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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 13/2015 konané dne 12. května 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. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové     
   ověřovatelkou zápisu
  2. Majetkoprávní záležitosti
  4. Investice, záměry a vyjádření města 
  6. Školství, kultura a sport
  11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 18.40 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 12. 5. 2015

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 4.1.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Choura)

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové ověřovatelkou
zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Choura)

1.2.2 RM jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Choura)

V 18.15 se dostavil Ing. Choura

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Dopis o ukončení Smlouvy o výpůjčce pozemků na Městském stadionu v Čelákovicích
Město několikrát písemně vyzvalo TJ Spartak k jednání ve věci narovnání předmětu Smlouvy 
o výpůjčce. Jednání byla neúspěšná, protože TJ Spartak není ochotna přijmout kompromisní řešení. 
Dnes dopoledne byla provedena fotodokumentace stávajícího stavu vypůjčených pozemků na 
městském stadionu. Byl zjištěn naprosto neutěšený stav vypůjčených nemovitostí, které jsou svěřené 
výpůjčkou (zdevastované fotbalové hřiště a plochy dotčené stavbou). Stavba „Reko AS“ byla 
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dokončena a předána TJ Spartak 30. 4. 2015. Od tohoto dne neproběhla na vypůjčených plochách 
žádná údržba, ke které se TJ Spartak zavázala a na fotbalovém hřišti není možné, kvůli jeho 
devastaci, sportovat.
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, Výzvu k předčasnému vrácení vypůjčené 
věci adresovanou Tělovýchovné jednotě Spartak Čelákovice, kterou se město Čelákovice domáhá 
vrácení pozemků na městském stadionu z důvodu vážného porušení povinností vypůjčitele, 
Tělovýchovnou jednotou Spartak Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Pátek)

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Upřesnění zadávacích podmínek výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace  VZ 
„Zajištění AV techniky a on-line přenosů zastupitelstva města“.
Z důvodu upřesnění zadávacích podmínek pro uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění 
AV techniky a on-line přenosů zastupitelstva města“ je nutné upravit předmět plnění veřejné zakázky, 
návrh Smlouvy a přílohu č. 5 výzvy – čestné prohlášení. Tyto změny budou zveřejněny na webových 
stránkách města a rozeslány poptávaným uchazečům. 
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, a v souladu s ustanovením čl. 11 Výzvy 
k podání nabídky a prokázání kvalifikace, upřesnění zadávacích podmínek pro uchazeče veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Zajištění AV techniky a on-line přenosů zastupitelstva 
města“ formou Dodatečné informace č. 1.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.1.2 RM ukládá tajemníkovi městského úřadu zveřejnit na webové stránky města 
a rozeslat dotčeným uchazečům upřesnění zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby s názvem „Zajištění AV techniky a on-line přenosů zastupitelstva města“ formou Dodatečné 
informace č. 1.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Promítání „Mistrovství světa v hokeji 2015“ na náměstí 5. května ve dnech 16. – 17. 5. 2015 
– Licenční smlouva s Českou televizí k výkonu práva užít vysílání zápasů
Město Čelákovice připravuje pro občany další společenskou akci, a to promítání hlavních zápasů 
„Mistrovství světa v hokeji 2015“ ve dnech 16. a 17. 5. 2015 na LED stěně na náměstí 5. května, a to 
za předpokladu, že hokejový tým ČR bude jedním z postupujících týmů.
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 č.: P1K – 46/15/1070299 
mezi Českou televizí jako poskytovatelem a městem Čelákovice jako nabyvatelem k výkonu práva užít 
vysílání zápasů Mistrovství světa v hokeji 2015 ve dnech 16. 5. a 17. 5. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ

Zápis ověřila: Jarmila Volfová
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                                starosta města Čelákovic
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