Čelákovic přijala na svém zasedání dne 27. 1. 2015 usnesení č. 2/2015/4.5.2, kterým uložila 
tajemníkovi MěÚ předložit upravený harmonogram realizace akce „Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A.
Komenského v Čelákovicích“.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí harmonogram akce „Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. 
Komenského v Čelákovicích“. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

4.6 Dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní ve vazbě na realizaci akce „Propojení ulice 
Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“
Dne 30. 7. 2007 byla mezi městem Čelákovice jako budoucím kupujícím a společností RUPET 
INTERNATIONAL spol. s r.o., Hostivice, jako budoucím prodávajícím uzavřena Smlouva o smlouvě 
budoucí kupní ve vazbě na realizaci komunikace propojující ulici Stankovského se silnící II/245 (dále 
jen „Smlouva“).  
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí 
kupní smlouvě ze dne 30. 7. 2007 mezi městem Čelákovice jako budoucím kupujícím a společností 
RUPET INTERNATIONAL, spol. s r.o., zkratka RUPET INT. s.r.o., Hostivice, jako budoucím 
prodávajícím, kterým bude upraven termín podpisu vlastní kupní smlouvy.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

4.7 Zadávací dokumentace na Stavební úpravy Městské sauny Čelákovice.
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 stavební úpravy Městské 
sauny v Čelákovicích. S projektem byli průběžně seznámeni návštěvníci sauny. Tento projekt 
podpořilo svým podpisem 131 návštěvníků sauny.
Návrh usnesení: 4.7.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy Městské sauny Čelákovice“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.7.2 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 malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy Městské sauny Čelákovice“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

4.8 Smlouva o dílo „Rekonstrukce speciálního zásahového vozidla LIAZ CAS 25K“
Na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Podpora obnovy 
techniky, výzbroje a výstroje jednotek sboru dobrovolných hasičů, schválené usnesením ZM 
Čelákovice č. 2/2014/9 dne 10. 12. 2014 zahájil OH dne 2. 2. 2015 v souladu se směrnicí č. I/9/2014 
zadávací řízení VZ malého rozsahu formou poptávky s názvem „Rekonstrukce speciálního 
zásahového vozidla LIAZ CAS 25K“. Poptávka byla zaslána 3 uchazečům. Ve lhůtě pro podání 
nabídek byly doručeny 3 nabídky. Kritériem pro zadání VZ byla stanovena nejnižší cenová nabídka.
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o dílo mezi společností Požární technika KOMET s.r.o., 
Pečky, jako zhotovitelem, a městem Čelákovice jako objednatelem na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Rekonstrukce speciálního zásahového vozidla LIAZ CAS 25K“ za cenu 482.543,-
Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

4.9 Žádost MSV Liberec o prodloužení termínu plnění díla.
RM se předkládá žádost společnosti MSV Liberec, s.r.o. o prodloužení termínu plnění díla na akci „ 
Bezbariérovost-Radnice II- MěÚ Čelákovice“ z původního smluvního termínu ukončení díla 29. 11.
2013 na nový termín dokončení díla 16. 12. 2013.
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Návrh usnesení: RM neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, žádost zhotovitele MSV Liberec, s.r.o., 
Liberec VII., o prodloužení termínu plnění díla na akci „Bezbariérovost-Radnice II-MěÚ Čelákovice“ 
z původního termínu plnění 29. 11. 2013 na nový termín plnění díla 16. 12. 2013.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Finanční vypořádání za rok 2014 Oblastní charita Kutná Hora
Dne 30. 1. 2015 obdrželo město Čelákovice finanční vypořádání za rok 2014 od Oblastní charity 
Kutná Hora. RM schválila na rok 2014 Oblastní charitě Kutná Hora  - středisko rané péče, finanční 
podporu z humanitárního fondu ve výši 2.000,- Kč.
Návrh usnesení: RM se seznámila s finančním vypořádáním za rok 2014 Oblastní charity Kutná Hora 
– středisko rané péče.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

5.2 Nabídka spolupráce občanského sdružení Onkomaják – projekt Střevo Tour
Dne 27. 1. 2015 obdrželo město Čelákovice nabídku od občanského sdružení Onkomaják, Frýdek –
Místek na možnost spolupráce při projektu Střevo Tour. Tento projekt je zaměřen na prevenci a léčbu 
kolorektálního karcinomu. Cena za nafukovací maketu za jeden den je 20.000,- Kč bez DPH + 
příplatkové služby.
Návrh usnesení: RM nesouhlasí s realizací projektu „Střevo Tour“, který nabízí občanské sdružení 
Onkomaják, Frýdek - Místek.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5.3 Rezignace na funkci člena bytové a sociální komise
Dne 16. 2. 2015 byla doručena do podatelny MěÚ Čelákovice rezignace Kateřiny Trafinové na funkci 
člena bytové a sociální komise. 
Návrh usnesení: 5.3.1 RM bere na vědomí rezignaci paní Kateřiny Trafinové na funkci člena Komise 
bytové a sociální ke dni 16. 2. 2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.3.2 RM jmenuje paní Jiřinu Beránkovou, Čelákovice, členkou Komise bytové 
a sociální.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477 -  
Organizace výuky v době vymezené pro akci
Zateplení objektu Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477 a související stavební práce budou 
probíhat ve 4 etapách, vždy po jednom pavilonu (2 třídy) po dobu 6 – 7 měsíců. 2 vybrané třídy (1. 
třída pětiletých, 2. třída věkově smíšená) v celkovém počtu 52 bude třeba umístit v náhradních 
prostorách. 
Návrh usnesení: 6.1.1 RM bere na vědomí informaci odboru školství, informací a kultury o organizaci 
výuky ve vybraných třídách mateřských škol zřízených městem Čelákovice po dobu stavební akce 
„Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477“. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.2 RM se seznámila s dopisem Krajské hygienické stanice Středočeského kraje 
ze dne 11. 2. 2015, č. j. KHSSC 04610/2015. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.3 RM ukládá vedoucímu odboru finančního a plánovacího zapracovat do 
rozpočtu města navýšení příspěvků na mzdy a související výdaje mateřským školám:
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586 – 130 tis. Kč, Mateřská škola Čelákovice, 
Přístavní 333 – 30 tis. Kč, Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477 – 280 tis. Kč, z důvodu 
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zajištění provozu a výuky v náhradních prostorách po dobu stavební akce „Snížení energetické 
náročnosti budovy Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Navýšení nájemného v bytech domu čp. 1203 v ulici Prokopa Holého v Čelákovicích 
V roce 2013 - 2014 došlo k celkové rekonstrukci bytového domu čp. 1203 v ulici Prokopa Holého 
v Čelákovicích, která zlepšila celkové podmínky bydlení v domě a v jejím důsledku dojde i k trvalým 
úsporám energií. Předpokládaná výše úspory vycházející z porovnání dosavadních spotřeb je cca 5 -
9 tisíc Kč ročně na jeden byt.
V rámci rekonstrukce byly v podkroví vybudovány dvě nové bytové jednotky č. 5 a 6, které byly 
pronajaty obálkovou metodou.
Návrh usnesení: RM neschvaluje navýšení nájemného v bytech domu č.p. 1203, v ulici Prokopa 
Holého, z důvodu chybějící koncepce při stanovování výše nájmů v závislosti na míře realizované 
modernizace bytu. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.2 Zápis č. 2 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 5. 2. 2015
Radě města se předkládá zápis č. 2 z jednání Komise bytové a sociální, konané dne 5. 2. 2015.  
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 2/2015 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 
5. 2. 2015.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.3 Žádost paní Ing. S. K. a pana L. N. o výměnu bytu.
Paní S. K. a pan L. N. se dohodli o vzájemné výměně bytu. Paní K. má byt o velikosti 2+1 v č. p.  
1448/1 ul. Rumunská v Čelákovicích a požaduje byt menší o velikosti 1+1. Pan L. N. bydlí v bytě 
o velikosti 1+1 v č. p. 1173/17, ul. Prokopa Holého, Čelákovice a požaduje byt větší.
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, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní 
smlouvy k bytu o velikosti 1+1 v č. p. 1173/17, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, s paní Ing. S. K., 
Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41,-
Kč/m², doba trvání nájmu od 1. 4. 2015 a současně schvaluje uzavření Nájemní smlouvy k bytu 
o velikosti 2+1 v č. p. 1448/1, ul. Rumunská, Čelákovice, s panem L. N., Čelákovice. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41,- Kč/m², doba trvání nájmu od 1. 4. 
2015. Náklady na případné investice do bytu si účastníci výměny vyrovnají mezi sebou navzájem 
a běžné opravy v bytech si zajistí na své náklady.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.4 Žádost manželů R. a M. Ž. a pana R. Ž. o výměnu bytu.
Manželé Ž. a pan R. Ž. (syn manželů Ž.) se dohodli o vzájemné výměně bytu. Manželé Ž. žijí v bytě o 
velikosti 3+1 v č. p. 502, ul. Armádní  v Milovicích a požadují byt menší. Pan R. Ž. žije v bytě o 
velikosti 2+1 v č. p. 502, ul. Armádní v Milovicích a požaduje byt větší.
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, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní 
smlouvy k bytu o velikosti 3+1 v č. p. 502, ul. Armádní, Milovice, s panem R. Ž., Milovice. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 58,03,- Kč/m², doba trvání nájmu 
od 1. 4. 2015 a současně schvaluje uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+1 v č. p. 502, ul. 
Armádní, Milovice, s manželi R. a M. Ž., Milovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, 
měsíční nájemné bude činit 58,03,- Kč/m², doba trvání nájmu od 1. 4. 2015. Náklady na případné 
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investice do bytu si účastníci výměny vyrovnají mezi sebou navzájem a běžné opravy v bytech si 
zajistí na své náklady.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.5 Žádost manželů J. K. a O. K. a R. B. o výměnu bytu.
Manželé J. K. a O. K. a pan R. B. se dohodli o vzájemné výměně bytu. Manželé K. a K. žijí v bytě o 
velikosti 3+1 v č. p. 621, ul. Lesní v Milovicích a požadují byt menší. Pan R. B. žije v bytě o velikosti 
2+1 v č. p. 621, ul. Lesní v Milovicích a požaduje byt větší.
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, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní 
smlouvy k bytu o velikosti 3+1 v č. p. 621, ul. Lesní, Milovice, s panem R. B., Milovice. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 58,03,- Kč/m², doba trvání nájmu 
od 1. 4. 2015 a současně schvaluje uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+1 v č. p. 621, ul. 
Lesní, Milovice, s manželi J. K. a O. K., Milovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, 
měsíční nájemné bude činit 58,03,- Kč/m², doba trvání nájmu od 1. 4. 2015. Náklady na případné 
investice do bytu si účastníci výměny vyrovnají mezi sebou navzájem a běžné opravy v bytech si 
zajistí na své náklady.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.6 Přidělení bytu o velikosti 2+1 v domě č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice – dle seznamu 
uchazečů o pronájem bytu.
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 66,99 m², v č. p. 606, ul. Průběžná v Milovicích. 
Členové bytové komise doporučují přidělení bytu panu L. S., bytem trvale bytem Velké Přílepy, Praha-
západ, přechodně, Praha 9 – Letňany, 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, Průběžná, č. p. 606, 
Milovice panu L. S., Praha 9, dle seznamu. Dvoupokojový byt z roku 1997 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.

8.7 Vyřazení žádosti o byt ze seznamu uchazečů o pronájem městských bytů.  
Paní H. K., trvale bytem nám. 5. května 1/11, Čelákovice, kontaktní adresa U Kapličky 1654, 
Čelákovice, na této adrese poštu nepřebírá. Paní K. na nabídku nereagovala, proto členové bytové a 
sociální komise doporučují vyřazení ze seznamu uchazečů o byt, dle Zásad pronajímání bytů 
v majetku města Čelákovic, čl. VI. odst. 5 – žadatel, který byt odmítl bez závažných důvodů (za 
odmítnutí se považuje i ta skutečnost, že žadatel neodpověděl na výzvu jemu zaslanou) je vyřazen ze 
seznamu žadatelů o obecní byt.    
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt paní H. K., Čelákovice, 
ze seznamu uchazečů o pronájem bytu dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.8 Vyřazení žádosti o byt ze seznamu uchazečů o pronájem městských bytů.  
Paní S. Č., trvale bytem Průběžná č. p. 606, Milovice, byla oslovena s nabídkou volných bytů 
v Milovicích, na nabídku nereagovala, proto členové bytové a sociální komise doporučují vyřazení ze 
seznamu uchazečů o byt, dle Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic, čl. VI. odst. 5 –
žadatel, který byt odmítl bez závažných důvodů (za odmítnutí se považuje i ta skutečnost, že žadatel 
neodpověděl na výzvu jemu zaslanou) je vyřazen ze seznamu žadatelů o obecní byt.   
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt paní S. Č., Milovice, ze 
seznamu uchazečů o pronájem bytu dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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8.9 Vyřazení žádosti o byt ze seznamu uchazečů o pronájem městských bytů.  
Pan Š. B., trvale bytem Prokopa Holého čp. 1442/6, Čelákovice, byl osloven s nabídkou volných bytů 
v Čelákovicích, na nabídku nereagoval, proto členové bytové a sociální komise doporučují vyřazení ze 
seznamu uchazečů o byt, dle Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic, čl. VI. odst. 5 –
žadatel, který byt odmítl bez závažných důvodů (za odmítnutí se považuje i ta skutečnost, že žadatel 
neodpověděl na výzvu jemu zaslanou) je vyřazen ze seznamu žadatelů o obecní byt.   
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt pana Š. B., Čelákovice, 
ze seznamu uchazečů o pronájem bytu dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.10 Vyřazení žádosti o byt ze seznamu uchazečů o pronájem městských bytů.  
Paní M. K., trvale bytem U Sokolovny čp. 396, Lázně Toušeň, byla oslovena s nabídkou volných bytů 
v Čelákovicích, na nabídku nereagovala, proto členové bytové a sociální komise doporučují vyřazení 
ze seznamu uchazečů o byt, dle Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic, čl. VI. odst. 5 –
žadatel, který byt odmítl bez závažných důvodů (za odmítnutí se považuje i ta skutečnost, že žadatel 
neodpověděl na výzvu jemu zaslanou) je vyřazen ze seznamu žadatelů o obecní byt.   
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyřazení žádosti o byt paní M. K., Lázně 
Toušeň, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů v majetku 
města Čelákovic. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.11 Nájemce bytu v domě č. p. 1646 v Čelákovicích, ul. J. A. Komenského – K. M. – uzavření 
nové Nájemní smlouvy na byt. 
Paní M. K., J. A. Komenského čp. 1646, Čelákovice, žádá o novou Nájemní smlouvu na byt. Nájemní 
smlouva byla platná do 31. 10. 2014. Firma Q-BYT uvádí, že má paní K. dluh ve výši 4 853,- Kč, jedná 
se o lednový měsíční předpis. (tj. nájemné + zálohy 4 853,- 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, uzavření nové Nájemní smlouvy na byt, 
v domě č. p. 1646, Čelákovice s paní M. K., Čelákovice, za předpokladu, že bude uhrazen dluh ve výši 
4.853,- Kč, včetně poplatků z prodlení, nejpozději do 31. 3. 2015. Nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou 3 měsíce, tj. do 31. 5. 2015 a poté bude opakovaně obnovována na 3 měsíce, pouze 
tehdy, pokud nebude nájemce mít dluh na běžném nájemném. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Porušení zákona o zbraních
Krajské ředitelství Policie České republiky, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál provedl 
kontrolu dodržování zákona. Na základě této kontroly rozhodl, že město Čelákovice se dopustilo 
správního deliktu tím že: 

- neoznámil změnu člena statutárního orgánu právnické osoby a jeho osobní údaje do 10 
pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, příslušnému útvaru PČR (první porušení u
Milana Tichého, jako místostarosty od 25. 9. 2013 – 11. 12. 2013, dále druhé u PhDr. Zdeňky
Tiché jako starostky od 11. 12. 2013 – 5. 11. 2014. Po celou tuto dobu byl evidován, jako 
statutár, Ing. Josef Pátek)

- nevede evidenci střeliva
- neohlásil změnu (ustavení) zbrojířů do 10 pracovních dnů

Návrh usnesení: 9.1.1 RM bere na vědomí Příkaz vydaný Krajským ředitelstvím Policie České 
republiky, odborem služby pro zbraně a bezpečnostní materiál č.j. KRPS-43271-3/PŘ-2015-0100IZ ze 
dne 5. 2. 2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 9.1.2 RM ukládá tajemníkovi oslovit bývalého místostarostu Milana Tichého 
a bývalou starostku PhDr. Zdeňku Tichou a zajistit písemné vyjádření k Příkazu vydanému Krajským 
ředitelstvím Policie České republiky, odborem služby pro zbraně a bezpečnostní materiál č.j. KRPS-
43271-3/PŘ-2015-0100IZ ze dne 5. 2. 2015.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

9.2 Zápis č. 1/2015 z jednání Komise bezpečnostní ze dne 5. 2. 2015
Dne 5. 2. 2015 proběhlo druhé jednání bezpečnostní komise, na kterém se komise zabývala revizí 
protidrogové politiky města Čelákovic a parkováním v Masarykově ulici.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 1/2015 z jednání Komise bezpečnostní ze dne 5. 2. 
2015. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Informace o jakosti pitné vody za rok 2014
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., jakožto provozovatel vodovodu města na základě zákona 
o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. a zákona 258/2000 Sb. předložil informaci o kvalitě 
pitné vody za rok 2014 a to na základě odběrů a rozborů vody z vodovodní sítě na stálých 
a proměnných odběrových místech. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Informaci o jakosti pitné vody za rok 2014, zpracovanou 
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

10.2 Sběrné místo odpadů v provozovně ZAGREUS s.r.o., Čelákovice
- stanovisko města
Dne 16. února 2015 obdržel odbor životního prostředí oznámení o vedeném řízení a žádost 
o stanovisko. 
Společnosti ZAGREUS s.r.o., se sídlem Praha 4, , podala u Krajského úřadu Středočeského kraje 
žádost o udělení souhlasu dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), k provozování zařízení ke 
sběru a výkupu odpadů kategorie O i N a ve věci udělení souhlasu s jeho provozním řádem.
Návrh usnesení: 10.2.1 RM nesouhlasí se zřízením ani s provozováním zařízení ke sběru a výkupu 
odpadů společnosti ZAGREUS s.r.o., Praha 4, umístěném na pozemcích v k. ú. Čelákovice (ul. 
Křižíkova), ani s předloženým provozním řádem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 10.2.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 2/2015 k provozování zařízení ke sběru 
a výkupu odpadů kategorie O i N. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

10.3 Zadávací řízení formou Poptávky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby 
„Revitalizace zeleně – zelený pás, ulice Prokopa Holého, Čelákovice“ - schválení Smlouvy 
o dílo
Dne 17. února 2015, byly odborem životního prostředí rozeslány Výzvy k podání nabídky k uvedené 
zakázce malého rozsahu. Bylo osloveno celkem 6 subjektů
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 dílo mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a uchazečem Bušim – péče o zeleň, s.r.o., Lysá nad Labem, jako zhotovitelem, na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Revitalizace zeleně – zelený pás, ulice 
Prokopa Holého, Čelákovice“ za cenu 157.938,- Kč bez DPH (186.477,- Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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11. RŮZNÉ
11.1 Změna přílohy č. 1 organizačního řádu MěÚ
Vzhledem k personálním změnám v organizační složce Městský bazén je třeba upravit Přílohu č. 1 
Organizačního řádu MěÚ - Schéma organizační struktury MěÚ.
Návrh usnesení: 11.1.1 RM schvaluje změnu Přílohy č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu 
v Čelákovicích č. I/03/14 - Schéma organizační struktury MěÚ, s okamžitou účinností. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 11.1.2 RM pověřuje starostu Ing. Josefa Pátka řízením organizační složky 
Městského bazénu v Čelákovicích do doby jmenování nového vedoucího. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                                starosta města Čelákovic
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