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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 27/2015 konané dne 6. října 2015

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

Omluveni: Ing. Miroslav Opa, Ph.D.

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

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
  1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického     
   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
  9. Veřejný pořádek a bezpečnost
  10. Životní prostředí – VaK – Odpadové hospodářství
  11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 14.45 hodin na výjezdním zasedání ve Svitavách a bylo ukončeno 
v 19.15 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 6. 10. 2015

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.8, 4.9, 11.2, 11.3 a 11.4.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Studnička
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Skalický

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 25/2015 ze dne 22. 9. 2015 a č. 26/2015 ze 
dne 25. 9. 2015.
Nebyla vznesena připomínka.
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Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 25/2015 ze dne 22. 9. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 26/2015 ze dne 25. 9. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

1.4 Kontrola plnění usnesení
Radě města bylo předloženo plnění usnesení.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení přednesenou tajemníkem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Schválení „Dohody č. 2399201505“ o umožnění provedení stavby kanalizační přípojky 
na p.č. 500/8, k.ú. Sedlčánky
Městu Čelákovice byla doručena žádost o povolení vybudování kanalizační přípojky k č.p. 74, 
Sedlčánky. Žádost byla projednána na poradě vedoucích konané dne 29. 9. 2015, kde byl vyjádřen 
souhlas. 
Návrh usnesení: RM schvaluje Dohodu č. 2399201505 o umožnění provedení stavby kanalizační 
přípojky na pozemku města p. č. 500/8 – ostatní plocha / ostatní komunikace, v k. ú. Sedlčánky a obci 
Čelákovice mezi městem Čelákovice a stavebníky panem V. S. a paní A. P.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.2 Nájemní smlouva na pozemky pod chatou č. e. 053, k. ú. Sedlčánky
Z důvodu změny vlastníka rekreační chaty č. e. 053 z předchozích majitelů M. K. B.
a H. K. na pana I. B., je nutné uzavřít novou Nájemní smlouvu. 
Návrh usnesení: 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 st. p. č. 344 – zastavěná plocha/společný dvůr, o výměře 37 m², části pozemku p. č. 920 –
označena dílem „b“, ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 14 m², z celkové výměry 24 m² a části 
pozemku p. č. 431/3 – označena dílem „c“, lesní pozemek, o výměře 11 m², z celkové výměry 22.775 
m², všechny v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a panem I. B., jako nájemcem, za cenu 3.720,-
Kč/rok.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.3 Stanovení ceníku pro smlouvy na služebnosti inženýrských sítí
Vzhledem k množícím se požadavkům soukromých osob a firem na možnost uzavření smluv na 
služebnosti inženýrských sítí a jejich žádostem o poskytnutí návodu k jednoznačnému stanovení ceny 
za služebnost je potřeba aktualizovat systém stanovení ceny za služebnost.
RM tento bod projednala bez usnesení.

2.4 Souhlas se zřízením užívacího práva k prostorám sloužícím k podnikání – Česká spořitelna.
Dne 9. 9. 1993 byla uzavřena Smlouva o nájmu nebytových prostor (v objektu radnice II.) mezi 
městem Čelákovice a Českou spořitelnou a. s. (dále jen „ČS“). V té je v článku 2. odstavec 3 výslovně 
uvedeno, že nebytové prostory pronajimatel přenechává nájemci k užívání za účelem poskytování 
bankovních činností a provozování s tím souvisejících bankovních a obchodních služeb. 
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 nájmu nebytových 
prostor uzavřené dne 9. 9. 1993 mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem a Českou spořitelnou,
a. s., jako nájemcem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.



Rada města Čelákovic

3

2.5 Smlouva na pravidelný servis výtahu radnice II.
Osobní výtah vybudovaný v rámci zajištění bezbariérového přístupu v budově radnice II. dosud nemá 
smluvně zajištěn pravidelný servis. Předepsané kontroly a prohlídky včetně případného odstraňování 
závad jsou jednorázově objednávány u výrobce výtahu, firmy MSV Liberec.
RM tento bod projednala bez usnesení.

2.6 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na 
výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje
Středočeský kraj každoročně poskytuje dotace na výdaje jednotek SDH obcí. V letošním roce byl 
městu Čelákovice doručen návrh smlouvy o poskytnutí dotace Středočeským krajem, kterou bude tato 
dotace nově realizována. 
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 poskytnutí dotace z Programu 
účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje“ 
mezi Středočeským krajem, Praha 5, jako poskytovatelem a městem Čelákovice jako příjemcem 
v částce 4.000,- Kč na výdaje jednotky Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice na rok 2015. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

2.7 Záměr pronájmu části p.č. 39/1 a části p.č. 39/2, k.ú. Čelákovice
S žádostí o pronájem části pozemku p.č. 39/1 o výměře cca 126 m², k.ú. Čelákovice se obrátili na 
město Čelákovice manželé A. a J. B. Osudem byli postaveni do složité životní situace, kdy musí řešit 
nové bydlení po vážném úrazu jejich syna. Jejich záměrem je v požadovaném prostoru vytvoření 
klidové zóny navazující na plánované stavební úpravy č. p. 13 pro vybudování bezbariérového 
bydlení.
Návrh usnesení: 2.7.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p.č. 39/1 –
ostatní plocha / zeleň, o výměře cca 106 m², z celkové výměry 3.161 m² a části p.č. 39/2 – zahrada, 
o výměře cca 20 m², z celkové výměry 110 m², vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální 
cenu 60,- Kč/m²/rok, za účelem vytvoření klidové zóny při bezbariérovém bydlení pro osobu těžce 
tělesně postiženou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 2.7.2 RM ukládá ředitelce Q- BYT Čelákovice, spol. s r.o., vytipovat vhodné objekty, 
případně byty, které lze využít na území města Čelákovic pro bezbariérové bydlení, pro osobu těžce 
tělesně postiženou, v termínu do 15. 10. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477 – souhlas s čerpáním prostředků rezervního 
fondu
Na jednání Rady města Čelákovice č. 23/2015 dne 8. 9. 2015 byl na žádost Mateřské školy 
Rumunská předložen podkladový materiál č. 3.1 - souhlas s čerpáním prostředků rezervního fondu. 
Jednalo se o částku 284 tis. Kč.
Návrh usnesení: 3.1.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 23/2015/3.1 ze dne 8. 9. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 3.1.2 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 Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 
1477, příspěvková organizace, ve výši 111.000,- Kč do fondu investic mateřské školy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 3.1.3 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 (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s použitím prostředků fondu investic Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 
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1477, příspěvková organizace, ve výši 111.000,- Kč k navýšení prostředků na financování údržby 
a oprav majetku.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 3.1.4 RM souhlasí na základě ustanovení § 30 odst. 2, písm. a) 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 použitím prostředků rezervního fondu Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 
1477, příspěvková organizace, ve výši 173.000,- Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

   
3.2 Městské muzeum v Čelákovicích – vyřazení knižních titulů
Ředitel Městského muzea v Čelákovicích předložil v souladu s přílohou č. 2 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Městské muzeum v Čelákovicích seznam knižních titulů k vyřazení. 
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 tím, aby Městské muzeum 
v Čelákovicích, příspěvková organizace, samostatně rozhodla o vyřazení souboru knižních titulů, který 
je přílohou dopisu ředitele Městského muzea v Čelákovicích č. j. 1961/2015 ze dne 9. 9. 2015. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3.3 Technické služby Čelákovice – vzdání se práva a prominutí dluhu z neuhrazených faktur 
Ředitel příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice předložil žádost o vzdání se práva 
a prominutí dluhu nedobytných pohledávek, které nebyly vymoženy ani společností REALBOHEMIA, 
která jak pro město, tak i pro Technické služby Čelákovice smluvně zajišťuje vymáhání problémových 
pohledávek. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vzdání se práva a prominutí dluhu 
u příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice ve výši: 
1.515,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609703;
   384,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609756;
1.136,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609776;
6.922,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609802;
1.819,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609001;
4.972,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609266.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Schválení příkazní smlouvy na administraci zadávacího řízení na výběr zhotovitele akce 
„Výstavba mateřské školy Sluníčko, Čelákovice“
Pro realizaci akce „Výstavba mateřské školy Sluníčko, Čelákovice“ provedl odbor správy majetku 
a investic zadávací řízení dle Směrnice č. I/9/2014 k zadávání zakázek malého rozsahu – skupina B 
na zajištění administrace zadávacího řízení na výběr zhotovitele akce. Činnosti administrátora jsou 
podrobně uvedeny v návrhu příkazní smlouvy.
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 zajištění administrace zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele akce „Výstavba mateřské školy Sluníčko, Čelákovice“, mezi městem Čelákovice 
jako příkazcem a společností ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Praha 1, jako 
příkazníkem za cenu 120.000,- Kč bez DPH (tj. 145.200,- Kč včetně DPH).  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Výsledky JŘBU Dodatečné stavební práce veřejné zakázky „Rekonstrukce varny MŠ 
Rumunská, Čelákovice“
Při podrobnější kontrole podané nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění byly zjištěny nesrovnalosti 
v nabídkové ceně dle jednotlivých položek, které nesouhlasí s jednotkovými cenami dle Smlouvy 
o dílo.
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Návrh usnesení: 4.2.1 RM ruší v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ustanoveními § 84 odst. 2 písm. e) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů jednací řízení bez 
uveřejnění na Dodatečné stavební práce veřejné zakázky „Rekonstrukce varny MŠ Rumunská, 
Čelákovice“. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.2.2 RM ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vedoucí odboru správy majetku a investic, 
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 6, proti 0, zdržel se 0.

4.3 Studie využitelnosti městského stadionu v Čelákovicích
Dne 8. 9. 2015 Rada města na svém řádném zasedání uložila usnesením č. 23/2015/11.1 tajemníkovi 
městského úřadu předložit na příští schůzi Rady města ke schválení zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky „Studie využitelnosti městského stadionu v Čelákovicích ve variantách“. Následně na jednání 
dne 15. 9. rozhodl starosta s místostarostou o jiné formě zadání.
Návrh usnesení: 4.3.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 23/2015/11.1 ze dne 8. 9. 2015. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.3.2 RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vystavením objednávky na zpracování 
„Studie využitelnosti městského stadionu v Čelákovicích ve variantách“ vystavenou společnosti 
ADONIS PROJEKT spol. s r. o., Hradec Králové, v ceně 94.000,- Kč bez DPH (tj. 113.740,- Kč včetně 
DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.4 Výsledky VZ „Zajištění AV techniky a on-line přenosů Zastupitelstva města“.
Na základě schválení vypsání výzvy na zajištění audiovizuální techniky a on-line přenosu jednání 
Zastupitelstva města byla dle Směrnice č. I/9/2014 skupiny C vypsána výzva VZ „Zajištění AV techniky 
a on-line přenosů zastupitelstva města“.
Návrh usnesení: 4.4.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku 
uchazeče TV PORT, s. r. o., Čelákovice na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Zajištění AV techniky a on-line přenosů Zastupitelstva města“ za cenu 24.000,- Kč bez DPH (tj. 
29.040,- Kč včetně DPH) za každé jedno zasedání Zastupitelstva města.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.4.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o zajištění a obsluze AV techniky 
a on-line přenosu zasedání Zastupitelstva města mezi městem Čelákovice jako objednatelem 
a společností TV PORT, s. r. o., Čelákovice jako poskytovatelem na plnění veřejné zakázky s názvem 
„Zajištění AV techniky a on-line přenosů Zastupitelstva města“ za cenu 24.000,- Kč bez DPH (tj. 
29.040,- Kč včetně DPH) za každé jedno zasedání Zastupitelstva města.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.5 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;
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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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;
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
3. oblast části bývalého areálu TOS mezi ulicemi Stankovského a Toušeňskou;
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
4. Krátká Linva;
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(Sekyra nehlasoval, možný střet zájmů)
5. Území mezi Cihelnou a Zálužím;
Hlasování: pro 0, proti 5, zdržel se 1.(Volfová)
Návrh nebyl přijat.
6. oblast dělnických domků u Kovohutí;
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
7. oblast vnitřního Záluží;
Hlasování: pro 1,(Sekyra) proti 5, zdržel se 0.
Návrh nebyl přijat.
8. oblast příjezdu k lávce přes Labe;
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Skalický)
9. nábřeží Labe;
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
10. plochy zamýšleného zeleného pásu okolo města a jeho zapojení do krajiny a struktury ÚSES;
Hlasování: pro 1,(Pátek) proti 3,(Studnička, Skalický, Choura), zdržel se 2.(Sekyra, Volfová)
Návrh nebyl přijat.
11. všechny plochy vně skutečnou stávající hranici zastavěného území;
v termínu do 25. 10. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.6 Zadávací dokumentace na akci „Kotelny pro dům č. p. 1346-1348 a 1349-1352“.
V oblasti V Prokopě došlo k postupné decentralizaci systému centrální zásobování teplem (dále jen 
„CZT“) a k dnešnímu dni zůstali k původní blokové kotelně s výkonem více než 2 MW připojeny pouze 
dva objekty s odběrem cca 0,3 MW. 
Návrh usnesení: 4.6.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Kotelny pro dům č. p. 1346-1348 a 1349-1352“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.6.2 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zajistit zahájení 
zadávacího řízení ve smyslu ustanovení Směrnice č. I/9/2014 ze dne 19. 12. 2014 na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Kotelny pro dům č. p. 1346-1348 a 1349-
1352“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.7 Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy
Technické služby, příspěvková organizace, prostřednictvím společnosti ISES, s.r.o., podala žádost 
o dotaci na SFŽP na akci „Svoz BRO ve městě Čelákovice“. Radě města je předložena 
k odsouhlasení Smlouva o poskytnutí dotace. 
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 uzavřením Smlouvy č. 15240184 
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí, mezi Technickými službami Čelákovice, příspěvková organizace, jako příjemcem a Státním 
fondem životního prostředí České republiky, Praha 11, jako poskytovatelem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.8 Krátkodobý plán investic, rekonstrukcí, oprav a údržby
Vzhledem k blížícímu se termínu předložení návrhů pro zpracování Rozpočtu města na rok 2016 byla 
dne 15. 9. 2015 uspořádána schůzka nad krátkodobým plánem investic pro rok 2016. Schůzky se 
účastnil starosta, místostarosta I, tajemník Městského úřadu a vedoucí odboru správy majetku 
a investic.
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Návrh usnesení: RM se seznámila s plánem investic pro rok 2016 včetně projekční přípravy.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.9 Vyjádření města
Z důvodu nutnosti velmi častého zpracování vyjádření města k žádostem jednotlivých občanů, 
k řízením vyhlášeným obecným stavebním úřadem a řízením zahájeným speciálními stavebními úřady 
byla na poradě vedoucích odborů konané dne 29. 9. 2015 diskutována otázka pravidel při vyřizování 
této agendy, pro kterou dosud nebyl stanoven jednotný postup.
Návrh usnesení: RM souhlasí s navrženým postupem zpracování jednotlivých vyjádření města
s účinností od 1. 1. 2016. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zápis č. 9/2015 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 17. 9. 2015.
RM se předkládá zápis z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“  
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 9/2015 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 17. 9. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.2 Úprava platového výměru ředitele Čelákovické sportovní, příspěvková organizace
Dne 21. 8. 2015 bylo vyhlášeno výběrové řízení na pracovní pozici ředitele Čelákovické sportovní, 
příspěvková organizace.
Návrh usnesení: RM schvaluje 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 
Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, Ing. Petru Bambasovi, v navržené výši dle 
podkladového materiálu, s účinností od 15. 10. 2015. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Ceník Čelákovická sportovní, příspěvková organizace
Vzhledem k převzetí prostor Městského stadionu Čelákovickou sportovní, p.o. je předkládáno 
doplnění ceníku ČeSpo o prostor travnatého hřiště ohraničeného atletickou dráhou na Městském 
stadionu v Čelákovicích.
Návrh usnesení: RM schvaluje doplnění ceníku služeb Čelákovické sportovní, příspěvkové 
organizace, o prostor travnatého hřiště ohraničeného atletickou dráhou na Městském stadionu 
v Čelákovicích, s účinností od 15. 10. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Nová Nájemní smlouva na pronájem bytu v domě č. p. 621, ulice Lesní v Milovicích 
užívaného rodinou H.
Manželé M. H. a M. H., užívají od 17. 10. 2014 byt v domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích. Manželé 
H. platí měsíční předpisy pravidelně.
Nájemní smlouva na předmětný byt je uzavřena na dobu určitou a to do 31. 10. 2015.
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Manželé H. porušili zvlášť závažným způsobem své povinnosti z nájmu tím, že způsobili velké obtíže 
osobám, které v domě bydlí. 
Návrh usnesení: 8.1.1 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. 621 v Milovicích, ulice Lesní, s paní M. H. a s panem Miroslavem H. 
Nájemníci porušili svou povinnost vyplývající z nájmu zvlášť závažným způsobem tím, že způsobili 
obtíže pronajímateli i osobám, které v domě bydlí, a nedodrželi podmínky Nájemní smlouvy. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.1.2 RM ukládá správci bytového fondu zajistit vyklizení bytu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.2 Výpověď z nájmu bytu užívaného manžely K.
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). Celý uznaný dluh doplatila v květnu 2015. Od června 2015 neplatí měsíční předpisy a hradí 
pouze 1.000,- Kč měsíčně. K 31. 8. 2015 je dluh na nájemném a zálohách na služby spojených 
s užíváním bytu ve výši 41.196,- Kč.
Návrh usnesení: 8.2.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 25/2015/8.19.2 ze dne 22. 9. 2015 
o výpovědi nájmu bytu v domě č. p. 501 v Milovicích, ulici Armádní, paní M. K.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.2.2 RM vypovídá nájem bytu v domě č. p. 501 v Milovicích, ulici Armádní, 
manželům M. K. a J. K. Nájemci porušili svou povinnost zvlášť závažným způsobem tím, že nezaplatili 
nájemné a zálohy na služby za dobu delší než tři měsíce.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.2.3 RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu 
v domě č. p. 501 v Milovicích, ulici Armádní, manželům M. K. a J. K.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.3 Výpověď z nájmu bytu užívaného manžely J. a O. H.
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. 
V roce 2015 pan H. nehradil ani celé předepsané měsíční předpisy a dluh neumořil vůbec. Tím se 
naopak celková dlužná částka zvyšovala.
K 31. 8. 2015 dosáhl dluh na nájemném a zálohách na služby spojených s užíváním bytu částky 
100.541,- Kč.
Návrh usnesení: 8.3.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 25/2015/8.16.2 ze dne 22. 9. 2015 
o výpovědi nájmu bytu v domě č. p. 502 v Milovicích, ulici Armádní, panu J. H.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.3.2 RM vypovídá nájem bytu v domě č. p. 502 v Milovicích, ulici Armádní, 
manželům J. a O. H. Nájemci porušili svou povinnost zvlášť závažným způsobem tím, že nezaplatili 
nájemné a zálohy na služby za dobu delší než tři měsíce.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.3.3 RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu 
v domě č. p. 502 v Milovicích, ulici Armádní, manželům J. a O. H.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.4 Revokace usnesení č.25/2015/8.4 ze dne 22. září 2015  
Návrh v rámci výměny bytů - uzavření Nájemní smlouvy k bytu s panem A. N., Čelákovice, ul. 
Sedláčkova č. p. 109 a uzavření Nájemní smlouvy k bytu s paní Mgr. V. V. Ch., Čelákovice, ul. 
Sedláčkova č. p. 109.
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. Oba žadatelé mají v těchto bytech 
předplacené nájemné do září roku 2018 a v žádosti prohlásili, že vzájemné vypořádání u obou bytů 
(předplacené nájemné) budou řešit jen mezi sebou.
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Návrh usnesení: 8.4.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 25/2015/8.4 ze dne 22. 9. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.4.2 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 za stávajících podmínek, s ohledem na předplacené 
nájemné do 1. 10. 2018, 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 za stávajících podmínek, s ohledem na předplacené 
nájemné do 31. 7. 2018, 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.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Zpracování studie „Protipovodňová opatření Výmola úsek Císařská Kuchyně – Sedlčánky, 
Čelákovice“ 
Návrh usnesení: RM schvaluje cenovou nabídku HG partner s.r.o., Úvaly, na zpracování studie 
„Protipovodňová opatření Výmola úsek Císařská Kuchyně – Sedlčánky, Čelákovice“, v celkové ceně 
53.800,- Kč bez DPH (tj. 65.098,- Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Smlouva o dílo na poskytování poradenství k „Procesu převzetí a předávání majetku 
vodohospodářské infrastruktury v důsledku změny provozovatele od 1. 1. 2016“ mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem, a společností Mott MacDonald, jako zhotovitelem.
RM na svém zasedání č. 25/2015 dne 22. 9. 2015 schválila 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“.
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 na poskytování poradenství 
k „Procesu převzetí a předávání majetku vodohospodářské infrastruktury v důsledku změny 
provozovatele od 1. 1. 2016“ mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a společností Mott 
MacDonald, jako zhotovitelem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ

11. 1 Likvidační komise
Vzhledem k tomu, že při změně organizačního řádu MěÚ Čelákovice došlo k přeřazení předsedy 
Likvidační komise z OSMI na OOZ, předkládáme RM ke zvážení složení původní Likvidační komise.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, složení Likvidační komise takto: 
předseda J. P., členové E. A., M. L., J. B., Ing. P. B.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11.2 Změna duplicitních názvů ulic a uličních čar v Čelákovicích
Místostarosta II informoval radní o situaci ohledně změny duplicitních názvů ulic v Čelákovicích.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci místostarosty II ve věci změny duplicitních názvů ulic 
a uličních čar v Čelákovicích, včetně informace o počtu žádostí o výměně občanského průkazu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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11.3 Zachování detašovaného pracoviště Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Místostarosta II informoval radní o usnesení Vlády České republiky.
Návrh usnesení: RM podporuje v návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 717 ze dne 31. 8. 
2015 zachování detašovaného pracoviště Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav pro 
výkon státní správy vykonávané obcí s rozšířenou působností Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na 
území hlavního města Prahy v městských částech Praha 1, 2, 7, 8, resp. 9 dle § 2, odst. 2 zákona 
č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 
působností, ve znění pozdějších předpisů, a dále upřednostňuje v návaznosti na usnesení vlády 
České republiky č. 680 ze dne 27. 8. 2014 a č. 21 ze dne 14. 1. 2015 na základě Strategického rámce 
rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 možnost vydávání občanských 
průkazů a cestovních pasů i obcemi s pověřeným obecním úřadem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Před projednáním bodu 11.4 starosta předal řízení schůze místostarostovi I, omluvil se z dalšího 
jednání Rady města a opustil zasedací místnost.

11.4 Soudní spor za překročení tarifu mobilního telefonu
Místostarosta II informoval radní o dalších krocích soudního sporu s občanem Ing. Josefem Pátkem.
Návrh usnesení: RM trvá na pokračování soudního sporu s občanem Ing. Josefem Pátkem 
a pověřuje místostarostu II konáním všech kroků proti občanu Ing. Josefu Pátkovi, za překročení tarifu 
mobilního telefonu za měsíc září 2013.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                                starosta města Čelákovic
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