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USNESENÍ RADY MĚSTA
Usnesení č. 10/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 21. dubna 2015
Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání doplněný o body: 11.2 a 11.3, 
staženy body 4.4, 8.10 a 8.11.

1.2.1 Jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2 Jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 8/2015 ze dne 7. 4. 2015 a č. 9/2015 ze dne 
14. 4. 2015.

1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení přednesenou starostou.

2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů Dohodu č. 2399201501 o umožnění provedení stavby 
vodovodní přípojky na pozemku města p. č. 3099/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a panem P. M., 
Praha 3, jako stavebníkem.

2.2 Neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, žádost pana F. B. o pronájem místa k umístění atrakcí
(dětský vláček, dětské lodičky, autíčkový kolotoč, nafukovací skluzavka, dětské helikoptéry, jumping, 
sportovní střelnice a střední řetízkový kolotoč) o rozloze 150 – 200 m², v prostoru vedle dětského 
hřiště v ulici Na Stráni, na části pozemku p. č. 72/2 - zahrada a p.č. 77/1 - ostatní plocha, jiná plocha 
obou v k.ú. Čelákovice, v termínu 4. 5. – 18. 5. 2015.

2.3 Vypovídá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o nájmu pozemku ze účelem umístění 
reklamy na pozemku p. č. 1333/44 - ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice,
společnosti ALFIDA s.r.o., Dobřejovice.

2.4 Schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitosti st.p.č. -4309 a budovy na ní postavené č.p. 1753, mezi 
městem Čelákovice jako pronajímatelem pozemku st. p. č. -4309 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 1.061 m² a budovy na ní postavené č. p. 1753 – stavba občanského vybavení, a Akademií
Múzických umění v Praze, Praha 1, jako nájemcem, za účelem natáčení krátkého filmu dne 1. 5.
2015, za cenu 13.000,- Kč. 

4.1.1 Se seznámila se zápisem z jednání Komise pro rozvoj města č. 3/2015 ze dne 8. 4. 2015.
  

4.1.2 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, s předloženým projektem k územnímu rozhodnutí 
nazvaným „Provozovna se služebním bytem v lokalitě Čelákovice“ na pozemcích p.č. 3301/82 - orná 
půda a p.č. 3301/85 - orná půda, obou v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, stavebníků manželů J. 
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4.1.3 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, s projektovou dokumentací pro sloučené územní 
a stavební řízení na akci „Přístaviště Čelákovice“. 

4.2.1 Souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, s předloženým projektem ke stavebnímu povolení na 
akci „Optimalizace železniční trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – 1. část železniční 
stanice Čelákovice“ s těmito odlišnostmi od původní schválené projektové dokumentace k územnímu 
rozhodnutí:
a) souhlasí s posunutím nástupiště blíže k výpravní budově s tím, že ve směru ke Kollárově ulici bude 
umístěn přístřešek;
b) souhlasí s tím, že při výpravní budově nebude umístěn přístřešek u nástupiště ve směru na Prahu;
c) požaduje realizaci schodiště do prostoru budoucí obytné zóny ve východní části podchodu 
z výpravní budovy vedoucí na ostrovní nástupiště;
d) souhlasí s rozšířením podchodu na 4 m v prostoru nádraží a požaduje rozšíření podchodu v ulici 
Kollárova rovněž na 4 m;
e) souhlasí s tím, že nebude realizována stavba technologické budovy, původně navrhované 
v prostoru demolované stavby jižně od výpravní budovy s tím, že technologie bude umístěna blíže 
výpravní budově a také v jejích prostorách;
f) souhlasí s úpravou bezbariérového napojení u podchodu v Kollárově ulici na ulici Mochovská, 
spočívající ve zkrácení a „zaoblení“ trasy;
g) požaduje, v co nejvyšší míře, zastřešení chodníků a schodišť napojených na podchod v Kollárově 
ulici a u podchodu na východní straně od výpravní budovy;
h) nesouhlasí s nerealizací opravy, případně zrušením schodiště, které je umístěno u mostu přes ulici 
U Podjezdu a je ve vlastnictví města. Dává však přednost řešení chodníku se zábradlím podél 
oplocení stavebnin v ulici U Podjezdu s návazností na horní podestu nyní navrženého schodiště. 
Rada města žádá SŽDC, s.o., Praha o prověření reálnosti tohoto návrhu, který by umožnil vypuštění 
schodiště.

4.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, tyto požadavky města na akci „Optimalizace železniční
trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba, 2. část“:
a) bere na vědomí možnost snížení podplavné výšky pod novým železničním mostem na 5,25 m 
a možnost navýšení nivelety trati o pouze 1,3 m. Požaduje však, aby podjezdná výška v ulici Přístavní 
byla co nejvyšší, a to pokud možno 4,2 m;
b) požaduje, aby nový železniční most obsahoval přípravu na umístění lávky pro pěší;
c) požaduje prověřit možnost realizace podchodu pro pěší při podjezdu v ulici Husova – J. Zacha;
d) požaduje v souvislosti se snížením nivelety prověřit zamítavé stanovisko SŽDC, s.o., Praha
k umístění dešťové kanalizace v ochranném pásmu dráhy v ulici U Mostu. Město nabízí možnost 
svedení odvodnění trati v oblasti železniční zastávky Čelákovice - Jiřina do této kanalizace.

4.3 Ukládá tajemníkovi městského úřadu zadat zpracování projektové dokumentace příjezdové 
komunikace k lávce přes Labe.

4.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr parcelace pozemků p.č. 3232/3 – orná půda, o výměře 
383 m², p.č. 3232/1- orná půda, o výměře 1.588 m² a p.č. 1923/1 – trvalý travní porost, o výměře 
3.774 m², dle projektové dokumentace zpracované Mgr. A. J. C. v lednu 2015.

6.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předloženou úpravu platů – osobních příplatků ředitelů 
příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice v oblasti školství a kultury, dle podkladového 
materiálu. 
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6.2.1 Se seznámila s doručenými návrhy na udělení Výroční ceny města Čelákovic v roce 2015 a se 
zápisem Pracovní skupiny pro vyhodnocení návrhů na udělení Výroční ceny města Čelákovic 2015, 
ustavené dne 3. 4. 2015 starostou města. 

6.2.2 Doporučuje Zastupitelstvu města udělit Výroční cenu města Čelákovic 2015 panu R. S.  

6.3 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 příspěvkovou organizací Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, Čelákovice, 
jako vypůjčitelem, na výpůjčku nemovitostí: st. p. č. - 4309 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
1.061 m², s budovou na ní postavenou č. p. 1753, stavba občanského vybavení, dále st. p. č. -
1333/41 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 896 m², s budovou na ní postavenou č. p. 1683, 
objekt občanské vybavenosti, a dále pozemku p. č. 677/1 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 22.697 m²,
na jehož části se nachází oplocené víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, vše v k. ú 
Čelákovice a obci Čelákovice, s účinností od 1. 7. 2015.
   
           
8.1 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 
J. N., Mečeříž, dle seznamu. Dům č. p. 606 je z roku 1997 a dvoupokojový byt je doporučen 
k přidělení žadateli, který je v tíživé bytové situaci. Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy 
bytu je 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 peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na 
úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu předem. 

8.2 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, Armádní č. p. 501, Milovice, paní L.
Š., Milovice, dle seznamu. Dvoupokojový byt z roku 1997 je doporučen k přidělení žadatelce, která je 
v tíživé bytové situaci. Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu je 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 peněžitá 
jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných 
v souvislosti s užíváním bytu předem. 

8.3 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, Prokopa Holého č. p. 1173, 
Čelákovice, paní M. Č., Čelákovice, dle seznamu. Dům č. p. 1173 je z roku 1939 a jednopokojový byt 
je doporučen k přidělení žadatelce, která je na 1. místě v seznamu. Proto smluvní nájemné za m² 
podlahové plochy bytu je 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 peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, 
bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu předem. 

8.4 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, V Prokopě č. p. 1346, Čelákovice, 
manželům M. a M. Máchovým, Čelákovice, dle seznamu. Dům č. p. 1346 je z roku 1949 
a dvoupokojový byt je doporučen k přidělení žadatelům, kteří jsou na 7. místě v seznamu. Proto 
smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu je 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 peněžitá jistota ve výši trojnásobku 
měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu 
předem.
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8.5 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, paní 
M. T., Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, dle seznamu. Dům č. p. 606 je z roku 1997 
a dvoupokojový byt je doporučen k přidělení žadatelce, která je v tíživé bytové situaci. Proto smluvní 
nájemné za m² podlahové plochy bytu je 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 peněžitá jistota ve výši trojnásobku 
měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu 
předem. 

8.6 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 2+1 v č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice, s manželi E. a P. H., Milovice. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 58,03,- Kč/m², doba trvání nájmu od 1. 5. 
2015; a současně schvaluje uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+1 v č. p. 606, ul. 
Průběžná, Milovice, s panem V. P., Milovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, 
měsíční nájemné bude činit 58,03,- Kč/m², doba trvání nájmu od 1. 5. 2015. Náklady na případné 
investice do bytu si účastníci výměny vyrovnají mezi sebou navzájem a běžné opravy v bytech si 
opraví na své náklady.

8.7 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. 1442/6, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, s manželi E. a Z. H., Čelákovice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41,- Kč/m², doba 
trvání nájmu od 1. 5. 2015; a současně schvaluje uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+1 
v č. p. 1442/6, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, s panem A. H., Čelákovice. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41,- Kč/m², doba trvání nájmu od 1. 5. 2015. 
Náklady na případné investice do bytu si účastníci výměny vyrovnají mezi sebou navzájem a běžné 
opravy v bytech si opraví na své náklady.

8.8 Trvá na svém usnesení č. 2/2015/8.5 ze dne 27. 1. 2015 a ukládá správci bytového fondu zajistit 
vyklizení bytu. 

8.9 Revokuje své usnesení č. 7/2015/8.1 z důvodu odmítnutí bytu žadatelem ze dne 30. 3. 2015.

9.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu a smlouvu o poskytování služeb na dodávku 
produktu LB Cargo 2111 - dvou lokátorů GPS a služby provozu webové služby LogBookie -
monitoringu vozidel a elektronické knihy jízd pro služební vozidla Městské policie Čelákovice, mezi 
městem Čelákovice jako kupujícím a společností DHO s.r.o., Praha 3 – Žižkov, jako prodávajícím.

11.1.1 Projednala v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Petici, v níž občané žádají vedení města, aby zahájilo 
jednání s mobilními operátory, působícími na území města, za účelem zkvalitnění mobilního signálu,
zejména v lokalitách Sedlčánky a Císařská Kuchyně.  

11.1.2 Pověřuje starostu města, aby jménem města Čelákovic oslovil všechny tři mobilní operátory, 
kteří na území města působí, a požádal je o prověření jejich technických možností pro nápravu 
v poskytované kvalitě signálu zejména v lokalitách Sedlčánky, Císařská Kuchyně a Záluží.
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11.2 Bere na vědomí zprávu ze služební cesty do Velké Británie konané dne 28. 3. 2015 za účasti 
starosty Ing. Josefa Pátka a místostarosty II Ing. Petra Studničky za účelem předání atributů čestného 
občanství V. G., rozené D.

11.3 Konstatuje, že TJ Spartak Čelákovice respektive jeho právní zástupce dosud nereagoval na 
opakovanou výzvu ze dne 14. 4. 2015 ve věci jednání o narovnání předmětu Smlouvy o výpůjčce ze 
dne 12. 8. 2014 a ukládá starostovi připravit podkladový materiál, kterým bude předložen Radě města 
návrh na ukončení smluvního vztahu.

Zapsala: Romana Liscová dne 21. 4. 2015

Usnesení ověřil: Ing. Miloš Sekyra
                                                                                                                             

Ing. Josef Pátek
    starosta města Čelákovic
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