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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 23/2015 konané dne 8. září 2015

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

Omluveni: -

Hosté: Mgr. Karel Kárník – tajemník, JUDr. Kristýna Vorlíčková – právník

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
  1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry 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 
  6. Školství, kultura a sport
  8. Bytové a nebytové záležitost
  10. Životní prostředí – VaK – Odpadové hospodářství
  11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.10 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 17.10 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 8. 9. 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, 4.9, 10.1 a 11.1.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury ověřovatelem
zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Sekyra
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Choura

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 22/2015 ze dne 25. 8. 2015.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 22/2015 ze dne 25. 8. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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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 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro akci 
„Čelákovice, Fr. Křižíka – kNN – p. č. 1652/1-5“
Z důvodu zřizování nové sítě kabelového vedení v oblasti a rozsahu dle situačního snímku, který je 
přílohou tohoto podkladového materiálu je předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků, a spol. ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín IV - Podmokly, 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 služebnosti inženýrské sítě, mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků, a firmou 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojkových skříní a kabelového 
vedení NN – Stavbu distribuční soustavy na pozemcích p. č. 3112 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 6.062 m², p. č. 3113 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.169 m², 
oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ve vlastnictví vlastníka pozemků, za úhradu 12.000,- Kč bez 
DPH (14.520,- Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.2 Nájemní smlouvy na p. č. 1786 (dělnické domky – zahrádky)
Někteří vlastníci dělnických domků využívají pro své zájmy pozemek p. č. 1786 – zahrada, o celkové 
výměře 415 m², který je ve vlastnictví města. Předmětný pozemek je budoucími nájemci využíván za 
účelem zřízení zahrádek. 
Návrh usnesení: 2.2.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem části pozemku p. č. 1786 – zahrada, o výměře 68 m², z celkové výměry 415 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, a panem R. T., jako nájemcem, za cenu 612,- Kč/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 2.2.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem části pozemku p. č. 1786 – zahrada, o výměře 60 m², z celkové výměry 415 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, a paní E. K., jako nájemcem, za cenu 540,- Kč/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 2.2.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem části pozemku p. č. 1786 – zahrada, o výměře 60 m², z celkové výměry 415 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, a paní M. R., jako nájemcem, za cenu 540,- Kč/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 2.2.4 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem části pozemku p. č. 1786 – zahrada, o výměře 68 m², z celkové výměry 415 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, a paní H. M., jako nájemcem, za cenu 612,- Kč/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 2.2.5 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem části pozemku p. č. 1786 – zahrada, o výměře 108 m², z celkové výměry 415 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a paní Bc. A. P., DiS., jako nájemcem, za cenu 972,- Kč/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477 – souhlas s čerpáním prostředků rezervního 
fondu
Mateřská škola žádá o souhlas s použitím prostředků rezervního fondu ve výši 284 tis. Kč. Stav fondu 
k 30. 6. 2015 je 542.652,41 Kč. Prostředky fondu budou použity na nákup žaluzií, osvětlovacích těles, 
nerezových odkládacích vozíků, výmalbu schodišť, úklid, úpravu kuchyňských linek. 
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 30 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 (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
s převodem prostředků rezervního fondu Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková 
organizace, ve výši 284.000,- Kč do provozního rozpočtu mateřské školy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

   
3.2 Základní umělecká škola Jana Zacha – souhlas s převodem prostředků rezervního fondu do 
fondu investic
Základní umělecká škola Jana Zacha žádá o souhlas s převodem prostředků rezervního fondu do 
fondu investic. Jedná se o 180 tis. Kč na nákup pianina. Předpokládaná cena pianina je 230tis. Kč. 
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 30 odst. 4 zákona č. 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 (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s převodem prostředků rezervního fondu Základní umělecké školy Jana Zacha, 
příspěvková organizace, ve výši 180.000,- Kč do fondu investic školy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.3 Základní škola Čelákovice, Kostelní – použití fondu investic.
Základní škola Čelákovice, Kostelní žádá o souhlas s použitím prostředků ve výši 131.700,- Kč 
z fondu investic na financování podlahové krytiny v objektu Chanos. 
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2, písm. d) zákona č. 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 použitím prostředků fondu investic Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace, ve výši 131.700,- Kč na financování podlahové krytiny v objektu Chanos.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Vícepráce v rámci akce „Rekonstrukce varny MŠ Rumunská, Čelákovice“
Usnesením Rady města č. 20/2015/4.2.1 ze dne 28. 7. 2015 byly schváleny následující více a méně 
práce na investiční akci „Rekonstrukce varny 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 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. 20/2015/4.2.1 
ze dne 28. 7. 2015 včetně ceny a ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic 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 „Rekonstrukce varny MŠ 
Rumunská, Čelákovice“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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4.2 Smlouva o dílo „Hromosvod - MŠ Rumunská, Čelákovice“ 
Schválené zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu skupiny B ze dne 21. 8. 2015 byli 
v souladu se směrnicí č. I/9/2014 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Čelákovice 
poptáni 3 možní dodavatelé k podání nabídek k veřejné zakázce „Hromosvod – 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/2015/38/OSMI/P mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností DKK Stav s.r.o., 
Liberec, jako zhotovitelem na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Hromosvod - MŠ Rumunská, Čelákovice“ v celkové ceně dle smlouvy o dílo 250.522,- Kč bez DPH 
(303.132,- Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.3 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – zhotovení stavby veřejného osvětlení u nové 
komunikace V Prokopě.
Na zhotovení veřejného osvětlení u nové komunikace V Prokopě byla uzavřena Smlouva o dílo se 
zhotovitelem firmou RAISA, spol. s r.o., Kolín. V průběhu stavby došlo ke korekci některých položek 
směrem dolů. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2015 mezi městem 
Čelákovice jako objednatelem a společností RAISA spol. s r.o., Kolín, jako zhotovitelem na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Čelákovice, V Prokopě – veřejné osvětlení“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.4 Výsledky zadávacího řízení „Dodávka osobních automobilů“
Z důvodu potřeby nových osobních automobilů pro TS Čelákovice a pečovatelskou službu bylo 
provedeno zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na dodávky nazvanou „Dodávka osobních 
automobilů“. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče AUTO KOUT CENTRUM, spol. s r. o., Praha 
9, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Nákup osobních automobilů“ za cenu 
449.074,38 Kč bez DPH (543.380,- Kč včetně DPH).  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.5 Vyjádření města Čelákovice – Rekonstrukce budovy tiskárny Durabo Čelákovice 
Městu Čelákovice jsou průběžně doručovány žádosti o vyjádření k záměrům na výstavbu, 
či rekonstrukce objektů. Tyto záměry jsou pravidelně konzultovány na poradách vedoucích odborů 
Městského úřadu Čelákovice a následně případně v Komisi pro rozvoj města Rady města Čelákovic.
Návrh usnesení: 4.5.1 RM nesouhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s plánovanou rekonstrukcí budovy tiskárny Durabo 
Čelákovice na pozemcích st. p. č. 1473 a st. p. č. 1474/2 oba v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice dle 
předložených grafických podkladů. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Opa)
Návrh usnesení: 4.5.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 5/2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Opa)

4.6 Výsledky zadávacího řízení „Cyklostezka V Prokopě“
TS Čelákovice provedly zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na 
akci „Cyklostezka V Prokopě“. Jedná se o cyklostezku širokou 3 m s obrubníky a s povrchem 
z betonové zámkové dlažby.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí uzavření Smlouvy o dílo mezi Technickými službami 
Čelákovice jako objednatelem a M – SILNICE a.s., Pardubice – závod Jičín, jako dodavatelem na akci 
„Cyklostezka V Prokopě“ za cenu 887.111,- Kč bez DPH (1.073.404,31 Kč včetně DPH).  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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4.7 Vyjádření města Čelákovice k umístění rodinného domu – manželé P.
Dne 29. 6. 2015 došla na Městský úřad žádost o vyjádření města Čelákovice k umístění rodinného 
domu – manželé P. pod č. j. MUC/06983/2015.  Touto žádostí se již zabývala Komise pro rozvoj 
města na svém jednání dne 13. 08. 2015.   
Návrh usnesení: RM nesouhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s navrhovaným umístěním objektu rodinného domu, které 
uvažuje stavební čáru objektu odlišnou od uliční čáry. S přihlédnutím k udržení charakteru původní 
blokové zástavby začínající u Masarykovy ulice Rada města požaduje, umístění objektu v návaznosti 
na uliční čáru blokové zástavby Vašátkovy ulice.
Protinávrh usnesení: 4.7.1 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s navrhovaným umístěním objektu rodinného domu na 
parcele č. 651 ve Vašátkově ulici.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.7.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 6/2015 ve smyslu usnesení Rady města 
č. 4.7.1 ze dne 8. 9. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.8 Posouzení architektonické studie stavby na pozemku 494/16 k. ú. Sedlčánky – p. K.
Dne 29. 6. 2015 došla na Městský úřad žádost o posouzení architektonické studie stavby na pozemku 
494/16 k. ú. Sedlčánky – p. K. pod č. j. MUC/07004/2015.  Touto žádostí se již zabývala Komise pro 
rozvoj města na svém jednání dne 13. 8. 2015.   
Návrh usnesení: 4.8.1 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s předloženou architektonickou studií novostavby 
rodinného dvojdomu M. K. na parcelách p. č. 494/16 a 494/17 oba v k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice,
zpracovanou Ing. arch. J. M. v červnu 2015. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.8.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 7/2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.9 Vyjádření města Čelákovice – stavba oplocení staveniště Mgr. J. B. v Sedlčánkách
Městu Čelákovice byla doručena žádost Mgr. J. B. o souhlas města, jako vlastníka sousedních 
pozemků č. 494/1 a 494/4, k.ú. Sedlčánky, s vybudováním oplocení staveniště na pozemku č. 494/89, 
k.ú. Sedlčánky. Oplocení staveniště chce žadatelka provést z důvodu stavby „skleníku“.
Návrh usnesení: RM nesouhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s plánovanou stavbou oplocení staveniště na pozemku p. č. 
494/89 v k.ú. Sedlčánky z důvodu nepovolené stavby skleníku, ke kterému se plánované oplocení 
staveniště vztahuje.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zpráva ze služební cesty do Spolkové republiky Německo – 800. výročí založení města 
Roßlau, Alej polabských měst
Ve čtvrtek dne 27. srpna 2015 se uskutečnilo tradiční vyvěšování městských praporů v Aleji 
polabských měst v německém souměstí Dessau-Roßlau, které leží na 258. říčním kilometru. Od roku 
2013 je vyvěšováno každoročně u příležitosti loďařských slavností 88 praporů měst, které leží na řece 
Labi od jejího pramene až po ústí do Severního moře. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zprávu ze služební cesty do Spolkové republiky Německo 
konané dne 27. 8. 2015 u příležitosti 800. výročí založení města Roßlau a tradičního vyvěšování 
městských praporů v Aleji polabských měst.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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6.2 Návrh na člena Komise pro cestovní ruch Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky
Dne 28. srpna 2015 byla rozeslána žádost výkonného ředitele Kanceláře Svazu měst a obcí České 
republiky (SMO ČR) ve věci nominace členů do jedné či více odborných komisí Předsednictva SMO 
ČR. Podmínkou členství v komisi není zastupitelský mandát, ten je vyžadován pouze u předsedy 
komise, kterého z členů komise jmenuje Předsednictvo.
Návrh usnesení: RM navrhuje Ing. Petra Studničku, PhD., jako člena Komise pro cestovní ruch 
Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Studnička)

6.3 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic na rok 2015 – Aerobik Studio 
Čelákovice Projekt „Děti na startu“
Aerobik Studio Čelákovice se zapojilo do celorepublikového projektu „Děti na startu“, který monitoruje 
MŠMT. Jde o snahu přivést děti ke sportu, a to i děti bez pohybového nadání. Podstatou je všeobecná 
pohybová příprava dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřená na ovládání vlastního těla. 
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 občanskému sdružení 
Aerobik Studio Čelákovice ve výši 6.300,- Kč.
Hlasování: pro 7, 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 dotace 
z rozpočtu města Čelákovic číslo 49/2015 – M6.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.4 Ceník Čelákovická sportovní, příspěvková organizace
Vzhledem k převzetí nemovitostí na Městském stadionu je předkládáno doplnění ceníku ČeSpo 
prostory zázemí v tribuně.
Návrh usnesení: RM schvaluje doplnění ceníku služeb Čelákovické sportovní, příspěvková 
organizace, o zázemí prostoru tribuny, s účinností od 9. 9. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.5 ZO ČSCH Čelákovice – Prodejní výstava drobného zvířectva
ZO Českého svazu chovatelů v Čelákovicích změnila místo svého působení. Chovatelský areál je 
nově na adrese Stankovského 1774 (přilehlý prostor bývalého podniku TOS). 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místo na adrese Stankovského 1774, 
Čelákovice pro prodej a svody zvířat a povoluje zde na žádost Českého svazu chovatelů, ZO 
Čelákovice, konání Prodejní výstavy drobného zvířectva, ve dnech 11. – 12. 9. 2015.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

6.6 Jmenování Ing. P. B. ředitelem Čelákovické sportovní, příspěvková organizace.
Vzhledem k rezignaci Mgr. I. M. na pozici ředitelky Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, 
bylo vyhlášeno na uvolněnou pracovní pozici výběrové řízení. Do výběrového řízení se přihlásilo pět 
uchazečů. Výběrová komise posoudila písemné materiály zaslané uchazeči a zhodnotila plnění 
předepsaných zákonných předpokladů.
Návrh usnesení: 6.6.1 RM bere na vědomí rezignaci Mgr. I. M. na funkci ředitelky Čelákovické 
sportovní, příspěvková organizace, ke dni 13. 9. 2015. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.6.2 RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do funkce ředitele 
příspěvkové organizace Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, Ing. P. B., s účinností od 
14. 9. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 6.6.3 RM určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 
122 odst. 2 a § 136 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů plat 
řediteli příspěvkové organizace Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, Ing. P. B., v navržené 
výši dle podkladového materiálu, s účinností od 14. 9. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Přidělení bytu obálkovou metodou
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1581, ul. Stankovského, 
Čelákovice, byt č. 31 o velikosti 3+1, o celkové ploše 76,33 m² (započitatelná 71,70 m²), sestávající 
z těchto prostor: 1. pokoj 18,79 m², 2. pokoj 11,34 m², 3. pokoj 12,18 m², kuchyň 6,61 m², předsíň 
11,25 m², koupelna 2,56 m², WC 0,88 m², spíž 0,90 m², komora 2,56 m², sklep 2,88 m², lodžie 6,38 
m². Byt je situovaný v 7. podlaží jednovchodového, osmipodlažního panelového domu s plochou 
střechou. 
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 č. 31 
o velikosti 3+1, Stankovského č. p. 1581, Čelákovice panu J. J., Praha 9. 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 7, proti 0, zdržel se 0.

8.2 Uzavření Rámcové smlouvy na poskytování malířských služeb pro rok 2016 – 2018.
Tento bod byl projednán v rámci Valné hromady společnosti Q- BYT Čelákovice, spol. s.r.o.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Zařízení ke sběru a výkupu odpadů v provozovně ZAGREUS s.r.o., Křižíkova 270, 
Čelákovice - upravený PROVOZNÍ ŘÁD
Dne 3. září 2015 obdržel odbor životního prostředí upravený návrh provozního řádu tohoto sběrného 
místa. Řízení vede Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
Návrh usnesení: 10.1.1 RM nesouhlasí s předloženým provozním řádem ani se zřízením 
a provozováním zařízení ke sběru a výkupu odpadů společnosti ZAGREUS s.r.o., Praha 4,
umístěném na pozemku parc. č. 4267 v k. ú. Čelákovice, ul. Křižíkova.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 10.1.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 4/2015 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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11. RŮZNÉ

11. 1 Městský stadion Čelákovice
Místostarosta Ing. Sekyra a radní Ing. Miroslav Opa, Ph.D., informovali Radu města o situaci na 
Městském stadionu.
Návrh usnesení: RM ukládá tajemníkovi městského úřadu vypracovat na příští schůzi Rady města 
zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Studie využitelnosti městského stadionu v Čelákovicích ve 
variantách“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Zápis ověřil: Ing. Miloš Choura
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                                starosta města Čelákovic
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