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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015

Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr 
Studnička, Jarmila Volfová 

Omluveni: Mgr. Marek Skalický

Hosté: Ing. V. F., Ing. arch. J. F., Ing. K. K.

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
  1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové     
   ověřovatelkou 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
  7. Doprava
  8. Bytové a nebytové záležitost
  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 17.20 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 25. 8. 2015

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.6, 4.7, 4.8, 5.2, 6.6 a 11.3.
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

V 13 hod se dostavila Ing. V. F. ředitelka společnosti Q-BYT Čelákovice, spol. s.r.o.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 21/2015 ze dne 11. 8. 2015.
Nebyla vznesena připomínka.
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Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 21/2015 ze dne 11. 8. 2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

V 15.10 odešel místostarosta Ing. Miloš Sekyra.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
Z důvodu zřízení nové trasy plynovodu je na základě žádosti společnosti RWE GasNet s. r. o. 
předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi Městem
Čelákovice, jako vlastníkem pozemků, a spol. RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako stranou 
oprávněnou. 
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 uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene - služebnosti, mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků, 
a firmou RWE GasNet,s. r. o., Ústí nad Labem, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí 
straně oprávněné věcné břemeno - služebnost práva zřízení, provozování, opravování a odstraňování 
plynárenského zařízení – STL plynovody na pozemcích p. č. 3129/1 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 1.204 m², p. č. 3146 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2.958 m² 
a p. č. 3122 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.811 m², všechny v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, ve vlastnictví vlastníka pozemků, za úhradu 24.000,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

2.2 Svěření působnosti ve věci uzavírání smluv o výpůjčce na pozemky při hostování 
lunaparků, cirkusů a jiných obdobných akcí odboru správy majetku a investic 
RM se předkládá ke schválení svěření působnosti ve věci uzavírání smluv o výpůjčce pozemků při 
hostování lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí odboru správy majetku a investic Městského 
úřadu Čelákovice.  
Návrh usnesení: RM svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, působnost ve věci uzavírání smluv 
o výpůjčce pozemků při hostování lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí odboru správy 
majetku a investic Městského úřadu Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

2.3 Vzorové smlouvy o nájmu prodejního místa pro adventní trhy
Z důvodu zřizování nového online systému na rezervaci stánkového místa v souvislosti s konáním 
adventních trhů jsou Radě města předkládány vzorové smlouvy o nájmu prodejního místa na 
pronájem pozemků p. č. 3146 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 3168/1 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, p. č. 3170/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace a p. č. 3201/1 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Návrh usnesení: 2.3.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vzorové smlouvy o nájmu 
prodejního místa na pronájem pozemků p. č. 3146 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 3168/1 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 3170/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace a p. č. 3201/1 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v souvislosti 
s konáním adventních trhů a to ve verzi č. 1 – pronájem stánkového místa v sektoru A, verzi č. 2 –
pronájem stánkového místa v sektoru B, verzi č. 3 – pronájem stánkového místa v sektoru B1 a ve 
verzi č. 4 – pronájem stánkového místa v sektoru C, D, E, F, G.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 2.3.2 RM svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, působnost ve věci uzavírání 
smluv o nájmu prodejního místa v souvislosti s konáním adventních trhů starostovi a místostarostovi I.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 2.3.3 RM svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, působnost ve věci 
odstoupení od uzavřených smluv o nájmu prodejního místa v souvislosti s konáním adventních trhů 
Městské policii Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2015 
provedené k 31. 7. 2015
Rozpočtová pravidla, schválená usnesením zastupitelstva města č. 26/2013/87 dne 11. 12. 2013, 
umožňují provádět změnu v rámci jednotlivých závazných ukazatelů, tj. přesun mezi položkami 
v rámci paragrafů rozpisu rozpočtu.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí rozpočtová opatření - přesuny mezi položkami v rámci 
paragrafu rozpisu rozpočtu města 2015 provedené k 31. 7. 2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

   
3.2 Rozpočet 2015 – změna č. 9
RM se předkládá Rozpočet 2015 – změna č. 9
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. 9.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

3.3 Smlouvy o kontrolní činnosti příspěvkových organizací
Rada města usnesením č. 17/2015/3.3 z 23. června 2015 schválila plán periodických kontrol 
hospodaření příspěvkových organizací. Kontrola hospodaření provedená formou prověrky účetnictví 
a sestavení účetní závěrky za rok 2015 bude provedena v Mateřské škole Přístavní 333, Základní 
škole J. A. Komenského 414, ZUŠ Jana Zacha, Městském domě dětí a mládeže Čelákovice, Městské 
knihovně Čelákovice a Technických službách Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
1. Smlouvu o kontrolní činnosti na provedení prověrky účetnictví a sestavení účetní závěrky za účetní 
období 2015 příspěvkové organizace Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333 za cenu 20.000,- Kč 
bez DPH;
2. Smlouvu o kontrolní činnosti na provedení prověrky účetnictví a sestavení účetní závěrky za účetní 
období 2015 příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského 414 za cenu 35.000,- Kč bez 
DPH;
3. Smlouvu o kontrolní činnosti na provedení prověrky účetnictví a sestavení účetní závěrky za účetní 
období 2015 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice za cenu 
20.000,- Kč bez DPH;
4. Smlouvu o kontrolní činnosti na provedení prověrky účetnictví a sestavení účetní závěrky za účetní 
období 2015 příspěvkové organizace Městský dům dětí a mládeže Čelákovice za cenu 30.000,- Kč 
bez DPH;
5. Smlouvu o kontrolní činnosti na provedení prověrky účetnictví a sestavení účetní závěrky za účetní 
období 2015 příspěvkové organizace Městská knihovna Čelákovice za cenu 15.000,- Kč bez DPH;
6. Smlouvu o kontrolní činnosti na provedení prověrky účetnictví a sestavení účetní závěrky za účetní 
období 2015 příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice za cenu 35.000,- Kč bez DPH
se společností ATLAS AUDIT s. r. o., K Bílému vrchu 1717, Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Zápis č. 7/2015 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 13. 8. 2015
Dne 13. 8. 2015 se sešla Komise pro rozvoj města, aby projednala své stanovisko k doručeným 
žádostem o vyjádření města a prodiskutovala úkol zadaný Radou města, kterým je vytipovat plochy na 
území města Čelákovic pro vydání územního opatření o stavební uzávěře a zpracovat návrh omezení 
či zákazu stavební činnosti ve vymezeném dotčeném území, popřípadě stanovit podmínky 
pro povolení výjimek, a to v termínu do 10. 9. 2015. 
Návrh usnesení: 4.1.1 RM se seznámila se zápisem č. 7/2015 z jednání Komise pro rozvoj města ze 
dne 13. 8. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.1.2 RM ukládá odboru správy majetku a investic zpracovat vyjádření města 
Čelákovic k žádostem projednávaným na jednání Komise pro rozvoj města. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Informace o stavu pořizování nového Územního plánu Čelákovic
Dne 24. 6. 2015 bylo Zastupitelstvem města schváleno Zadání Územního plánu Čelákovic (dále jen 
zadání). Po úpravě zadání ve smyslu jeho doplnění o 15 schválených Návrhů na změnu územního 
plánu a 1 podnětu města, bylo kompletní zadání předáno zpracovatelce Územního plánu Ing. arch. 
J. F.
Návrh usnesení: RM se seznámila se stavem pořizování nového Územního plánu Čelákovic.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

K tomuto bodu se v 13.30 hod dostavila Ing. arch. J. F. a Ing. K. K.

4.3 Schválení vypsání výzvy „Zajištění AV techniky a on-line přenosů Zastupitelstva města“.
Z důvodu využívání služeb na zajištění audiovizuální techniky a on-line přenosu jednání Zastupitelstva 
města při četnosti šesti jednání za jeden kalendářní rok je nutné dle platných právních předpisů 
a vnitřní směrnice č. I/9/2014 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vypsat výzvu na tyto 
požadované služby.
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, vypsání výzvy „Zajištění AV techniky a on-line 
přenosů Zastupitelstva města“ za předpokládanou částku 480.000,- Kč bez DPH za 48 měsíců.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.3.2 RM ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit zahájení výběrového řízení 
s názvem výzvy „Zajištění AV techniky a on-line přenosů Zastupitelstva města“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

4.4 Zápis č. 4/2015 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 6. dubna 2015.
Materiál se zápisem z Komise pro rozvoj města ze dne 6. dubna 2015 byl připravován na jednání RM 
č. 14 konané dne 19. 5 2015. Materiál byl z jednání RM stažen a opomenutím nebyl předložen na 
následující jednání RM. Z důvodu napravení této chyby je předkládán nyní.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise pro rozvoj města č. 4/2015 ze dne 
6. 5. 2015. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

4.5 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Instalace elektronického požárního systému MŠ 
Rumunská“ 
Usnesením RM č. 21/2015/4.1 ze dne 11. 8. 2015 byly schváleny vícepráce na veřejnou zakázku 
„Instalace elektronického požárního systému MŠ Rumunská“ (dále jen „EPS“). Jelikož se jedná 
o veřejnou zakázku malého rozsahu skupiny „C“ zadávanou dle směrnice č. I/9/2014 města 
Čelákovice, ve které není upraven postup pro zadávání víceprací, je Radě města předložen pouze 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. objednatele S/2015/27/ORM/Za, č. zhotovitele 406015/2015 uzavřené dne 1. 7. 2015 mezi městem 
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Čelákovice jako objednatelem a společností TELMO a.s., Praha 10 – Hostivař jako zhotovitelem
na provedení stavby „Instalace elektronického požárního systému MŠ Rumunská“ v celkové ceně dle 
smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku 705.850,- Kč bez DPH (854.079,- Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

4.6 Zrušení zadávacího řízení na služby s názvem „Poskytování právních služeb pro město 
Čelákovice“.
RM svým usnesením č. 20/2015/4.1.1 schválila zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na služby nazvanou „Poskytování právních služeb pro město Čelákovice“ a následujícím
usnesením uložila tajemníkovi Městského úřadu Čelákovice zajistit zahájení zadávacího řízení. 
Návrh usnesení: 4.6.1 RM zrušuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na služby s názvem „Poskytování právních služeb pro město Čelákovice“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.6.2 RM ukládá tajemníkovi městského úřadu zajistit zveřejnění zrušení 
zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování právních služeb 
pro město Čelákovice“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

4.7 Vícepráce v rámci akce „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice č. p. 1373“
V průběhu realizace investiční akce „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice č. p. 1373“ bylo po 
částečné demontáži některých prvků zjištěno, že pro původní stavbu jsou použity i jiné materiály než 
ty použité na viditelných částech, a je proto nutno použít jiné postupy (např. jádrové vrtání místo 
prostého bourání v případě prostupů vzduchotechniky železobetonovou částí stěny). 
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, rozsah dodatečných stavebních prací veřejné 
zakázky „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice č. p. 1373“:
Zádveří a vstupní chodba - úprava dispozic + přidání otopných těles včetně rozvodů 
v předpokládané hodnotě 14.000,- Kč bez DPH (16.940,- Kč včetně DPH);
Chodba - osazení otopného tělesa včetně rozvodů + úprava elektroinstalace v předpokládané hodnotě 
12.000,- Kč bez DPH (14.520,- Kč včetně DPH);
Místnost „masáže“ – osazení topného tělesa včetně rozvodů + úprava rozvodů vodovodu 
v předpokládané hodnotě 31.500,- Kč bez DPH (38.115,- Kč včetně DPH);
Potírna – Osvětlení zádveří a technické místnosti sauny + skladba podlahy, obvod. panelu 
a stropu v předpokládané hodnotě 124.000,- Kč bez DPH (150.040,- Kč včetně DPH);
Odpočívárna – Demontáž vrstev podhledu + úprava dispozic + elektroinstalace + mříž na okno 
v předpokládané hodnotě 66.000,- Kč bez DPH (79.860,- Kč včetně DPH);
Sprchy - renovace sprch, instalace podhledu v předpokládané hodnotě 67.000,- Kč bez DPH (81.070,-
Kč včetně DPH);
Chodba před sprchami – renovace dlažby + zakrytí „luxfer“+ průrazy pro VZT v předpokládané 
hodnotě 67.000,- Kč bez DPH (81.070,- Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.7.2 RM ukládá odboru správy majetku a investic zahájit jednání se zpracovatelem 
projektu pro stavební povolení s cílem zajistit zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

4.8 Smlouva o dílo „Únikové schodiště - MŠ Rumunská, Čelákovice“ 
Usnesením RM č. 21/2015/4.5 ze dne 11. 8. 2015 bylo schváleno přímé zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu „Únikové schodiště - MŠ Rumunská, Čelákovice“. 
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. objednatele 
S/2015/42/OSMI/P mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností DKK Stav s.r.o., Liberec 
jako zhotovitelem na provedení stavebních prací včetně dodávek „Únikové schodiště - MŠ Rumunská, 
Čelákovice“ v celkové ceně dle smlouvy o dílo 254.057,- Kč bez DPH (307.409,- Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Protidrogová prevence 1. pololetí 2015 – ZŠ J. A. Komenského
Základní škola J. A. Komenského 414, Čelákovice, požádala dne 1. 7. 2015 o proplacení přednášek 
prevence rizikového chování školní mládeže. Částka za protidrogovou prevenci činí 17.028,- Kč.
Návrh usnesení: 5.1.1 RM konstatuje, že z rozpočtové položky prevence před drogami lze uhradit 
pouze náklady s tímto přímo související.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 5.1.2 RM ukládá ředitelce ZŠ J. A. Komenského doplnit žádost o proplacení nákladů 
protidrogové prevence za 1. pololetí roku 2015 ve smyslu usnesení Rady města č. 22/2015/5.1.1 ze 
dne 25. 8. 2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

5.2 Pečovatelská služba - auto
Ing. Miloš Choura informoval radní o technickém stavu vozového parku pečovatelské služby.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol zřízených městem Čelákovice 
Ve smyslu § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání žádají ředitelky mateřských škol o povolení výjimky z počtu dětí 
v jednotlivých třídách.
Návrh usnesení: RM povoluje v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s ustanovením 
§ 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
výjimku z počtu dětí ve třídách mateřských škol, zřízených městem Čelákovice takto:
1. – 7. třída Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586: 22, 25, 25, 25, 21, 25, 25;
1. – 5. třída Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333 včetně odloučeného pracoviště: 17, 18, 25, 15, 
20; 
1. – 8. třída Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477: 21, 23, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 
a to za předpokladu zachování kvality předškolního vzdělávání a splnění podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

6.2 Souhlas s konáním sportovní akce na pozemcích města – 6. ročník Dětského cyklistického 
dne se závodem. 
Obtížnost závodu je nastavena dle věku účastníků (určeno pro děti od 2 až 10 let). Program je 
doplněn soutěžemi a jízdou zručnosti na uměle připravené dráze. Převážně probíhá v areálu Klubu 
vodáků.
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 sportovní akce „Dětský cyklistický 
den“ dne 12. 9. 2015 od 15.00 do 17.00 hodin, na pozemcích města dle předložené trasy. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic na rok 2015 – mimořádná dotace
Český svaz chovatelů, ZO Čelákovice žádá o mimořádnou dotaci ve výši 20.000,- Kč. 
Účel dotace: vyklizení a úklid areálu ČSCH v Kostelní ulici, úprava pronajatých prostor v ulici 
Stankovského, vytvoření nového zázemí pro činnost ZO.  
Návrh usnesení: 6.3.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dotaci Českému svazu 
chovatelů, ZO Čelákovice ve výši 20.000,- Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.3.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu města Čelákovic číslo 48/2015 – M5.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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6.4 Náměty pro stanovení základních pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města 
V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je nutné 
aktualizovat podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu města. V této souvislosti se připravuje nové 
znění Zásad a výzev, které by měly být dokončeny a schváleny Radou města do 31. 10. 2015.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci o časovém harmonogramu a postupu při přípravě 
dotačního řízení pro rok 2016 a doporučuje pracovní skupině pro poskytování dotací z rozpočtu města 
prověřit náměty dle podkladového materiálu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Volfová)

6.5 Ceník Čelákovická sportovní, příspěvková organizace
Vzhledem k převzetí nemovitostí na Městském stadionu je předkládáno doplnění ceníku ČeSpo 
o venkovní hřiště s umělým povrchem na Městském stadionu.
Návrh usnesení: RM schvaluje doplnění ceníku služeb Čelákovické sportovní, příspěvkové 
organizace o venkovní minihřiště na Městském stadionu, s účinností od 1. 9. 2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

6.6 Zápis č. 8/2015 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 20. 8. 2015.
RM se předkládá zápis č. 8/2015 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“  
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 8/2015 z jednání Komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 20. 8. 2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA

7.1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovice na ponechání 
přeplatku OAD Kolín za rok 2014.
Předkládáme RM ke schválení Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Čelákovice na ponechání přeplatku OAD Kolín za rok 2014 ve výši 26.015,57 Kč, vzniklý rozdílem 
mezi platbami záloh na úhradu prokazatelné ztráty a skutečnou úhradu prokazatelné ztráty za rok 
2014.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovice na ponechání přeplatku OAD Kolín za rok 2014 ve výši 26.015,57 Kč, 
vzniklý rozdílem mezi platbami záloh na úhradu prokazatelné ztráty a skutečnou úhradou prokazatelné 
ztráty za rok 2014.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 9/2015 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 6. 8. 2015
RM se předkládá zápis č. 9/2015 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 6. 8. 2015 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 9/2015 ze dne 
6. 8. 2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.2 Návrh na uzavření nové Nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 501 v Milovicích, ul. Armádní, 
s panem M. M., Milovice.
Členům bytové a sociální komise byla předložena stížnost na nájemníka bytového domu pana M. M.,
bytem o velikosti 1+1, v domě č. p. 501 v Milovicích, ul. Armádní, ve kterém žije se svou matkou paní 
Ž. M. a přítelkyní P. S. Stížnost se týká vyřešení problémů chování v domě. 
Návrh usnesení: RM neschvaluje 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. 501 v Milovicích, ul. Armádní, s panem M. M., z důvodu nezaplacení 
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peněžité jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu. Ukládá správci bytového fondu zajistit vyklizení bytu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.3 Vyhodnocení zveřejněného Záměru na nájem bytu o velikosti 1+1 v domě č. p. 1177, ul. 
Prokopa Holého, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1177, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice, byt o velikosti 1+1, o celkové ploše 53,63 m², sestávající z 1. pokoje 21,38 m², kuchyně 
16,15 m², předsíně 5,4 m², koupelny a WC 4,05 m², spíže 0,9 m², sklepu 5,75 m². Byt je situovaný 
v prvním nadzemním podlaží jednovchodového dvoupodlažního domu se sedlovou střechou a půdní 
vestavbou. 
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, na základě obálkové metody byt 
o velikosti 1+1, Prokopa Holého č. p. 1177, Čelákovice panu P. Š., Lázně Toušeň. 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. Nájem se sjednává na dobu 
určitou 2 roky. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.4 Návrh na neschválení uzavření nové Nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 502 v Milovicích, 
ul. Armádní, s paní N. R., Milovice.
Paní N. R. je nájemcem bytu o velikosti 2+1, o celkové ploše 59,69 m² v ulici Armádní č. p. 502 ul. 
Armádní v Milovicích, ve své korespondenci požádala o obnovení Nájemní smlouvy na výše uvedený 
byt. Dle podkladů firmy Q-BYT Čelákovice, je uvedeno, že pí R. k 30. 6. 2015 dlužila za nájemné, 
částku 16.660,- Kč. Dne 10. 8. 2015 částku 16.660,- Kč uhradila. Stále dluží zaplatit dluh za 
vyúčtování nájemného za r. 2014 ve výši 7.957,- Kč.
Návrh usnesení: RM neschvaluje 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. 502 v Milovicích, ul. Armádní, s paní N. R., z důvodu trvající existence 
dluhu na nájemném a nákladů za služby. Ukládá správci bytového fondu zajistit vyklizení bytu. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.5 Oprava fasády kotelny K360 Na Stráni, Čelákovice 
Tento bod byl projednán v rámci Valné hromady společnosti Q- BYT Čelákovice spol. s.r.o.

8.6 Uzavření Rámcové smlouvy na poskytování malířských služeb pro rok 2015 – 2018.
Tento bod byl vrácen k přepracování.

8.7 Výměna oken v bytě 31 / 502 – paní R.
Tento bod byl vrácen k přepracování.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Výsledky hospodaření VaK na lokalitě Čelákovice za období 1 – 6/2015
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. předkládá výsledky hospodaření za leden – červen 2015 
na provozované lokalitě Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM se seznámila s výsledky hospodaření Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav 
a.s. za leden – červen 2015 na provozované lokalitě Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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10.2 Příkazní smlouva na služby pro projekt varovných hlásných systémů v rámci žádosti 
o dotaci z Operačního programu životní prostředí
Předmětem Příkazní smlouvy mezi Městem Čelákovice jako příkazcem a příkazníkem ARR –
Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Třída 1. máje 97/25, 460 01 Liberec III, IČ 48267210 jsou 
činnosti související s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na pořízení 
varovných hlásných systémů a digitálních povodňových plánů pro město Čelákovice v rozsahu dle 
požadavků poskytovatele dotace.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Příkazní smlouvu č. 06_2015_02 příkazce ze 
dne 25. 8. 2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ

11.1 Výsledky výběrových řízení na pracovní pozice „vedoucí odboru organizačního Městského 
úřadu v Čelákovicích“ a „vedoucí odboru správy majetku a investic Městského úřadu
v Čelákovicích“.
Na základě vyhlášeného výběrového řízení na pracovní pozici vedoucí odboru organizačního 
Městského úřadu v Čelákovicích, proběhlo dne 14. 8. 2015 jednání výběrové komise.
Návrh usnesení: 11.1.1 RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na návrh tajemníka 
městského úřadu, pana M. Ch., vedoucím odboru organizačního Městského úřadu Čelákovice, 
s účinností od 1. 9. 2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 11.1.2 RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na návrh tajemníka 
městského úřadu, Ing. K. K., vedoucí odboru správy majetku a investic Městského úřadu Čelákovice, 
s účinností od 1. 9. 2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

11.2 Jednací řád Rady města Čelákovic
Od 1. 8. 2015 je účinný nový Organizační řád Městského úřadu Čelákovice. V souvislosti se změnou 
struktury odborů a zařazením jednotlivých pracovníků je nutné aktualizovat dosud platný Jednací řád 
Rady města Čelákovic I/2/2013, který je účinný od 8. 10. 2013.
Návrh usnesení: RM schvaluje a vydává v souladu s § 101 odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Jednací řád Rady města Čelákovic I/7/2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

11.3 Městský stadion Čelákovice
Starosta informoval radní o aktuálním stavu na Městském stadionu v Čelákovicích.

Zápis ověřila: Jarmila Volfová
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                                starosta města Čelákovic
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