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

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

Omluveni: Jarmila Volfová

Hosté: Mgr. Karel Kárník – tajemník, JUDr. Kristýna Vorlíčková – právník, Ing. Petr Bambas – ředitel 
Čelákovické sportovní, Radek Fedaček – velitel MP.

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
  1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D
   ověřovatelem 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
  9. Veřejný pořádek a bezpečnost
  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 18.00 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 22. 9. 2015

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.9, 4.10, 6.4, 11.2, 11.3, 11.4 a 11.5.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D.
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Sekyra
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D. ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Opa

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 23/2015 ze dne 8. 9. 2015 a č. 24/2015 ze dne 
9. 9. 2015. Nebyla vznesena připomínka.
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Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 23/2015 ze dne 8. 9. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 24/2015 ze dne 9. 9. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Prodej části pozemku p.č. 3571/3, k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice
Návrh na prodej části pozemku byl předložen na jednání RM 20/2015 – bod 2.1. Bod nebyl projednán 
a bylo požádáno o doplnění podkladového materiálu o zákres známé trasy inženýrských sítí.
Návrh usnesení: RM nesouhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se záměrem prodeje části pozemku p.č. 
3571/3 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře cca 830 m², z celkové výměry 3.641 m², v k.ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, z důvodu vedení inženýrských sítí na předmětném pozemku. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.2 Lokalita Dělnické domky u Kovohutí
Městu Čelákovice, z důvodu vlastnictví pozemků pod budovami č. p. 292 – č. p. 299 – lokalita 
Dělnické domky u Kovohutí, jsou z důvodu předkupního práva podílovými vlastníky staveb průběžně 
podávány nabídky na odkup budov.
RM tento bod projednala bez usnesení.

2.3 Schválení „Dohody č. 2219201509“ o umožnění provedení stavby vjezdu na p.č. 241/1, k.ú. 
Záluží u Čelákovic
Městu Čelákovice byla doručena žádost o povolení vybudování vjezdu na pozemek. Žádost byla 
projednána na poradě vedoucích konané dne 4. 8. 2015, kde byl všemi přítomnými vyjádřen souhlas 
s tím, že vjezd bude realizován z materiálu obdobného okolnímu charakteru – žulové kostky. Tento 
materiál dodají Technické služby Čelákovice.  
Návrh usnesení: RM schvaluje Dohodu č. 2219201509 o umožnění provedení stavby vjezdu na 
pozemku města p. č. 241/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci 
Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.4 Žádost o vyjádření města Čelákovice ke změně stavby před dokončením – pan K.
Dne 24. 8. 2015 byla na město Čelákovice podána žádost o vyjádření města Čelákovic ke změně 
stavby před dokončením. Jedná se o změnu stavby garáže.
Návrh usnesení: RM nesouhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se změnou stavby před dokončením –
garáže na pozemku p. č. 1938/4 v ulici Polská v Čelákovicích realizovanou dle podkladů předložených 
dne 24. 8. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.5 Schválení „Dohody č. 2219201510“ o umožnění provedení stavby vjezdu na p.č. 244/1, k.ú. 
Záluží u Čelákovic
Městu Čelákovice byla doručena žádost o povolení vybudování vjezdu na pozemek. Žádost byla 
projednána na poradě vedoucích konané dne 1. 9. 2015, kde nebyly vzneseny žádné námitky. Pro 
souhlas s umístěním stavby v pozemku města a pro řízení vedené s příslušným silničním správním 
úřadem byla vypracována „Dohoda“, ve které jsou obsaženy podmínky města k možnosti realizace 
stavby v pozemku města.
Návrh usnesení: RM schvaluje Dohodu č. 2219201510 o umožnění provedení stavby vjezdu na 
pozemku města p. č. 244/1 – ostatní plocha / ostatní komunikace, v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci 
Čelákovice, mezi městem Čelákovice a stavebníkem panem J. Č.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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2.6 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro akci 
„Čelákovice, Matěje Červenky č. p. 1414“
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 pozemku, 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 pozemku, a firmou 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového vedení NN – Stavbu 
distribuční soustavy na pozemcích p. č. 3118 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.456 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ve vlastnictví vlastníka pozemku, za úhradu 12.000,- Kč bez 
DPH (tj.14.520,- Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.7 Záměr pronájmu pozemku st. p. č. 214/2 zastavěný rekreační chatou ev. č. 076
Z důvodu změny vlastníka chaty č. e. 076 z manželů R. a J. H. na paní H. S., překládáme RM ke 
schválení záměr na pronájem pozemku st. p. č. 214/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 15 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,-Kč/m²/rok.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku st. p. č. 214/2 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 15 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální cenu 
60,- Kč/m²/rok, za účelem užívání k rekreaci.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.8 Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním spolku „Klub přátel Jana Zacha“
Městu Čelákovice byla doručena žádost pana P. L., která tvoří přílohu tohoto podkladu, 
o souhlas města, jako vlastníka budovy ZUŠ ve Vašátkově ulici č. p. 343, Čelákovice, s umístěním 
sídla spolku „Klub přátel Jana Zacha“ v budově ZUŠ. 
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 umístěním sídla spolku „Klub přátel Jana 
Zacha“ v budově Základní umělecké školy Jana Zacha na adrese Vašátkova č. p. 343, Čelákovice.
Hlasování: pro 3,(Pátek, Opa, Choura) proti 0, zdržel se 3.(Studnička, Skalický, Sekyra).
Návrh nebyl přijat.
Protinávrh usnesení: RM požaduje doplnění žádosti Klubu přátel Jana Zacha, z.s., o písemné 
stanovisko ředitelky Základní umělecké školy Jana Zacha, příspěvková organizace, v termínu do 30. 
9. 2015.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.9 Záměr pronájmu pozemků p. č. 444/2 a p. č. 445 – PRO-DOMA
Městu Čelákovice byla dne 30. 6. 2015 doručena žádost pana J. M. o odkup pozemků p. č. 444/2 –
ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 432 m² a p. č. 445 – zahrada, o výměře 627 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice.
Návrh usnesení: 2.9.1 RM revokuje své usnesení č. 19/2015/2.5 ze dne 14. 7. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 2.9.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku p. č. 444/2 –
ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 432 m², a p. č. 445 – zahrada, o výměře 627 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 20,- Kč/m²/rok, k nezemědělským účelům – skladová 
plocha pro stavební materiál.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2015 
provedené k 31. 8. 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. 8. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

   
3.2 Rozpočet 2015 – změna č. 11
RM se předkládá Rozpočet 2015 – změna č. 11
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. 11.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Zápis č. 8/2015 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 13. 8. 2015
RM se předkládá zápis č. 8/2015 z jednání Komise pro rozvoj města.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 8/2015 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 
3. 9. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Schválení kupních smluv na nákup 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: 4.2.1 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kupní smlouvu na nákup automobilu Dacia Dokker 
Arctica, určeného pro příspěvkovou organizaci Technické služby Čelákovice, mezi městem Čelákovice 
jako kupujícím a AUTO KOUT CENTRUM, spol. s r. o., jako prodávajícím za cenu 224.537,19 Kč bez 
DPH (tj. 271.690,- Kč včetně DPH).  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.2.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kupní smlouvu na nákup automobilu Dacia Dokker 
Arctica, určeného pro organizační složku Pečovatelská služba města Čelákovic, mezi městem 
Čelákovice jako kupujícím a AUTO KOUT CENTRUM, spol. s r. o., jako prodávajícím za cenu 
224.537,19 Kč bez DPH (tj. 271.690,- Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.3 Stavební uzávěry
Dne 3. 9. 2015 prodiskutovala Komise pro rozvoj města, 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: RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zpracovat územní opatření 
o stavební uzávěře s možností udělení výjimky pro lokality:
1. areál Kovohutí;
2. oblast průmyslových areálů ohraničená ulicemi U Kapličky, Na Stráni a Stankovského a areálem 
Volmanovy vily, která je součástí rozvojového území s charakterem hraničního pásma;
3. oblast části bývalého areálu TOS mezi ulicemi Stankovského a Toušeňskou;
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4. Krátká Linva;
5. Území mezi Cihelnou a Zálužím;
6. oblast dělnických domků u Kovohutí;
7. oblast vnitřního Záluží;
8. oblast příjezdu k lávce přes Labe;
9. nábřeží Labe;
10. plochy zamýšleného zeleného pásu okolo města a jeho zapojení do krajiny a struktury ÚSES;
11. všechny plochy vně skutečnou stávající hranici zastavěného území.
dále územní opatření o stavební uzávěře s možností udělení výjimky pro lokality:
1. areál Kovohutí;
2. oblast průmyslových areálů ohraničená ulicemi U Kapličky, Na Stráni a Stankovského a areálem 
Volmanovy vily, která je součástí rozvojového území s charakterem hraničního pásma;
3. oblast části bývalého areálu TOS mezi ulicemi Stankovského a Toušeňskou;
4. Krátká Linva;
5. Území mezi Cihelnou a Zálužím;
6. oblast dělnických domků u Kovohutí;
7. oblast vnitřního Záluží;
8. oblast příjezdu k lávce přes Labe;
9. nábřeží Labe;
10. plochy zamýšleného zeleného pásu okolo města a jeho zapojení do krajiny a struktury ÚSES;
11. všechny plochy vně skutečnou stávající hranici zastavěného území;
v termínu do 25. 10. 2015.
Hlasování: pro 2 (Studnička, Skalický) proti 3 (Sekyra, Opa, Choura) zdržel se 1(Pátek).
Návrh nebyl přijat.

4.4 Zadávací řízení veřejné zakázky „Veřejné osvětlení – ulice Křižíkova a Přístavní, Čelákovice“ 
Vzhledem k nevyhovujícímu stavu veřejného osvětlení v lokalitě „okolo Kovohutí“ byla zpracovaná 
projektová dokumentace na akci „ Veřejné osvětlení v ul. Křižíkova a Přístavní, Čelákovice“. Původně 
byla tato lokalita osvětlena z přilehlého areálu „Kovohutí“.
Návrh usnesení: 4.4.1 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého 
rozsahu skupiny C na stavební práce s názvem „Veřejné osvětlení v ul. Křižíkova a Přístavní, 
Čelákovice“. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.4.2 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit zadávací řízení 
veřejné zakázky „Veřejné osvětlení v ul. Křižíkova a Přístavní, Čelákovice“ s termínem dokončení 
fyzické realizace akce nejpozději do 30. 4. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.5 Dodatek č. 2 k SoD vodovodní přivaděč a kanalizační stoka pro Záluží – inženýrská činnost 
Dne 30. 7. 2010 byla podepsána smlouva o dílo mezi městem Čelákovice a společností Projekce 
Cihlář – Šanc, s. r. o. na zajištění inženýrské činnosti pro akci „Vodovodní přivaděč DN 100 pro obec 
Záluží, Kanalizační stoka DN 300 Záluží – Čelákovice – zajištění a zpracování kompletní inženýrské 
činnosti k projektu dokumentace pro DUR a DSP“. Dodatek č. 2 upravuje pouze termíny. Celková 
cena a další podmínky Smlouvy zůstávají v původním znění.
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. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele ../2010 
uzavřené dne 30. 7. 2010 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 22. 2. 2013 mezi městem 
Čelákovice jako objednatelem a společností Projekce Cihlář – Šanc, s.r.o., Týnec nad Labem, jako 
zhotovitelem na zajištění a zpracování kompletní inženýrské činnosti k projektu investiční akce 
„Vodovodní přivaděč DN 100 pro obec Záluží, Kanalizační stoka DN 300 Záluží – Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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4.6 Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 01/2010 – „Dokumentace pro ÚR:
Vodovodní přivaděč DN 100 pro obec Záluží, Kanalizační stoka DN 300 Záluží – Čelákovice“
Dne 20. 7. 2010 byla podepsána smlouva o dílo mezi městem Čelákovice a Ing. J. D. na vypracování 
PD na akci „Vodovodní přivaděč DN 100 pro obec Záluží, Kanalizační stoka DN 300 Záluží –
Čelákovice“.
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. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 01/2010 
uzavřené dne 20. 7. 2010 ve znění jejího Dodatku č. 1 uzavřeného dne 22. 2. 2013 mezi městem 
Čelákovice jako objednatelem a Ing. J. D., Praha 4, jako zhotovitelem na zpracování projektové 
dokumentace na akci „Vodovodní přivaděč DN 100 pro obec Záluží, Kanalizační stoka DN 300 Záluží 
– Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.7 Schválení příkazní smlouvy na TDS + BOZP na akci „Výstavba školky Sluníčko, Čelákovice“
Pro realizaci akce „Výstavba školky Sluníčko, Čelákovice“ provedl odbor správy majetku a investic 
zadávací řízení dle směrnice č. I/9/2014 k zadávání zakázek malého rozsahu – skupina B na 
provádění technického dozoru stavebníka včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (dále jen TDS + BOZP). 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příkazní smlouvu na provádění technického dozoru stavebníka 
a koordinátora BOZP na akci Výstavba školky Sluníčko, mezi městem Čelákovice jako příkazcem 
a Ing. T. K., Praha 4, jako příkazníkem za cenu 439.500,- Kč včetně DPH (příkazník není plátcem 
DPH).  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.8 Proces předávání a přebírání majetku v rámci koncesního řízení „Výběr provozovatele 
vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovic“
RM na svém zasedání dne 10. 2. 2015 schválila Kvalifikační dokumentaci koncesního řízení na „Výběr 
provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovic“ a na témž zasedání 
uložila tajemníkovi zahájit toto koncesní řízení. 
Návrh usnesení: RM schvaluje nabídku společnosti Mott MacDonald na poskytování poradenství při 
procesu předávání a přebírání VH majetku v rámci koncesního řízení na „Výběr provozovatele 
vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovic“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.9 Trojstranná smlouva o dílo – Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice
Dne 9. 9. 2015 schválilo Zastupitelstvo města svým usnesením č. 6/2015/1.6.1 pořízení změny č. 4 
územního plánu sídelního útvaru Čelákovice (dále jen „změna“) na výhradní návrh společnosti 
ZEMOS - AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., která uhradí veškeré náklady na pořízení 
této změny.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, trojstrannou smlouvu o dílo mezi městem 
Čelákovice jako objednatelem, společností PRISVICH, s.r.o., Davle, jako zhotovitelem a společností 
ZEMOS – AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní, a.s., Sedlčánky, jako navrhovatelem za cenu 
250.000,- Kč bez DPH (tj.302.500,- Kč včetně DPH) s tím, že tento závazek objednatele je povinen 
splnit navrhovatel.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.10 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – Stavební úpravy městské sauny Čelákovice
Usnesením RM č. 22/2015/4.7.1 ze dne 25. 8. 2015 byl schválen rozsah dodatečných stavebních 
prací veřejné zakázky „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice“.
Návrh usnesení: 4.10.1 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 malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice č. p. 
1373“ dle:
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ZL č. VIII. Venkovní chodník – změna trasy včetně rozsahu prací v předpokládané hodnotě 29.000,-
Kč bez DPH (tj. 35.090,- Kč včetně DPH), ZL č. IX. Zádveří – vyzdění zádveří u hlavního vstupu 
včetně dodávky nových dveří v předpokládané hodnotě 67.000,- Kč bez DPH (tj. 81.070,- Kč včetně 
DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.10.2 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/2015/22/OH/JT, č. zhotovitele 2015/05/04 uzavřené dne 21. 5. 2015 mezi městem 
Čelákovice jako objednatelem a společností Otistav s.r.o., Praha 9, jako zhotovitelem na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice č. p. 1373“ za celkovou 
cenu 2.005.318,70 Kč bez DPH (tj. 2.426.435,63 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Darovací smlouva na telefony Aligátor
RM se předkládá Darovací smlouva na telefony Aligátor mezi městem Čelákovice, jako dárcem 
telefonů, a Vyšším Hrádkem p.s.s. jako obdarovaným, kterou město daruje 10 přístrojů.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Darovací smlouvu na telefony Aligátor mezi 
městem Čelákovice, jako dárcem telefonů, a Vyšším Hrádkem p.s.s., jako obdarovaným.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.2 Určení tajemnice bytové a sociální komise
RM se předkládá návrh na určení tajemnice bytové a sociální komise. Jako tajemnici za sociální oblast 
navrhujeme jmenovat referentku odboru pro občanské záležitosti – Š. Č., DiS, která je přijata do 
pracovního poměru na dobu neurčitou od 1. 9. 2015. Vzhledem k dlouhodobé nemoci referentky paní
P. je nezbytné určit novou tajemnici, která bude do komise předkládat k projednání materiály 
související se sociální problematikou. 
Návrh usnesení: RM jmenuje tajemnicí Komise bytové a sociální, pro záležitosti sociální, slečnu 
Š. Č., DiS., referentku Odboru pro občanské záležitosti, s účinností od 23. 9. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.3 Protidrogová prevence 2015 – ZŠ Komenského
Základní škola J. A. Komenského 414, Čelákovice požádala dne 01. 07. 2015 o proplacení přednášek 
prevence rizikového chování školní mládeže. Částka za protidrogovou prevenci činí 17.028,- Kč.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, proplacení prevence rizikového chování 
školní mládeže v částce 17.028,- Kč Základní škole, J. A. Komenského 414, Čelákovice, příspěvková 
organizace.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Pátek)

5.4 M. P. - souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Dne 19. 8. 2015 byla doručena Žádost ÚP ČR o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se týká pana M. P., 
trvale bytem náměstí 5. května 1/11, Čelákovice. Jmenovaný M. P. bydlí na Ubytovně TOSTEL, 
Prokopa Holého 2037, Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, udělení souhlasu s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka 
v Příbrami, určila za osobu užívající byt pana M. P., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení 
Ubytovnu TOSTEL, Prokopa Holého 2037, Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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5.5 J. P. - souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Dne 19. 8. 2015 byla doručena Žádost ÚP ČR o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se týká pana J. P., 
trvale bytem Stankovského 1634, Čelákovice. Jmenovaný J. P. bydlí na Ubytovně TOSTEL, Prokopa 
Holého 2037, Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, udělení souhlasu s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka 
v Příbrami, určila za osobu užívající byt pana J. P., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení 
Ubytovnu TOSTEL, Prokopa Holého 2037, Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.6 M. P. - souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Dne 19. 8. 2015 byla doručena Žádost ÚP ČR o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se týká pana M. P., 
trvale bytem náměstí 5. května 1/11, Čelákovice. Jmenovaný M. P. bydlí na Ubytovně TOSTEL, 
Prokopa Holého 2037, Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, udělení souhlasu s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka 
v Příbrami, určila za osobu užívající byt pana M. P., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení 
Ubytovnu TOSTEL, Prokopa Holého 2037, Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.7 A. Š. - souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Dne 7. 8. 2015 byla doručena Žádost ÚP ČR o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se týká pana A. Š., 
trvale bytem náměstí 5. května 1/11, Čelákovice. Jmenovaný A. Š. bydlí na Ubytovně TOSTEL, 
Prokopa Holého 2037, Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, udělení souhlasu s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka 
v Příbrami, určila za osobu užívající byt pana A. Š., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení 
Ubytovnu TOSTEL, Prokopa Holého 2037, Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5.8 Koncepce rozvoje Pečovatelské služby Maják
Na základě usnesení Rady města č. 16/2015/5.2 ze dne 8. 6. 2015 byla zpracována Koncepce 
rozvoje Pečovatelské služby maják pro období 2015 - 2025. 
Návrh usnesení: 5.8.1 RM se seznámila s Koncepcí rozvoje Pečovatelské služby města Čelákovic 
pro období 2015 – 2025. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 5.8.2 RM ukládá Komisi bytové a sociální projednat Koncepci rozvoje Pečovatelské 
služby města Čelákovic pro období 2015 – 2025 a vydat stanovisko k této koncepci ve lhůtě do 15. 10. 
2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Profesionální fotografie ze slavnostního večera u příležitosti udělení „Výroční ceny města 
Čelákovic 2015“ – smlouva o vytvoření a dalším šíření díla.
Výroční cenu města 2015 udělilo Zastupitelstvo města dne 24. 6. 2015 panu R. S. K této příležitosti 
pořádá město slavnostní večer, který se uskuteční ve středu 28. 10. 2015 v Kulturním domě 
v Čelákovicích.
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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 vytvoření a dalším šíření díla č.: 
MUC/07245/2015-OŠIK/155 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a Ing. J. S., Šestajovice, 
jako autorem, na vytvoření profesionálních fotografií pro propagaci z akce Výroční cena města 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.2 Vánoční a zimní ilustrace – smlouva o vytvoření a dalším šíření díla.
Velikonoční a vánoční čísla Zpravodaje města Čelákovic jsou již více jak 10 let obohacovány 
ilustracemi především místních ilustrátorů. Odbor školství, informací a kultury zároveň využívá díla 
k další propagaci (plakáty, bannery apod.).
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 vytvoření a dalším šíření díla 
č.: MUC/06590/2015-OŠIK/137 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a M. R., Čelákovice, 
jako autorem, na vytvoření vánočních a zimních ilustrací.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Žádost o souhlas města Čelákovic s navýšením kapacity školní družiny Základní školy 
Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace
Dne 17. 9. 2015 byla doručena na Městský úřad žádost o souhlas města Čelákovic s navýšením 
kapacity školní družiny Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace. Stávající 
kapacita 180 dětí vzhledem k nárůstu počtu žáků 1. stupně a poptávce o zařazení dětí do školní 
družiny již nepostačuje. 
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s navýšením kapacity školní družiny 
Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, na 210 dětí.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.4 Městský stadion Čelákovice
Místostarosta Ing. Sekyra informoval radní o aktuální situaci na Městském stadionu v Čelákovicích.

7. DOPRAVA

7.1 Autobusové zastávky u hypermarketu TESCO Čelákovice
RM se předkládá souhlas města Čelákovice se zprovozněním autobusových zastávek u hypermarketu 
TESCO Čelákovice na silnici č. II/245 ve vlastnictví Středočeského kraje.
Návrh usnesení: 7.1.1 RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se zprovozněním autobusových zastávek 
u hypermarketu TESCO Čelákovice na silnici č. II/245 ve vlastnictví Středočeského kraje.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 7.1.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 10/2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 10/2015 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 3. 9. 2015
RM se předkládá zápis č. 10/2015 z jednání Komise bytové a sociální 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 10/2015 ze dne 
3. 9. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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8.2 Žádost manželů A. a K. Č. o prodloužení splatnosti nájemného 
Manželé A. a K. Č. jsou nájemci bytu o velikosti 3+1, o celkové ploše 65,25 m² v ulici Armádní č. p. 50 
v Milovicích, požádali o prodloužení splatností za nájem včetně záloh za služby.
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, prodloužení splatnosti 
termínu za nájemné, včetně záloh za služby za byt v domě č. p. 501 v Milovicích, ul. Armádní, 
manželům A. a K. Č., z důvodu, že povinností nájemce je platit nájemné a úhrady za plnění spojená 
s užíváním bytu řádně a včas, dle § 2251 odst. 1 NOZ.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.3 Uzavření nové nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 606 v Milovicích, ul. Průběžná
Členům bytové a sociální komise byla předložena žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt od 
paní A. G., bytem Průběžná č. p. 606, Milovice. 
Návrh usnesení: RM trvá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na svém usnesení č. 2/2015/8.3 ze dne 27. 1.
2015 ve věci neschválení uzavření nové Nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 606 v Milovicích, ul. 
Průběžná, s A. G., Milovice. Ukládá správci bytového fondu zajistit vyklizení bytu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.4 Uzavření Nájemní smlouvy k bytu s panem A. N., a uzavření Nájemní smlouvy k bytu s paní 
Mgr. V. V. Ch.
Paní V. Ch. a pan N. se dohodli o vzájemné výměně bytů. Paní Mgr. V. V. Ch. je nájemcem bytu 
o velikosti 3+1, celková plocha bytu je 101,29 m² v domě č. p. 109, ulice Sedláčkova v Čelákovicích 
a požaduje byt menší, který užívá nájemce pan A. N., jedná se o byt o velikosti 1+1, celková plocha 
bytu je 68,56 m² v domě č. p. 109, ulice Sedláčkova v Čelákovicích.
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 v rámci výměny bytů uzavření Nájemní 
smlouvy k bytu o velikosti 3+1 v č. p. 109, ul. Sedláčkova, Čelákovice, s panem A. N., Čelákovice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41Kč/m², doba trvání 
nájmu od 1. 10. 2015 a současně schvaluje uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1+1 v č. p. 
109, ul. Sedláčkova, Čelákovice, s paní Mgr. V. V. Ch., Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41 Kč/m², doba trvání nájmu od 1. 10. 2015. Náklady 
na případné investice do bytu si účastníci výměny vyrovnají mezi sebou navzájem a běžné opravy 
v bytech si opraví na své náklady.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.5 Přednostní přidělení bytu panu F. H., Lysá nad Labem
Pan F. H., bytem, Lysá nad Labem, požádal o přednostní přidělení bytu. Ve své žádosti uvádí, že 
s přítelkyní D. S. mají jedno dítě a v současné době čekají dítě druhé. Žijí u své babičky ve starším 
rodinném domě, který je malý, hygienicky nevyhovující. 
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, přednostní přidělení bytu 
panu F. H, Lysá nad Labem. S nabídkou volného bytu bude osloven, jakmile na něj přijde řada 
v seznamu uchazečů o pronájem bytu v majetku města Čelákovic. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.6 Přednostní přidělení bytu paní J. S., Čelákovice
Tento bod byl projednán, ale RM žádá doplnění žádosti.
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8.7 Uzavření Nájemní smlouvy na pronájem bytu č. p. 1581, Stankovského, Čelákovice
Členové bytové a sociální komise byli seznámeni s ověřenou žádostí pana V. F. o změnu uživatele 
bytu o velikosti 3+1 o výměře 71,70 m² v č. p. 1581, Stankovského, Čelákovice. Pan V. F. si podal 
žádost o schválení změny uživatele bytu z důvodu společného bydlení se svou bývalou manželkou, 
nyní družkou. 
Návrh usnesení: RM rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření Nájemní smlouvy na 
pronájem bytu o velikosti 3+1 o výměře 71,70 m² v č. p. 1581, Stankovského, Čelákovice, kterým 
dojde ke společnému nájmu V. F. a I. F. Zároveň ukládá správci bytového fondu Q-BYT Čelákovice, 
spol. s r.o., uzavřít Nájemní smlouvu v termínu do 30. 10. 2015.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.8 Uzavření nové Nájemní smlouvy, k bytu v domě č. p. 502 ul. Armádní v Milovicích
Pan I. J., trvale bytem Armádní č. p. 502 v Milovicích, požádal o vystavení nové Nájemní smlouvy 
k bytu. Ve své žádosti uvádí, že v bytě na této adrese žije asi 16 let, původním nájemcem výše 
uvedeného bytu byla jeho matka M. J., která zemřela v roce 2012. 
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, uzavření nové Nájemní smlouvy na byt 
v domě č. p. 502 v Milovicích, ul. Armádní, s panem I. J., Milovice, na dobu určitou do 31. 3. 2016. 
V případě, že bude nájemce řádně platit nájemné, bude Nájemní smlouva ze strany pronajímatele 
automaticky a opakovaně uzavírána na 6 měsíců.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.9 Uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 502, ul. Armádní v Milovicích
Členům bytové a sociální komise byla předložena žádost manželů V. a I. Ch., kteří se obrátili na 
město Čelákovice s prosbou jménem celé její rodiny (3 osoby), o předností přidělení bytu. Manželé 
Ch. V. a I. Ch. mají státní příslušnost: - Ukrajina. 
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, byt o velikosti 2+1, ul. Armádní 
č. p. 502, Milovice, manželům V. a I. Ch., dle Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic (čl. 
IX odst. 1 – Bytový orgán může v mimořádných případech rozhodnout o nájmu bytu mimo seznam). 
Dům č. p. 502 je z roku 1997 a dvoupokojový byt je doporučen k přidělení žadatelům, kteří jsou 
v tíživé bytové situaci. Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu 
s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. Před uzavřením Nájemní smlouvy o 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.10 Uzavření Nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1441, ul. Prokopa Holého v Čelákovicích 
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 65,89 m², byt je ve 3. patře v č. p. 1441, ul. 
Prokopa Holého v Čelákovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu paní M. H., bytem 
Sokolovská č. p. 1469 v Čelákovicích, dle seznamu žadatelů o pronájem bytu. 
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, byt o velikosti 2+1, Prokopa Holého, č. p. 
1441, Čelákovice, paní M. H., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt 
je z roku 1958. Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu 
s usnesením Rady města ze dne 18. 8. 2011. Před uzavřením Nájemní smlouvy o 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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8.11 Uzavření Nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1174, ul. Prokopa Holého v Čelákovicích 
Jedná se o byt o velikosti 1+1 s přísl. o celkové ploše 45,12 m², byt je ve 2. patře v č. p. 1174, ul. 
Prokopa Holého v Čelákovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu panu R. M., bytem 
Prokopa Holého č. p. 1174 v Čelákovicích, dle seznamu žadatelů o pronájem bytu. 
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, byt o velikosti 1+1, Prokopa Holého, č. p. 
1174, Čelákovice, panu R. M., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Jednopokojový 
byt je z roku 1939. Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu 
s usnesením Rady města ze dne 18. 8. 2011. Před uzavřením Nájemní smlouvy o 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.12 Uzavření Nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 502, ul. Armádní v Milovicích
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 61,16 m², byt je v 6. patře v č. p. 502, ul. 
Armádní v Milovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu panu M. Š., bytem Mírová 
473/B v Milovicích, dle seznamu žadatelů o pronájem bytu. 
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, byt o velikosti 2+1, Armádní, č. p. 502, 
Milovice, panu M. Š., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je z roku 
1997. Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením Rady 
města ze dne 6. 1. 2011. Před uzavřením Nájemní smlouvy o 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. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.13 Vyřazení žádosti o byt ze seznamu uchazečů o pronájem bytu v majetku města Čelákovic 
paní A. S.
Členové bytové komise doporučují vyřazení žádosti o byt A. S., trvale bytem Na Kopečku č. p. 15/4, 
Nymburk – Drahelice, ze seznamu uchazečů o byt, dle Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic, čl. VI. odst. 5 - žadatel, který odmítl bez závažných důvodů (za odmítnutí se považuje i ta 
skutečnost, že žadatel neodpověděl na výzvu jemu zaslanou) je vyřazen ze seznamu žadatelů 
o obecní byt.
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, vyřazení žádosti o byt paní A. S., 
Nymburk, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytu 
v majetku města Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.14 Vyřazení žádosti o byt ze seznamu uchazečů o pronájem bytu v majetku města Čelákovic 
paní P. K.
Členové bytové komise doporučují vyřazení žádosti o byt paní P. K., trvale bytem Na Prstýnku č. p. 
105, Všejany, ze seznamu uchazečů o byt, dle Zásad pronajímání bytů v majetku města Čelákovic, čl. 
V. odst. 8 – žadatelé zapsaní do seznamu jsou povinni průběžně oznamovat všechny změny svých 
bytových poměrů – pí K. byly odeslány již dvě nabídky volných bytů, korespondenci nepřebírá, 
telefonicky je nedostupná. 
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, vyřazení žádosti o byt paní P. K., 
Všejany, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu, dle čl. V. odst. 8 – Zásad pronajímání bytu v majetku 
města Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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8.15 Vyřazení žádosti o byt ze seznamu uchazečů o pronájem bytu v majetku města Čelákovic 
paní Z. G.
Členové bytové komise doporučují vyřazení žádosti o byt paní Z. G., trvale bytem Prokopa Holého 
č. p. 1174, Čelákovice, ze seznamu uchazečů o byt, dle Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic, čl. V. odst. 8 – žadatelé zapsaní do seznamu jsou povinni průběžně oznamovat všechny 
změny svých bytových poměrů – paní G. byla odeslána již jedenkrát nabídka volného bytu, 
korespondenci nepřevzala, nepřebírá ani jinou korespondenci. 
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, vyřazení žádosti o byt paní Z. G., 
Čelákovice ze seznamu uchazečů o pronájem bytu, dle čl. V. odst. 8 – Zásad pronajímání bytu 
v majetku města Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.16 Výpověď z nájmu bytu užívaného panem J. H.
Pan J. H. užívá od 1. 12. 2011 byt v domě č. p. 502 v Milovicích, ulici Armádní. Nájemní smlouva je 
uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2015. Pan J. H. platil měsíční předpisy nepravidelně, dne 20. 2. 
2013 RM povolila splácení dluhu v měsíčních splátkách. 
Návrh usnesení: 8.16.1 RM vypovídá nájem bytu v domě č. p. 502 v Milovicích, ulici Armádní, panu 
J. H. Nájemce porušil svou povinnost zvlášť závažným způsobem tím, že nezaplatil nájemné a zálohy 
na služby za dobu delší než tři měsíce.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.16.2 RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu 
v domě č. p. 502 v Milovicích, ulici Armádní, panu J. H.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.17 Byt č. 25/1581, Stankovského 1581, Čelákovice – pronájem s nadstandardním nájemným
Nájemník bytu č. 25 č. p. 1581 uvolnil po čtyřletém užívání předmětný byt. Vzhledem k tomu, že byt 
byl bez oprav užíván od svého vybudování (1976), bylo nutné přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci. 
V současné době je byt připraven k nastěhování.
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 se Zásadami pronajímání bytů 
v majetku města Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 25 v domě č. p. 1581 na st. p. č. 1124/3, v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Stankovského č. p. 1581.
Jedná se o byt č. 25, o velikosti 1+1 o celkové ploše 43,94 m² (započitatelná plocha 39,31 m²), 
sestávající z těchto prostor: 1 pokoj 19,20 m², kuchyň 6,89 m², předsíň 4,25 m², koupelna 2,56 m², WC 
0,88 m², spíž 0,90 m², sklep 2,88 m², lodžie 6,38 m².
Byt je situovaný v 5. podlaží jednovchodového, osmipodlažního panelového domu s plochou střechou. 
Dům byl vybudován v roce 1976. Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.
Výše nájemného je minimálně 3.931,- Kč měsíčně (100,- Kč/m² měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu Ing. Karbulovou, tel. 326 996 052.
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům a prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, jinak není okruh zájemců omezen.
  
Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:
Pronájem bytu č. 25, Stankovského č. p. 1581, Čelákovice.

V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení). 

Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 
13. listopadu 2015 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.
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Pravidla pro hodnocení nabídek

Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši 
nabídky nájemného v korunách, jinak neúplné či ty, kde nabídka bude nižší než je minimální cena 
nájemného uvedená v tomto záměru. Na základě předložených nabídek sestaví komise pořadí 
zájemců o pronájem. V případě předložení více shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, 
kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného 
nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu 
zájemci v pořadí. V případě, že nebude k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.

Jestliže vítěz splní stanovené podmínky, bude vydán souhlas k nájmu a do pěti pracovních dnů po 
uhrazení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného s ním bude uzavřena nájemní smlouva 
k předmětnému bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a 
byt bude protokolárně předán.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.18 Výpověď z nájmu bytu užívaného panem L. Ř.
Manželé L. Ř. a I. Ř. užívají od 1. 1. 1994 byt v domě č. p. 1446 v Čelákovicích, ulici Rumunská. 
Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Manželé Ř. platili měsíční předpisy pravidelně, ale 
měsíce 4, 5, 6/2015 neuhradili a vznikl jim dluh ve výši 17.472,- Kč. 
Návrh usnesení: 8.18.1 RM vypovídá nájem bytu v domě č. p. 1446 v Čelákovicích, ulici Rumunská, 
manželům L. Ř. a I. Ř. Nájemci porušili svou povinnost zvlášť závažným způsobem tím, že nezaplatili 
nájemné a zálohy na služby za dobu nejméně tři měsíce.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.18.2 RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu 
v domě č. p. 1446 v Čelákovicích, ulici Rumunská, manželům Ř.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.19 Výpověď z nájmu bytu užívaného paní M. K.
Paní M. K. užívá od 1. 12. 1997 byt v domě č. p. 501 v Milovicích, ulici Armádní. Nájemní smlouva je 
uzavřena na dobu neurčitou. 
Paní M. K. platila měsíční předpisy pravidelně až do roku 2014, kdy neuhradila včas předpis za 6. a 8. 
měsíc. Dne 24. 11. 2014 podepsala uznání dluhu a splátkový kalendář na částku 15.382,- Kč (za 
6,8/2014).
Návrh usnesení: 8.19.1 RM vypovídá nájem bytu v domě č. p. 501 v Milovicích, ulici Armádní, paní 
M. K. Nájemce porušil svou povinnost zvlášť závažným způsobem tím, že nezaplatil nájemné a zálohy 
na služby za dobu delší než tři měsíce.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.19.2 RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu 
v domě č. p. 501 v Milovicích, ulici Armádní, paní M. K.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Koncept Protidrogové strategie města na období 2016 - 2018
Na základě usnesení Rady města č. 19/2015/9.2.3 ze dne 14. 7. 2015 byl zpracován koncept 
Protidrogové strategie města pro období 2016 - 2018. 
Návrh usnesení: RM projednala koncept Strategie protidrogové politiky města Čelákovice na období 
2016 – 2018 a ukládá předložit finální verzi na schůzi Rady města dne 6. 10. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

K tomuto bodu se dostavil v 15.40 hodin velitel MP Radek Fedaček
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9.2 Povodňová komise města Čelákovic
Vzhledem k novému Organizačnímu řádu Městského úřadu a změnám v provozování VaK je 
předkládána změna složení povodňové komise. Dále je navrženo jmenování za člena tajemníka MěÚ.
Návrh usnesení: 9.2.1 RM bere na vědomí zánik členství Ing. J. J. v Povodňové komisi.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 9.2.2 RM odvolává člena Povodňové komise Ing. J. T. ke dni 22. 9. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 9.2.3 RM jmenuje členy Povodňové komise Mgr. K. K. a J. B. ke dni 23. 9. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Zařízení ke sběru a výkupu odpadů „Výkupna druhotných surovin“, na části pozemku 
parc. č. 1354/20 v k. ú. Čelákovice (ul. Tovární) – vyjádření města.
Dne 11. září 2015 obdržel odbor životního prostředí od Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství, oznámení o zahájení řízení ve věci udělení souhlasu k provozování 
tohoto zařízení, spojené se žádostí o stanovisko Města Čelákovice, jako účastníka řízení podle § 14 
odst. 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Přílohou předmětného dokumentu byl i návrh provozního řádu. 
Návrh usnesení: 10.1.1 RM nesouhlasí s předloženým provozním řádem ani se zřízením 
a provozováním zařízení ke sběru a výkupu odpadů Mgr. Josefa Kupského, Praha, které má být 
umístěno na části pozemku parc. č. 1354/20 v k. ú. Čelákovice (ul. Tovární).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 10.1.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 9/2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.2 Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů Čelákovice - Mochov
V rámci realizace koncesního řízení na „Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve 
vlastnictví města Čelákovic“ a zároveň „Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve 
vlastnictví obce Mochova“ bylo zjištěno, že zákonná povinnost vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů Čelákovic a Mochova není splněna tím, že není uzavřena příslušná dohoda.
Návrh usnesení: RM schvaluje nabídku společnosti Mott MacDonald na zpracování Dohody vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů Čelákovic a Mochova s podílem financování Čelákovic v maximální 
výši 30.000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.3 Analýza odpadového hospodářství města Čelákovice
Město Čelákovice nemá ucelenou koncepci řešení odpadového hospodářství. Řadu let ve městě sváží 
a likviduje komunální odpad z popelnic společnost AVE CZ, komunální odpad z kontejnerů společnost 
TS Nymburk.
Návrh usnesení: RM schvaluje vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu skupiny B na 
zpracování analýzy odpadového hospodářství města Čelákovice a ukládá tajemníkovi zahájit 
výběrové řízení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ

11. 1 Provozní poplatky za sňateční obřady mimo obřadní síň
Vedoucí OOZ předkládá Radě města prostřednictvím starosty návrh na schválení provozních poplatků 
za sňateční obřady konané mimo obřadní síň.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů provozní poplatek ve výši 500,- Kč za 
sňateční obřad mimo úředně stanovené místo s účinností od 1. 1. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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11.2 Právo užívat závěsný znak při slavnostních příležitostech a občanských obřadech pro 
zastupitelku města Mgr. Jindru Chourovou
Vedoucí OOZ předkládá Radě města prostřednictvím starosty návrh na schválení udělení oprávnění 
užívat závěsný znak při slavnostních příležitostech a občanských obřadech pro dalšího zastupitele, 
Mgr. Jindru Chourovou. 
Návrh usnesení: RM pověřuje s účinností od 23. 9. 2015, v souladu s ustanovením §11a odst. 
1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů, 
k provádění občanských obřadů a současně stanovuje s účinností od 23. 9. 2015, v souladu
s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, že právo užívat závěsný odznak při významných příležitostech a občanských obřadech má, 
kromě starosty a místostarostů, tento další zastupitel města: Mgr. Jindra Chourová.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11.3 Příjezdová komunikace k lávce přes Labe
Starosta informoval radní o výzvě právního zástupce společnosti Amirro, aby město ve lhůtě do 30 dní 
odstranilo komunikaci z pozemku ve vlastnictví společnosti.

11.4 Městský bazén Čelákovice
Starosta informoval radní o problematice mezd v Městském bazénu v Čelákovicích.

11.5 Projekt zaměřený na Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Návrh usnesení: RM podporuje projekt zaměřený na Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
realizovaný Rodinným centrem ROUTA, z.s., na území města Čelákovic.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Zápis ověřil: Ing. Miroslav Opa, Ph.D.
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                                starosta města Čelákovic
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