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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 28/2015 konané dne 20. října 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 Jarmily Volfové
   ověřovatelkou zápisu
  1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
  2. Majetkoprávní záležitosti
  3. Finance, rozpočty, dotace
  4. Investice, záměry a vyjádření města 
  5. Sociální záležitosti a zdravotnictví
  6. Školství, kultura a sport
  8. Bytové a nebytové záležitost
  10. Životní prostředí – VaK – Odpadové hospodářství
  11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 16.35 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 20. 10. 2015

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 3.8, 4.2, 4.5, 4.6, 6.3 a 10.3.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové
ověřovatelkou zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Sekyra
1.2.2 RM jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 – Volfová

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 27/2015 ze dne 6. 10. 2015. 
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 27/2015 ze dne 6. 10. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním spolku „Klub přátel Jana Zacha“
Radě města byl na její schůzi č. 25 konané dne 22. 9. 2015 předkládán podklad, kde měla rozhodnout 
ve věci žádosti pana P. L., 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 7, proti 0, zdržel se 0.

2.2 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30. 8. 2005
Dne 5. 10. 2015 byla městu Čelákovice doručena Výpověď nájemní smlouvy. Jedná se o výpověď ze 
Smlouvy o nájmu uzavřené dne 30. 8. 2005 mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem 
a společností Česká Pošta, s.p. jako nájemcem plochy garážového stání.
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 k nájemní smlouvě uzavřené 
dne 30. 8. 2005 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a Českou poštou, s. p., Praha 1, jako 
nájemcem, kterým jsou ukončeny smluvní vztahy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.3 Nájemní smlouva na pozemky p. č. 444/2 a p. č. 445, k. ú. Čelákovice
Tento bod stažen z programu jednání.

2.4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování farmářských trhů
Z důvodu zrušení pravidelného farmářského trhu plánovaného na den 28. 11. 2015 ze strany 
pronajímatele z důvodu kolize s pořádanou akcí města vzešel požadavek paní P. H. na snížení 
čtvrtletní platby. Pravidelná čtvrtletní platba činí dle Smlouvy o nájmu a provozování farmářských trhů 
ze dne 29. 6. 2015 20 tis. Kč. 
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 
a provozování farmářských trhů uzavřené dne 29. 6. 2015 mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem, a M. a P. H., Lysá nad Labem, jako nájemci, kterým je snížena čtvrtletní platba za 
4. čtvrtletí roku 2015 na 18.461,- Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

2.5 Stanovení ceníku pro smlouvy na služebnosti inženýrských sítí
Na schůzi Rady města č. 27/2015 byl předkládán podklad č. 2.3 ve věci rozhodnutí 
o stanovení ceníku pro smlouvy na služebnosti inženýrských sítí. Rada města projednala tento bod 
bez usnesení. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, cenu za zřízení služebnosti na pozemcích ve 
vlastnictví města Čelákovice takto:
- Právnické osoby podnikající a fyzické osoby podnikající - ve výši 150,- Kč bez DPH za každý 
započatý 1 běžný metr (bm) každého jednotlivého vedení inženýrských sítí (tj. vodovod, kanalizace, 
kabel el. distribuční sítě a telekomunikační sítě), nejméně však 1.000,- Kč bez DPH. 
- Fyzické osoby (nepodnikající občan) – do 5 běžných metrů osvobozeny. Při vedení nad 5 běžných 
metrů za každý započatý 1 běžný metr (bm) každého jednotlivého vedení inženýrských sítí (tj. 
vodovod, kanalizace, kabel el. distribuční sítě a telekomunikační sítě) je cena ve výši 30,- Kč bez 
DPH. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Základní škola Kostelní – udělení předchozího souhlasu s nabytím finančního daru
Základní škola Kostelní žádá zřizovatele o udělení předchozího souhlasu (podle § 37b, zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů), aby 
mohla přijmout finanční dar ve výši 10.000,- Kč. 
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 37b 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 přijetím 
finančního daru Základní školou Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, ve výši 10.000,-
Kč na účely rozvoje vzdělávání, školství a podpory mládeže. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

   
3.2 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 (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vzdání se práva a prominutí dluhu 
u příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice ve výši: 
6.632,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609309;
1.627,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609311;
2.579,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609326;
2.168,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609331.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.3 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2015 
provedené k 30. 9. 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 
paragrafů rozpisu rozpočtu města 2015 provedené k 30. 9. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.4 Rozpočet 2015 – změna č. 12
RM se předkládá Rozpočet 2015 – změna č. 12
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. 12.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.5 Provedení inventarizace za rok 2015 v organizacích města Čelákovice
V souladu s § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, musí být 
inventarizace majetku a závazků města i jeho organizací provedena k 31. 12. 2015.
Návrh usnesení: RM nařizuje v souladu s §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, všem organizacím zřízených městem Čelákovice provést inventarizaci 
majetku a závazků za účetní období 2015 podle §29 a §30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. Ředitelé jednotlivých organizací určí inventarizační komise a upřesní 
předmět inventarizace v návaznosti na majetek a závazky, o nichž příslušná organizace účtuje. 
Výsledky inventarizace – inventurní soupisy a inventarizační zpráva – budou předány zřizovateli do 
25. 2. 2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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3.6 Inventarizace majetku a závazků za účetní období 2015
V souvislosti se změnou organizačního řádu je nutno aktualizovat složení Ústřední inventarizační 
komise.
Návrh usnesení: 3.6.1 RM zrušuje stávající Ústřední inventarizační komisi a odvolává jejího 
předsedu a členy jmenované usnesením Rady města č. 16/2011/11.2 ze dne 1. 9. 2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 3.6.2 RM zřizuje v souladu s ustanovením §4 Vyhlášky č. 270/2010 Sb., 
o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, Ústřední inventarizační komisi pro 
provedení inventur majetku a závazků města Čelákovice ve složení: předseda – Ing. K. K., členové –
lng. A. S., Ing. K. M., J. B., M. Ch.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.7 Čerpání investičního fondu
Od 1. května 2015 platí nová katalogizační pravidla RDA. Pro jejich aplikaci je nezbytné pracovat 
s formátem MARC21. Důvodem je, že pravidla RDA používají pole, která nejsou v námi 
používaném formátu UNIMARC k dispozici. Národní knihovna ČR katalogizuje od 1. května 2015 
veškeré dokumenty podle pravidel RDA, pro ostatní knihovny platí přechodné období, ve kterém ještě 
mohou katalogizovat podle pravidel AACR2 ve formátu UNIMARC.
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 31 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 fondu investic Městské knihovny Čelákovice, Na Hrádku 
1092, příspěvková organizace, ve výši 79.618,- Kč k technickému zhodnocení stávajícího 
programového vybavení Clavius.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

3.8 Vratka dotace na náměstí
Místostarosta II informoval radní o postupu vratky dotace na projekt „Revitalizace náměstí 5. května 
v Čelákovicích“.
Návrh usnesení: RM ukládá tajemníkovi zajistit právní stanovisko AK Kubík Partners ve věci dalšího 
postupu vratky dotace na projekt „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“ v termínu do 31. 10. 
2015. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Zápis č. 9/2015 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 5. 10. 2015
RM se předkládá zápis č. 9/2015 z jednání Komise pro rozvoj města.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 9/2015 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 
5. 10. 2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.2 Výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky „Veřejné osvětlení – ulice Křižíkova a Přístavní, 
Čelákovice“ 
V souladu s usnesením RM č. 25/2015/4.4.1 ze dne 22. 9. 2015 bylo dne 24. 9. 2015 zahájeno 
zadávací řízení na plnění veřejné zakázky „ Veřejné osvětlení v ul. Křižíkova a Přístavní, Čelákovice“. 
Řízení bylo vedeno dle Směrnice č. I/9/2014 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen 
Směrnice), skupina C. Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města a v souladu se Směrnicí 
byly poptány 3 subjekty. 
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, jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče Raisa, 
spol. s r.o., Kolín, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Veřejné osvětlení 
v ul. Křižíkova a Přístavní, Čelákovice“ za cenu 1.070.947,- Kč bez DPH (tj. 1.295.846,- Kč včetně 
DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 4.2.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo č. objednatele 
S/2015/43/OSMI/PK mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností RAISA, spol. s r. o., 
Kolín, jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Veřejné osvětlení v ul. 
Křižíkova a Přístavní, Čelákovice“ v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo 1.070.947,- Kč bez DPH (tj. 
1.295.846,- Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.3 Schválení ZL č. X. a Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – Stavební úpravy městské sauny 
Čelákovice
Usnesením RM č. 22/2015/4.7.1 ze dne 25. 8. 2015 a usnesením RM č. 25/2015/4.10.1 byl schválen 
rozsah dodatečných stavebních prací veřejné zakázky „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice“ 
dle změnových listů ZL č. I – IX. Dále byl usnesením RM č. 25/2015/4.10.2 schválen dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy městské sauny 
Čelákovice č. p. 1373“ kterým byl doplněn předmět plnění o práce vyplývající ze ZL I – IX, příslušně 
upravena cena za plnění a posunut termín plnění na 18. 9. 2015.
Návrh usnesení: 4.3.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah dodatečných stavebních prací veřejné 
zakázky „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice č. p. 1373“: Provedení dodávky a montáže 
elektrické topné rohože – výměna koncových zásuvek a vypínačů v předpokládané hodnotě 84.000,-
Kč bez DPH (tj. 101.640,- Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.3.2 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 
S/2015/22/OH/JT, č. zhotovitele 2015/05/04 uzavřené dne 21. 5. 2015 ve znění jejího Dodatku č. 1 
uzavřeného dne 15. 10. 2015 mezi městem Čelákovice jako objednatelem a společností Otistav s.r.o., 
Praha 9, jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stavební 
úpravy městské sauny Čelákovice“ za celkovou cenu dle Smlouvy ve znění dodatků 2.089.318,70 Kč 
bez DPH (tj. 2.528.075,63 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.4 Dodatek ke smlouvě o dílo – prodloužení termínu dokončení stavby „Čelákovice, kulturní 
dům – bezbariérovost“
Dne 17. 6. 2015 byla uzavřena Smlouva o dílo na provedení stavby „Čelákovice, kulturní dům –
bezbariérovost“. Jedná se o dílo s dohodnutou cenou 684.106,- Kč včetně DPH, na kterou je přiznána 
dotace ve výši 525 tisíc Kč. 
Termín dokončení díla byl ve smlouvě sjednán na 31 dní od uzavření smlouvy. Při uzavření smlouvy 
dne 17. 6. 2015 tedy bylo datum dokončení 18. 7. 2015.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 
S/2015/26/OH/JT, č. zhotovitele 2015/04 uzavřené dne 17. 6. 2015 mezi městem Čelákovice jako 
objednatelem a společností Stavby S+D s.r.o, Praha 4 – Krč jako zhotovitelem akce „Čelákovice, 
kulturní dům – bezbariérovost“, kterým je upraven termín dokončení díla.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.5 Schválení příkazní smlouvy „Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ na stavbě „Veřejné osvětlení – ulice Křižíkova 
a Přístavní, Čelákovice“ 
Vzhledem k nevyhovujícímu stavu veřejného osvětlení v lokalitě „okolo Kovohutí“ bylo provedeno 
zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce k akci „Veřejné osvětlení v ul. Křižíkova 
a Přístavní, Čelákovice“. V návaznosti na tuto zakázku bylo provedeno poptávkové řízení dle 
Směrnice č. I/9/2014 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen Směrnice), skupina B, 
veřejné zakázky „Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci“. 
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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 mezi městem Čelákovice jako příkazcem 
a Ing. T. K., Praha 4, jako příkazníkem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Výkon 
technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ pro stavbu 
„Veřejné osvětlení v ul. Křižíkova a Přístavní, Čelákovice“ za cenu 63.500,- Kč (uchazeč není plátcem 
DPH, jedná se o cenu konečnou). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.6 Vyjádření města Čelákovice č. 12/2015 – Obytný soubor V Prokopě
Městu Čelákovice byla dne 21. 9. 2015 doručena žádost společnosti TOHOZ FRIGOTRANSPORT 
s.r.o. o vydání souhlasu s prodloužením platnosti územního rozhodnutí nové stavby „Obytný soubor 
V Prokopě“, Spis. zn.: MUC/10682/2012/L, č. j. MUC/06877/2013 ze dne 25. 6. 2013 s nabytím právní 
moci dne 31. 7. 2013 vydané Městským úřadem Čelákovice, odborem výstavby.
Návrh usnesení: 4.6.1 RM nesouhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s prodloužením platnosti územního rozhodnutí nové 
stavby „Obytný soubor V Prokopě“ Spis. zn.: MUC/10682/2012/L, č. j. MUC/06877/2013 ze dne 25. 6. 
2013 s nabytím právní moci dne 31. 7. 2013 vydané Městským úřadem Čelákovice, odborem
výstavby.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.6.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 12/2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Vyhodnocení dotazníků za II. a III.čtvrtletí 2015 – Respondeo o.s., Nymburk
Respondeo o.s., Nymburk doložilo dotazníky za II. a III. čtvrtletí roku 2015. V dotazníku se hodnotí 
činnost občanské poradny v Čelákovicích.
Klientům občanské poradny byly předány dotazníky o spokojenosti se službami občanské poradny. 
Někteří klienti dotazník nevyplnili na místě s tím, že dotazník vyplní doma, bohužel již vyplněný 
dotazník nepřinesli. Celkem za II. čtvrtletí byly odevzdány 4 vyplněné dotazníky od klientů, za III. 
čtvrtletí bylo odevzdáno 6 vyplněných dotazníků.
Návrh usnesení: RM se seznámila s vyhodnocením II. a III. čtvrtletí roku 2015 činnosti občanské 
poradny Respondeo o.s., Nymburk, jak ze strany poskytovatele sociální služby, tak ze strany klientů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

5.2 Žádost o finanční příspěvek Domov U Anežky – poskytovatel sociálních služeb – Luštěnice, 
Benátky nad Jizerou
Dne 24. 8. 2015 požádal Domov U Anežky – poskytovatel sociálních služeb – Luštěnice, Benátky nad 
Jizerou o finanční příspěvek ideálně formou daru, určenou na podporu jejich zařízení. Dne 6. 8. 2015 
tuto žádost projednala bytová a sociální Komise, které se zdála žádost příliš obecná a požádala 
o doplnění a upřesnění informací. 
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 částku 2.000,- Kč mezi 
městem Čelákovice, jako dárcem, a Domovem U Anežky p.s.s., jako obdarovaným.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.(Studnička)

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zápisy č. 1/2015, č. 2/2015 z jednání Pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu 
města 
RM se předkládají zápisy z jednání Pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisy z jednání Pracovní skupiny pro poskytování dotací 
z rozpočtu města č. 1/2015 ze dne 22. 9. 2015 a č. 2/2015  ze dne 14. 10. 2015.    
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
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V 15.00 hodin odešel Ing. Miloš Choura

6.2 Žádost o souhlas zřizovatele s navýšením kapacity Základní školy Čelákovice, J. A. 
Komenského 414, příspěvkové organizace
Ředitelka školy žádá MŠMT, ve smyslu § 149 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), o navýšení kapacity školy, ze 700 
žáků na 800 žáků. 
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 Základní školy 
Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, na 800 žáků.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Výuka tělesné výchovy na Gymnázium v Čelákovicích  
Místostarosta II informoval radní o žádosti Gymnázia ve věci tělesné výchovy.
Návrh usnesení: RM ukládá ředitelce J. A. Komenského předložit využití tělocvičen ZŠ J. A.
Komenského v termínu do 29. 10. 2015
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 109
Současná nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 113,35 m² v objektu 
č. p. 109, je uzavřena s firmou Tržický v.o.s. na dobu určitou do 31. 12. 2015. Smlouva byla uzavřena 
za účelem provozování prodejny lahůdek včetně prodeje doplňkových výrobků a pečiva. Pronajímatel 
ve smlouvě souhlasil s tím, aby nájemce uzavřel podnájemní smlouvu na část prodejní plochy, 
podnájemcem je společnost Merhaut, s.r.o.
Návrh usnesení: 8.1.1 RM nesouhlasí s prodloužením Smlouvy o nájmu a podnájmu nebytových 
prostor v domě č. p. 109, ulice Sedláčkova v Čelákovicích, uzavřené dne 14. 11. 2003 mezi městem 
Čelákovice a firmou Tržický v.o.s. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.1.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr na pronájem prostor sloužících 
k podnikání v domě č. p. 109 na st. p. č. 662, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese 
Sedláčkova č. p. 109, za účelem jejich užití pro podnikatelskou činnost slučitelnou s charakterem 
objektu. Jedná se o prostory v části A uvedeného domu o celkové ploše 113,35 m² označované 
v dokumentaci objektu čísly 106, 107, 108, 109, 110, 111 a sklep. Výše nájemného je minimálně 
23.610,- Kč měsíčně (2.500,- Kč/ m² ročně) a je předmětem nabídky.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.2 Zápis č. 11/2015 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 1. 10. 2015
RM se předkládá zápis č. 11/2015 z jednání Komise bytové a sociální 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 11/2015 ze dne 
1. 10. 2015 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.3 Uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+1 v domě č. p. 606, ul. Průběžná v Milovicích 
s paní E. K., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 53,20 m², byt je ve 3. patře v č. p. 606, ul. 
Průběžná v Milovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu paní E. K., bytem V Prokopě 
č. p. 1349 v Čelákovicích, dle seznamu žadatelů o pronájem bytu.



Rada města Čelákovic

8

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, Průběžná, č. p. 606, 
Milovice, paní E. K., Čelákovice, 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.

8.4 Uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3+1 v domě č. p. 502, ul. Armádní v Milovicích 
s manželi H. a F. M, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
Jedná se o byt o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 66,01 m², byt je v 2. patře v č. p. 502, ul. 
Armádní v Milovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu manželům H. a F. M., bytem 
Matěje Červenky č. p. 1414/1 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 3+1, Armádní, č. p. 502, 
Milovice, manželům H. a F. M., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Třípokojový 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.

8.5 Uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3+1 v domě č. p. 621, ul. Lesní v Milovicích 
s manželi K. a M. Š., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
Jedná se o byt o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 118,15 m², byt je v 5. patře v č. p. 621, ul. Lesní 
v Milovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu manželům K. a M. Š., bytem Slepá č. p. 
551 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 3+1, Lesní, č. p. 621, 
Milovice, manželům K. a M. Š., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Třípokojový 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.

8.6 Uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1+1 v domě č. p. 501, ul. Armádní v Milovicích 
s paní K. Š., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
Jedná se o byt o velikosti 1+1 s přísl. o celkové ploše 36,64 m², byt je v 1. patře v č. p. 501, ul. 
Armádní v Milovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu paní K. Š., bytem Hlavní 35, 
Lázně Toušeň, 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, Armádní, č. p. 501, 
Milovice, paní K. Š., Lázně Toušeň, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Jednopokojový 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.
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8.7 Návrh na vyřazení žádosti o byt ze seznamu uchazečů o pronájem bytu v majetku města 
Čelákovic pana T. Z., Čelákovice. 
Členové bytové komise doporučují vyřazení žádosti o byt pana T. Z., trvale bytem Rumunská č. p. 
1459, Čelákovice, 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. Pan Z. převzal korespondenci s nabídkou volného bytu a na tuto nabídku nereagoval.
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 pana T. Z.,
Čelákovice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů
v majetku města Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.8 Vyřazení žádosti o byt ze seznamu uchazečů o pronájem bytu v majetku města Čelákovic 
paní K. S., Milovice.
Členové bytové komise doporučují vyřazení žádosti o byt paní K. S., trvale bytem nám. 30. června 
508, Milovice, 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. Paní K. S. převzala korespondenci s nabídkou volného bytu a na tuto nabídku 
nereagovala.
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 K. S.,
Milovice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů
v majetku města Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.9 Vyřazení žádosti o byt ze seznamu uchazečů o pronájem bytu v majetku města Čelákovic 
paní T. I., Milovice.
Členové bytové komise doporučují vyřazení žádosti o byt paní I. T., trvale bytem 5. května č. p. 5, 
Milovice, 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. Paní T.
I. převzala korespondenci s nabídkou volného bytu a na tuto nabídku nereagovala.
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 T. I.,
Milovice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů
v majetku města Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.10 Vyřazení žádosti o byt ze seznamu uchazečů o pronájem bytu v majetku města Čelákovic 
paní E. K., Dolní Slivno.
Členové bytové komise doporučují vyřazení žádosti o byt paní K. E., trvale bytem Slivínsko 
č. p. 14, Dolní Slivno, 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. Paní E. K. převzala korespondenci s nabídkou volného bytu a na tuto nabídku 
nereagovala.
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 E. K. Dolní 
Slivno, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů v majetku 
města Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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8.11 Vyhodnocení zveřejněného Záměru na pronájem bytu o velikosti 3+1 v domě č. p. 616, ul. 
Topolová, Milovice, na základě obálkové metody
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 616, ul. Topolová, Milovice, byt 
o velikosti 3+1, o celkové ploše 65,61 m² (započitatelná 64,18 m²), sestávající z 1. pokoje 16,05 m², 2. 
Pokoje 16,05 m², 3. Pokoje 10,50 m², kuchyně 7, 50 m², předsíně 8,44 m², koupelny 3,06 m², WC 1,14 
m², sklepu 2,87 m². Byt je situovaný v prvním nadzemním podlaží pětivchodového pětipodlažního 
panelového domu se sedlovou střechou a půdní vestavbou. Dům byl rekonstruován v roce 1998. 
Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny z kotelny umístěné v domě.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt 
o velikosti 3+1, Topolová, č. p. 616, Milovice panu F. H., Lysá nad Labem. 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 6, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Zařízení ke sběru a výkupu odpadů „Obchodní sklad kovového odpadu“ provozovatele 
Farmet, s.r.o. – pobočka v ČR, na adrese: Křižíkova 270, Čelákovice - PROVOZNÍ ŘÁD
Dne 9. října 2015 obdržel odbor životního prostředí výzvu k doplnění žádosti a usnesení o přerušení 
řízení o udělení souhlasu k provozování výše uvedeného zařízení ke sběru a výkupu odpadů. 
Přílohou byl návrh jeho provozního řádu. Řízení vede Krajský úřad Středočeského kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství.
Návrh usnesení: 10.1.1 RM nesouhlasí s předloženým provozním řádem a se zřízením 
a provozováním zařízení ke sběru a výkupu odpadů provozovatele Farmet, s.r.o. – pobočka v ČR, 
umístěném na pozemku parc. č. st. 1755/7 v k. ú. Čelákovice (ul. Křižíkova).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 10.1.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 11/2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.2 Dodatek č. 1 - příkazní smlouvy s ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.
Z důvodu předání projektu „Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém města 
Čelákovice“ z odboru životního prostředí na odbor organizační, je potřeba změnit dodatkem stávající 
příkazní smlouvu uzavřenou mezi městem Čelákovice a ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. 
s r. o. ze dne 10. 9. 2015.
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 k příkazní smlouvě 
č. 06_2015_02, uzavřenou mezi městem Čelákovice a ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. 
s r. o. ze dne 10. 9. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.3 Kompostárna
Mgr. Marek Skalický informoval radní o plánované prohlídce kompostárny v Blansku pro občany 
města.
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11. RŮZNÉ

11. 1 Žádost občanů města Čelákovice, lokalita Ve Skále – ve věci dopravní situace v lokalitě 
Ve Skále
Dne 22. 9. 2015 obdržel MěÚ Čelákovice žádost podepsanou místními obyvateli, kteří tak reagují na 
dopravní situaci, která je již dlouhodobě neúnosná a místním obyvatelům znepříjemňuje jejich 
každodenní život a mnohdy je i omezuje.
Návrh usnesení: RM souhlasí jako vlastník místních komunikací, s instalací dopravního značení 
zákaz vjezdu s dodatkovou značkou dopravní obsluze vjezd povolen, v lokalitě Ve Skále.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Zápis ověřila: Jarmila Volfová
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                                starosta města Čelákovic


		2015-10-26T11:38:34+0100
	MěÚ Čelákovice
	Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu




