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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC  
č. 5/2015 konané dne 10. března 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:  
 
Program jednání: 
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění 
  1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury       
   ověřovatelem zápisu 
  1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM 
  1.4 Kontrola plnění usnesení 
  2. Majetkoprávní záležitosti 
  3. Finance – rozpočty – dotace 
  4. Investice, záměry a vyjádření města  
  5. Sociální záležitosti a zdravotnictví 
  6. Školství, kultura a sport 
  8. Bytové a nebytové záležitost 
  11. Různé 
 
 
 
Jednání se uskutečnilo od 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 18.10 hodin. 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová dne 10. 3. 2015 
 
 
 
PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE 
1.1 Schválení předloženého programu jednání 
RM schvaluje předložený program jednání doplněný o body 4.8, 5.3, 6.4, 8.3, 11.1 a 11.2. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury ověřovatelem 
zápisu  
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku ověřovatelem usnesení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se:  Ing. Studnička – 1. 
 
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se:  Ing. Choura – 1. 
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1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady 
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 4/2015 ze dne 23. 2. 2015 
Nikdo nevznesl připomínku. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 4/2015 ze dne 23. 2. 2015. 
Hlasování: pro 7, 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 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Nájemní smlouva na pozemek pod garáží V Prokopě 
Z důvodu převodu vlastnictví garáže na základě kupní smlouvy ze dne 13. 5. 2013  je radě města 
předloženake schválení Nájemní smlouva na pozemek pod garáží st. p. č. -1425/14 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM schvaluje Nájemní smlouvu č. 0933200614 mezi městem Čelákovice jako 
pronajímatelem a vlastníkem garáže P. K., Čelákovice, jako nájemcem, na pronájem pozemku pod 
garáží st. p. č. -1425/14 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za cenu 60,- Kč/m²/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
2.2 Revokace usnesení č. 2/2015/2.2 ze dne 27. ledna 2015  
Z důvodu uvedení špatného názvu pozemku v usnesení č. 2/2015/2.2 ze dne 27. 1. 2015 je nutné 
revokovat toto usnesení.  
2.2.1 Návrh usnesení: RM revokuje své usnesení č. 2/2015/2.2 ze dne 27. 1. 2015. 
2.2.2 Návrh usnesení: RM schvaluje záměr pronájmu pozemku st. p. č. 342 – zastavěná plocha a 
nádvoří, 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 Nabídka na odprodej stavby – chaty – umístěné na pozemku města v Sedlčánkách.  
Na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dle ustanovení § 3056, má vlastník 
pozemku, na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí 
pozemku a nestala se součástí pozemku ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, ke stavbě předkupní 
právo.  
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 
3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi stavby chaty č.ev. 32 na pozemku města - 
st.p.č. 241 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 288.000,- Kč na 
základě nabídky ve smyslu ustanovení § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
2.4 Smlouva o výpůjčce na p.č. 1663/1, k.ú. Čelákovice, za účelem využití prostor při konání 
okresního kola Svojsíkova závodu.  
Na základě žádosti vedoucího střediska organizační jednotky – JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, 
pana J. R., ve věci zapůjčení městského pozemku p.č. 1663/1 (travnatá plocha mezi bytovými domy 
v Nedaninách) v době od 10. 4. do 13. 4. 2015, za účelem využití prostoru pro rozšíření zázemí 
(postavením dvou velkých vojenských stanů – hangárů) při konání okresního kola Svojsíkova závodu 
v Čelákovicích, byla vypracována Smlouva o výpůjčce na výše uvedený pozemek. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o výpůjčce mezi městem 
Čelákovice jako půjčitelem a organizací JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Čelákovice, 
jako vypůjčitelem, na výpůjčku pozemku p.č. 1663/1 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 7.000 m

2
, v k.ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice, za účelem využití prostor při konání okresního kola Svojsíkova závodu 
ve dnech 10. - 13. 4. 2015.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se: Ing. Opa, Ph.D., Ing. Sekyra - 2. 
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2.5 Žádosti ČEZ o odprodej pozemků pod TS v obci Čelákovice.  
V souvislosti s narovnáním majetkoprávních vztahů, kde budovy trafostanic jsou v majetku společnosti 
ČEZ a pozemky pod těmito stavbami jsou ve vlastnictví města Čelákovic, se obrátila na město 
Čelákovice společnost ČEZ (přímo anebo prostřednictvím svých zástupců – firmou AZ Elektrostav a.s. 
a firmou Elektromontáže K. Uhlíř s.r.o.) o odprodej pozemků pod stávajícími stavbami trafostanic. 
Jelikož pozemky jsou obvykle součástí velkého pozemku ve vlastnictví města, rada preferuje nájemní 
vztah.   
Návrh usnesení: RM nesouhlasí s odprodejem pozemků pod trafostanicemi v katastru města. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE 
 
3.1 Kulturní dům  - souhlas s nabytím účelově určeného finančního daru 
Kulturní dům Čelákovice žádá o souhlas zřizovatele k přijetí účelově určeného finančního darů v roce 
2015 ve smyslu § 37b  zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 
pozdějších předpisů. Dar je ve výši 15 tis. Kč od firmy AVE CZ s.r.o., Praha 10 a je určen na 
Reprezentační ples Města Čelákovic. 
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 37b 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 (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
s přijetím účelově určeného  finančního daru ve výši 15.000,- Kč Kulturním domem  Čelákovice od 
firmy AVE CZ. s. r. o., Praha 10, na Reprezentační ples města Čelákovic. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
3.2 Rozpočet 2015 – změna č. 2 
RM se předkládá Rozpočet 2015 – změna č. 2 
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 
rozpočtu města Čelákovic 2015 č. 2. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
3.3 Příspěvkové organizace  - stanovení přípustného objemu prostředků na platy 
Příspěvkové organizace Technické služby, Městská knihovna, Kulturní dům hradí mzdy svých 
zaměstnanců plně ze schváleného příspěvku na daný rok. Školské organizace mají hrazené mzdy 
z jiných rozpočtů.  
Návrh usnesení: RM určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přípustný objem prostředků na platy na rok 
2015 příspěvkové organizaci: 
 
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333   ve výši      22.000,- Kč, 
 
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477               ve výši    236.000,- Kč, 
 
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586              ve výši      96.000,- Kč, 
 
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414  ve výši     220.000,- Kč,  
 
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457   ve výši     130.000,- Kč,  
 
Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, 
Vašátkova 343       ve výši     280.000,- Kč,  
 
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, 
Havlíčkova 691                     ve výši  1.120.000,- Kč, 
 
Městská knihovna Čelákovice, 
Na Hrádku 1092        ve výši   2.250.000,- Kč,  
 



Rada města Čelákovic 

4 
 

Kulturní dům Čelákovice,  
Sady 17. listopadu 1380     ve výši   1.400.000,- Kč, 
 
Technické služby Čelákovice,  
Čelakovského 1429      ve výši  11.305.000,- Kč. 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA  
 
4.1 Schválení smlouvy o dílo VZ „PD – Rekonstrukce varny MŠ Rumunská“ 
V rámci investice „Zateplení MŠ Rumunská“ by bylo vhodné využít stavebních prací a uzavření školky 
v letních měsících a rekonstruovat varnu, která je v nevyhovujícím stavu. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 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 INPROJEKT, spol. s r. o., Poděbrady, jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „PD – Rekonstrukce varny MŠ Rumunská“ za cenu 173.300,- Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
4.2 Smlouva o dílo na akci „PD na akci Rekonstrukce VO Jiřina, Čelákovice“ 
Z důvodu špatného technického stavu je třeba provést rekonstrukci veřejného osvětlení v Jiřině, část 
zhruba od Jaselské ulice směrem k Labi. 
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 č. 010/2015 mezi městem 
Čelákovice jako objednatelem a V. H., Benátky nad Jizerou, jako zhotovitelem, na akci „PD na akci 
Rekonstrukce VO Jiřina, Čelákovice“ za celkovou cenu 267.410,- Kč včetně DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
4.3 Výměna žulových silničních obrub v ulici U Podjezdu 
V období po 15. 4. 2015 bude SÚS Mnichovo Hradiště provedena oprava obrusné vrstvy na vozovce 
v ulici U podjezdu a části ulice Mochovské. Vzhledem ke špatnému stavu obrubníků v části ulice  
U Podjezdu, rozhodlo vedení města o výměně těchto obrubníků.   
Návrh usnesení: RM souhlasí s tím, aby Technické služby Čelákovice uzavřely Smlouvu na akci 
„Výměna obrubníků v ulici U Podjezdu v Čelákovicích“ s firmou GESTAV, s.r.o., Čelákovice, za cenu 
248.198,12 Kč bez DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
4.4 Schválení vypsání výzvy v rámci projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09429 – Konsolidace IT 
Čelákovice na Dodávku a implementaci HW řešení projektu KIT Čelákovice - serveru pro 
provoz doménového řadiče a DNS serveru a virtuálních serverů vč. přísl. SW 
Z důvodu probíhajícího projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09429 – Konsolidace IT Čelákovice je třeba vypsat 
veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, označenou jako VŘ č. 003 - Dodávka a implementace HW řešení 
projektu KIT Čelákovice - serveru pro provoz doménového řadiče a DNS serveru a virtuálních serverů 
vč. přísl. SW v předpokládané hodnotě 450.000,- bez DPH. 
4.4.1 Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, vypsání výzvy „Dodávka a implementace HW 
řešení projektu KIT Čelákovice - serveru pro provoz doménového řadiče a DNS serveru a virtuálních 
serverů vč. přísl. SW“ za předpokladu, že bude ze strany Centra pro regionální rozvoj, pro NUTS II 
Střední Čechy, Praha 2, vydáno kladné stanovisko pro zahájení této výzvy. 
4.4.2 Návrh usnesení: RM ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit zahájení výběrového řízení 
s názvem výzvy „Dodávka a implementace HW řešení projektu KIT Čelákovice - serveru pro provoz 
doménového řadiče a DNS serveru a virtuálních serverů vč. přísl. SW“. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: Mgr. Skalický - 1. 
 
4.5 Výsledky zadávacího řízení „Výroba, dodávka a montáž 2 ks dřevěných chatiček pro LT 
Miličín.“ 
Na základě požadavku MDDM Čelákovice na výrobu, dodávku a montáž 2 ks dřevěných chatiček pro 
letní tábor Miličín byla na schůzi RM dne 10. 02. 2015 schválena zadávací dokumentace a zahájeno 
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zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se směrnicí města Čelákovice č.1/9/2014 
k zadání veřejné zakázky malého rozsahu typu “C”. Jedná se o zadávací dokumentaci „Výroba, 
dodávka a montáž 2 ks dřevěných chatiček pro LT Miličín.“ Investiční akce bude dokončena do 
sezony letního tábora. 
4.5.1 Návrh usnesení: 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 OTISTAV s. r. o., Praha 9, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 
s názvem „Výroba, dodávka a montáž 2 ks dřevěných chatiček pro LT Miličín“ za cenu 748.779,- Kč 
bez DPH.  
4.5.2 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 č. smlouvy objednatele 
S/2015/06/OH/JT a č. smlouvy zhotovitele 2015/02/24-2 mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a společností OTISTAV s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky na dodávku 
s názvem „Výroba, dodávka a montáž 2 ks dřevěných chatiček pro LT Miličín“ za cenu 748.779,- Kč 
bez DPH. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 
4.6 SOD mezi TS Čelákovice a ISES, s.r.o., Praha 6, na podání žádosti o podporu z OPŽP  
a následnou administraci akce „Svoz BRO ve městě Čelákovice“ 
Technické služby Čelákovice obdržely nabídku firmy ISES, s.r.o., Praha 6, na podání žádosti  
o podporu z OPŽP a následnou administraci akce „Svoz BRO ve městě Čelákovice“, jejímž výstupem 
by bylo zakoupení vozidla Multicar umožňujícího svoz kontejnerů s biologicky rozložitelným odpadem 
na území města. Předpokládaná cena pořizovaného vozidla by měla být 2.300 tis. Kč, výše dotace 
90%.   
Návrh usnesení: RM bere na vědomí uzavření Smlouvy o dílo č. 66/15 mezi Technickými službami 
Čelákovice, jako objednatelem, a ISES, s.r.o., Praha 6, jako zhotovitelem, na zpracování a podání 
žádosti o podporu z OPŽP a následnou administraci akce „Svoz BRO ve městě Čelákovice“.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
4.7 Dělení pozemků p.č. 309 a 310 v ulici Fügnerově v Čelákovicích 
Návrh usnesení: V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s dělením pozemků st.p. 309 a parc.č. 310 
v k.ú. Čelákovice, ulice Fügnerova za podmínek, že využití pozemků a jejich nově oddělených částí 
bude v souladu s Územním plánem města Čelákovic. Koeficient zastavěnosti musí být splněn pro oba 
oddělené pozemky (jak u pozemku se stávajícím rodinným domem č.p. 671, tak i u pozemku pro 
výstavbu nového rodinného domu). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se: pí Volfová - 1. 
 
4.8 Požadavek na vymezení veřejně prospěšné stavby v novém Územním plánu Čelákovic 
Tento bod bude projednán na příští RM. 
 
 
5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ 
 
5.1 Závěrečná zpráva o realizaci projektu Terénní program Čelákovice (od 1. 1. 2014 do 31. 12. 
2014) 
Dne 10. února 2015 se RM na svém jednání seznámila se Závěrečnou zprávou o realizaci projektu 
Terénní program Čelákovice – Semiramis, o. s., Nymburk za rok 2014.  Dle usnesení RM č. 
3/2015/5.1 ze dne 10. února 2015 požaduje RM doplnění a přepracování závěrečné zprávy do 28. 2. 
2015. Pracovníci Semiramis o.s., přepracovali zmíněnou závěrečnou zprávu a doložily dne 23. 2. 
2015 do podatelny MěÚ Čelákovice.  
5.1.1 Návrh usnesení: RM se seznámila se Závěrečnou zprávou o realizaci projektu Terénní program 
Čelákovice – Semiramis, o . s., Nymburk, za rok 2014. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
5.1.2 Návrh usnesení: RM ukládá Bezpečnostní komisi zpracovat Koncepci protidrogové politiky 
města Čelákovice v termínu do 30. 6. 2015. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
 
5.2 Rozšíření fakultativních služeb pro klienty Pečovatelské služby města Čelákovic 
Tento bod bude projednán na příští RM. 
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5.3 Určení tajemnice bytové a sociální komise 
U komise bytové a sociální, je nezbytné určit novou tajemnici, která bude do komise předkládat 
k projednání materiály související se sociální problematikou. 
Návrh usnesení: RM určuje tajemnicí Komise bytové a sociální, pro záležitosti sociální, Š. Š., místo 
H. P. s účinností od 11. 3. 2015. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se: pí Volfová - 1.  
 
 
6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT 
 
6.1 Region na cestách 2015 
Český rozhlas Region, Středočeský kraj pořádá 12. května akci „Region na cestách“, jejímž cílem je 
propagace navštíveného města a zároveň přiblížení zákulisí rozhlasového vysílání.  
6.1.1 Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s konáním akce „Region na cestách“ na 
náměstí 5. května v Čelákovicích dne 12. 5. 2015. 
6.1.2 Návrh usnesení: RM ukládá Městské policii a Technickým službám Čelákovice zabezpečit 
součinnost při konání akce „Region na cestách“ na náměstí 5. května v Čelákovicích dne 12. 5. 2015. 
6.1.3 Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se zveřejněním PR článku – pozvánky na 
akci „Region na cestách“ ve Zpravodaji města Čelákovic zdarma. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
6.2 Smlouva o nájmu sloupu veřejného osvětlení za účelem umístění reklamy 
Firma Restaurace a řeznictví u Bohuslavů, s. r. o., se sídlem nám. 5. května 114, Čelákovice žádá  
o pronájem sloupu veřejného osvětlení umístěného na Cyklostezce u Labe, za účelem instalování 
reklamní tabule o velikosti 0,6x0,9m. Rada města preferuje v klidových zónách města jednotnou a 
nerušící prezentaci podnikatelů. Za tímto účelem bude zřízen informační panel v designu naučné 
stezky a prostor bude nabídnut místním podnikatelům k prezentaci svých služeb. 
Návrh usnesení: RM neschvaluje umístění reklamy na sloupech veřejného osvětlení podél cyklistické 
stezky u Labe a ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit informační panel v designu naučné 
stezky pro prezentaci místních podnikatelů.  
Hlasování: pro 6, proti: Ing. Studnička - 1, zdržel se 0.  
 
6.3 Zápis č. 2/2015 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 17. 2. 2015. 
RM se předkládá zápis č. 2/2015 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“   
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 2/2015 z jednání Komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 17. 2. 2015. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
6.4. Místní provozní řád chlorového hospodářství – Městský bazén Čelákovice 
Radě města se předkládá Místní provozní řád chlorového hospodářství pro městský bazén. Tento řád 
ačkoliv musí být zpracován, tak v bazénu zpracován nebyl. Taktéž nebyly prováděny pravidelné 
čtvrtletní kontroly. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písmeno b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Místní provozní řád chlorového 
hospodářství pro Městský bazén v Čelákovicích. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  
 
 
7. DOPRAVA 
Bez podkladu 
 

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

8.1 Byt č. 4/1647, J. A. Komenského 1647, Čelákovice – pronájem s nadstandardním nájemným 
Tento bod bude projednán na příští RM. 
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8.2 Byt č. 5/1175, Prokopa Holého 1175, Čelákovice – pronájem s nadstandardním nájemným 
Tento bod bude projednán na příští RM. 
 
8.3 Změna splatnosti nájemného z bytů 
Tento bod bude projednán na příští RM. 
 
 
9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST 
Bez podkladu 
 
 
10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Bez podkladu 
 
 
11. RŮZNÉ 
 
11.1 Městský stadion 

Starosta a místostarosta I. informovali o doručeném dopisu od Advokátní kanceláře Brož & Sokol & 
Novák s.r.o., zastupující, na základě plné moci, TJ Spartak Čelákovice, týkající se vyplacení první 
části příspěvku na výstavbu Městského stadionu.  
 
11.2 Městský bazén 

Starosta informoval o předání Městského bazénu, které proběhlo 27. 2. 2015. Při předání byly zjištěny 
další nedostatky drobného i závažného charakteru. Na jejich odstranění spolupracují zaměstnanci 
bazénu s OH a OSTAR. Provoz je personálně zabezpečen posilami plavčíků a všechny pracovní 
pozice jsou obsazené – bazén tedy funguje ve standardním režimu. Výběrové řízení na pozici 
vedoucího bazénu má uzávěrku 13. 3. 2015, zasedání hodnotící komise proběhne 20. 3. 2015. Ve 
věcech technických je nutná oprava rozvodu topení, které je ve špatném stavu, dále je jednáno o 
možnosti instalace vstupních turniketů. Ve věcech smluvních je nutno okamžitě přepracovat Smlouvu 
o nájmu bazénu, která měla být přepracována již k 1. 1. 2014 vzhledem k účinnosti NOZ. Výuka 
plavání je zabezpečena pod MDDM do konce školního roku. Od nového školního roku poběží výuka 
již pod bazénem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis ověřil: Ing. Miloš Choura 

                                                                                                                              Ing. Josef Pátek
                                        starosta města Čelákovic 

 


