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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 9/2015 konané dne 14. dubna 2015

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

Omluveni: Ing. Josef Pátek

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
  2. Majetkoprávní záležitosti
  4. Investice, záměry a vyjádření města 
  5. Sociální záležitosti a zdravotnictví
  6. Školství, kultura a sport
  11. Různé

Jednání RM svolal starosta, který vzhledem k účasti na pietním aktu pověřil řízením schůze, v souladu 
s usnesením zastupitelstva města, místostarostu I. Ing. Miloše Sekyru.

Jednání se uskutečnilo od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 16.10 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 14. 4. 2015

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.1, 4.3 a 11.1.
Hlasování: pro 6, 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 5, proti 0, zdržel se 1 – Studnička

1.2.2 RM jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Volfová
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě.
Město Čelákovice dlouhodobě připravuje investiční akci „Kanalizace a vodovod Záluží“. Radě města je 
předkládána Smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě na pozemky pana B., který je 
klíčovým vlastníkem pozemků v celé akci.
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 smlouvě budoucí o služebnosti 
inženýrské sítě mezi městem Čelákovice jako budoucí oprávněnou osobou a O. B., jako vlastníkem 
pozemků, na zřízení služebnosti inženýrské sítě - práva zřízení, umístění a vedení kanalizační stoky 
a vodovodního řadu (vč. odboček) a jejich provozování, oprav, údržby a úprav na služebných 
pozemcích: p.č. 3513/2 - vodní plocha, tok přirozený, o výměře 155 m2, pozemku p.č. 3539/111 - orná 
půda, o výměře 5.282 m

2
pozemku p.č. 3539/112 - orná půda, o výměře 1.287 m

2
, pozemku p.č.

3539/117 - vodní plocha, tok přirozený, o výměře 74 m
2
, pozemku p.č. 3539/118 - vodní plocha, tok 

přirozený, o výměře 315 m
2
, a pozemku p.č. 3499/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, 

o výměře 14 m
2
, p.č. 3913/23 - ostatní plocha, dráha, o výměře 511 m

2
, p.č. 3913/24 - ostatní plocha, 

dráha, o výměře 12 m2, p.č. 3500 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2.958 m2, p.č. 3518 -
orná půda, o výměře 26.978 m

2
, p.č. 3508/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1.691 m

2
, 

a p.č. 3520/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 14.102 m
2
, všech v k.ú. Čelákovice 

a obci Čelákovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy 
městské sauny Čelákovice“ a schválení nové zadávací dokumentace veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice“. 
Na základě jednání a doporučení komise pro otevírání, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení 
nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice“ je vzhledem 
k závěru výše uvedené komise doporučeno výběrové řízení zrušit.
Návrh usnesení: 4.1.1 RM ruší v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se směrnicí města Čelákovic č. 
I/9/2014 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zadávací řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.1.2 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 se směrnicí města Čelákovic č. 
I/9/2014 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, novou zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.1.3 RM ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit zahájení zadávacího řízení 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy městské sauny 
Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Schválení barevného provedení fasády MŠ Rumunská
V průběhu realizace investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – Čelákovice“ byl ze 
strany zhotovitele stavby, společnosti DKK stav s. r. o., Liberec, předložen vzorník barev pro výběr 
barvy finální povrchovou úpravu fasády všech zateplovaných objektů MŠ Rumunská. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, variantu č. 1 barevného provedení fasády MŠ 
Rumunská v rámci investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Čelákovice“ dle 
předloženého návrhu barev pro jednotlivé pavilony MŠ Rumunská.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.



Rada města Čelákovic

3

4.3 Vícepráce v rámci akce „Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice 
V Prokopě“
Po odstranění živičného krytu původní areálové komunikace bylo zjištěno, že podklad není tvořen 
tradiční skladbou, tedy štětem, nebo souvrstvím různých frakcí kameniva, ale celistvou betonovou 
deskou tloušťky v rozmezí přibližně 20-25 cm. Tuto skutečnost nebylo možné objektivně předvídat, 
a proto nebyly provedeny sondy ke zjištění skladby bourané komunikace.
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, rozsah dodatečných stavebních prací veřejné 
zakázky „Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 rekonstrukcí ulice V Prokopě“ ve smyslu 
bourání podkladové betonové desky s předpokládanou hodnotou víceprací ve výši 400.000,- Kč bez 
DPH (484.000,- Kč včetně DPH) a nebourání části vnitroareálové komunikace na pozemku p. č. 
1354/47 v k.ú. Čelákovice s předpokládanou hodnotou méněprací ve výši 40.000,- Kč bez DPH 
(48.400,- Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.3.2 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 § 34 odst. 5 písm. 
b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, písemný soupis 
a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací dle usnesení Rady města č. 9/2015/4.3.1 ze 
dne 14. 4. 2015 včetně ceny a ukládá tajemníkovi městského úřadu zahájit v souladu s § 23 odst. 7 
písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jednací řízení 
bez uveřejnění na tyto práce se zhotovitelem stavby „Propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 
rekonstrukcí ulice V Prokopě“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 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: RM doporučuje Zastupitelstva města schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace na rok 2015 mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a o.s. Semiramis Nymburk, jako 
příjemcem, ve výši 80.000,- Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.2 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2015 – Respondeo o.s. Nymburk
Dne 9. prosince 2014 RM schválila finanční příspěvek ve výši 40.000,- Kč o.s. Respondeo Nymburk 
na realizaci projektu Občanské poradenství jako nástroj prevence sociálního vyloučení a kriminality 
v Čelákovicích v roce 2015.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstva města schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace na rok 2015 mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a o.s. Respondeo Nymburk, jako 
příjemcem, ve výši 40.000,- Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.3 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2015 – Farní charita Neratovice
Dne 9. prosince 2014 RM schválila dotaci ve výši 90.000,- Kč pro Farní charitu Neratovice na rok 
2015. Předmětem smlouvy je ujednání o podmínkách poskytnutí dotace na realizaci pečovatelské 
služby ve městě Čelákovice na rok 2015.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstva města schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace na rok 2015 mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a Farní charitou Neratovice, jako 
příjemcem, ve výši 90.000,- Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Dotace z rozpočtu města Čelákovic do oblasti výchovy, vzdělávání, kultury, sportu, 
sociálních, občanských a dalších volnočasových aktivit v roce 2015 
Žádost o dotaci pro rok 2015 podalo na základě výzvy starostky čj. MUC/10791/2014-OŠIK 237 ze 
dne 29. 10. 2014 celkem 43 subjektů. 16 subjektů bylo osloveno k odstranění formálních nedostatků 
ve smyslu Zásad pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Čelákovic I 7/2014, ve znění 
úpravy č. 1 – I 1/2015. Oslovení žadatelé uvedli své žádosti do souladu s citovanými pravidly v daném 
termínu.  
Návrh usnesení: RM souhlasí s rozdělením dotací z rozpočtu města Čelákovic do oblasti výchovy, 
vzdělávání, kultury, sportu, sociálních, občanských a dalších volnočasových aktivit v řádném dotačním 
řízení 2015 takto:
podpora sportovních subjektů par. 3419, pol. 5222
AVZO TSČ ČR – ZO Čelákovice/modeláři 25 tis., Basketbal Čelákovice, o.s. 110 tis., 1. Čelákovický 
klub potápěčů a vodáků 95 tis., FBK Čelákovice, o.s. 100 tis., Občanské sdružení Aerobik Studio 
Čelákovice 130 tis., ORKA florbal 430 tis., SK karate Dragon Čelákovice, s.p. 145 tis., SK UNION 
Čelákovice 310 tis., Tenisový klub Čelákovice, spolek 170 tis., TJ Spartak Čelákovice 413 tis., 
Volejbalový sportovní club Čelákovice 210 tis.  

podpora spolků par. 3399, pol. 5222
AKTRA.cz, z.s. 10 tis., Český rybářský svaz, MO Čelákovice 60 tis., Český svaz chovatelů ZO 
Čelákovice 35 tis., Domeček Ve Skále o.s. 70 tis., Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 
Čelákovice 130 tis., Klub kaktusářů Čelákovice 8 tis., Klub přátel Jana Zacha o.s. 70 tis., Klub 
železničních cestovatelů 5 tis., Labská stezka o.s. 20 tis., Mateřské centrum Čelákovice 67 tis., 
Občanské sdružení míčových kouzelníků 40 tis., O.s. Sojka-spolek mladých 10 tis., Rodinné centrum 
ROUTA o.s. 95 tis., Sbor dobrovolných hasičů 95 tis., Sdružení houbařů Čelákovice 30 tis., Sdružení 
včelařů Čelákovice 58 tis., Skaláci 47 tis., Spolek pro varhanní hudbu, o.s. 50 tis., Spolek přátel 
čelákovického muzea 50 tis., ZO Českého zahrádkářského svazu Čelákovice 10 tis.,   
Dlouhá cesta 39 tis., Opři se o.s. 20 tis., Smíšená organizace zdravotně postižených Čelákovice 40 
tis., Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, oblastní organizace Praha-východ 5 tis., Svaz 
nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Praha – východ 5 tis.,  
podpora ostatních aktivit par. 3121, pol. 5339, par. 3399, pol. 5492, pol. 5493, par. 3330, pol. 5223
Gymnázium Čelákovice, J. A. Komenského 414 18 tis., 
Náboženská obec CČSH v Čelákovicích 30 tis., Sbor Církve bratrské v Čelákovicích 30 tis., 
R. K., Čelákovice (fyzická osoba) 3 tis., Bc. J. Š., Čelákovice (fyzická osoba) 15 tis., T. Š., Čelákovice 
(OSVČ) 3 tis., RIAFILM - J. Ž., Praha 4 (OSVČ) 20 tis. Kč a doporučuje Zastupitelstvu města
schválení shora uvedených dotací v uvedené výši.
Hlasování: pro 2,(Studnička, Opa) proti 2,(Skalický, Choura) zdržel se 2.(Volfová, Sekyra)
Návrh nebyl přijat.
O dotacích rozhodne zasedání zastupitelstva města 29. 4. 2015 a to i bez doporučení rady.

11. RŮZNÉ

11.1 OZV stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry
Město Čelákovice v roce 2015 přejmenuje ulice. Vlivem nových názvů je třeba přepracovat příslušné 
vyhlášky a nařízení. Jednou z vyhlášek je i OZV o místních poplatcích, respektive Příloha č. 1, kterou 
se stanoví místa, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry. Městská policie ve 
spolupráci s OFaP provedla kontrolu míst, kde dle vyhlášky mohou být provozovány loterie a jiné 
podobné hry. Bylo zjištěno, že ne všechna místa uvedená ve vyhlášce jsou provozována. Je 
doporučeno Radě města ponechat ve vyhlášce pouze ta místa, která jsou ve vyhlášce stávající a jsou 
v nich loterie a jiné podobné hry skutečně provozovány. Při kontrole byly také zjištěny tři místa na 
kterých probíhá provozování loterií a jiných podobných her nelegálně. Tyto případy budou nahlášeny 
ke správnímu řízení.
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Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku E 1/2015 
města Čelákovic o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry tak, 
aby byla ve vyhlášce stanovena tato místa: V Prokopě č.p. 1672, Rybářská č.p. 155, J. Zacha č.p. 
979, Sedláčkova č.p. 103, Stankovského č.p. 745, náměstí 5. května č.p. 113/3, náměstí 5. května č.p. 
114, Masarykova č.p. 24, Rumunská č.p. 1485, Sedláčkova č.p. 47.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Zápis ověřila: Jarmila Volfová
                                                                                                                             Ing. Miloš Sekyra

                       místostarosta města Čelákovic
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