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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 29/2015 konané dne 3. listopadu 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

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
  1.2 Jmenování Ing. Miroslava Opy, Ph.D., ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury
   ověřovatelem zápisu
  1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
  1.4 Kontrola plnění usnesení
  2. Majetkoprávní záležitosti
  3. Finance, rozpočty, dotace
  4. Investice, záměry a vyjádření města 
  6. Školství, kultura a sport
  8. Bytové a nebytové záležitost
  10. Životní prostředí – VaK – Odpadové hospodářství
  11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.05 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 15.30 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 3. 11. 2015

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.4, 10.2 a 11.1.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

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

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze RM č. 28/2015 ze dne 20. 10. 2015. 
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 28/2015 ze dne 20. 10. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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1.4 Kontrola plnění usnesení
Radě města bylo předloženo plnění usnesení.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení přednesenou tajemníkem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Skalický)

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Nájemní smlouva na pozemky p. č. 444/2 a p. č. 445, k. ú. Čelákovice
Na základě dohody mezi smluvními stranami je Radě města předkládána ke schválení Nájemní 
smlouva na pozemky p. č. 444/2 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 432 m² a p. č. 445 – zahrada, 
o výměře 627 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi společností PRO-DOMA, SE, 
a městem Čelákovice. 
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 
pozemku p. č. 444/2 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 432 m² a p. č. 445 – zahrada, o výměře 
627 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a PRO-DOMA, SE, jako nájemcem, za cenu 
20.180,- Kč/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Skalický)

2.2 Schválení „Dohody č. 2219201511“ o umožnění provedení stavby vjezdu na p.č. 3164, k.ú. 
Čelákovice
Městu Čelákovice byla doručena žádost o povolení vybudování vjezdu na pozemek p.č. 852, k.ú. 
Čelákovice. Žádost projednána na poradě vedoucích dne 19. 9. 2015, kde bylo požádáno o doplnění 
a upřesnění, následně byla opětovně projednána na poradě vedoucích dne 13. 10. 2015, kde již 
nebyly vzneseny žádné námitky. 
Návrh usnesení: RM schvaluje Dohodu č. 2219201511 o umožnění provedení stavby vjezdu na 
pozemku města p. č. 3164 – ostatní plocha / ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
mezi městem Čelákovice a stavebníkem panem O. V.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Skalický)

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočet 2015 – změna č. 13
RM se předkládá rozpočet 2015 – změna č. 13
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. 13.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Skalický)

   

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:  
7.073,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609434;
4.346,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609499;
5.599,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609644;
2.466,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609651.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Skalický)
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Revokace usnesení Rady města č. 8/2012/4.1.2 ze dne 5. 4. 2012
Dne 5. 4. 2012 uložila Rada města svým usnesením č. 8/2012/4.1.2 vedoucí odboru rozvoje města 
zajistit ve spolupráci s Městskou policií a Technickými službami taková opatření, která zamezí 
projíždění osobních motorových vozidel přes zhotovenou cyklostezku k přilehlým obytným objektům 
s termínem splnění do 31. 12. 2012.
Návrh usnesení: 4.1.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 8/2012/4.1.2 ze dne 5. 4. 2012.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Skalický)
Návrh usnesení: 4.1.2 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic informovat poskytovatele 
finančních prostředků, Státní fond dopravní infrastruktury, o ustoupení od záměru realizace 
ochranného zemního valu, a ve věci zamezení projíždění osobních motorových vozidel přes 
zhotovenou cyklostezku postupovat podle pokynů poskytovatele dotace.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Skalický)

4.2 Revokace usnesení Rady města č. 21/2013/91 ze dne 21. 10. 2013
Dne 21. 10. 2013 pověřila Rada města svým usnesením č. 21/2013/91 vedoucí odboru rozvoje města 
zahájením nového výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zastávky BUS Jiřinská, Čelákovice“ v roce 
2014 v koordinaci s rekonstrukcí vodovodního řadu a vodovodních přípojek v ulici Jiřinské.
Návrh usnesení: RM revokuje usnesení Rady města č. 21/2013/91 ze dne 21. 10. 2013.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Skalický)

4.3 Stavební uzávěry
Dne 6. 10. 2015 uložila Rada města svým usnesením č. 27/2015/4.5 vedoucí odboru správy majetku 
a investic zpracovat územní opatření o stavební uzávěře s možností udělení výjimky pro vybrané 
lokality v termínu do 25. 10. 2015.
Návrh usnesení: 4.3.1 RM souhlasí s předloženým rozsahem vymezení jednotlivých lokalit pro 
opatření obecné povahy – územní opatření o stavební uzávěře.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Opa)
Návrh usnesení: 4.3.2 RM se seznámila s návrhem opatření obecné povahy – územního opatření 
obecné povahy o stavební uzávěře pro lokality dle usnesení Rady města č. 27/2015/4.5 ze dne 6. 10. 
2015. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Opa)

4.4 Návrh Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro akci „Kanalizace – Záluží“
Vzhledem k zamýšlené realizaci projektu výstavby kanalizační stokové sítě v městské části Záluží, 
obce Čelákovice na pozemcích v katastrálním území Záluží u Čelákovic, Čelákovice a Nehvizdy, je 
nutné zpracovat dokumentaci pro územní řízení a projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Na 
podání cenové nabídky byl osloven Ing. J. D., zpracovatel dokumentace vodovodního přivaděče 
a hlavní kanalizační stoky pro tuto městskou část. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. S/2015/50/OSMI/P mezi 
městem Čelákovice jako objednatelem a Ing. J. D., Praha 4, jako zhotovitelem na zpracování 
projektové dokumentace výstavby kanalizační stokové sítě v městské části Záluží, obce Čelákovice na 
pozemcích v katastrálním území Záluží u Čelákovic, Čelákovice, Nehvizdy v rozsahu geodetické 
zaměření území, DUR a DSP včetně zajištění inženýrské činnosti za celkovou cenu 328.000,- Kč bez 
DPH (396.880,- Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu
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6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Smlouva o roznášce Zpravodaje města Čelákovic.
Město Čelákovice má v současné době s Českou poštou, s. p., (dále jen ČP) uzavřenu smlouvu na 
roznášku Zpravodaje města Čelákovic č. 982107-1291/2012. Tento subjekt byl vybrán před 3 lety na 
základě výběrového řízení (VŘ). Platnost smlouvy č. 982107-1291/2012 vyprší dne 31. 12. 2015.  
Návrh usnesení: RM uděluje výjimku ze Směrnice I/9/2014 k zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu a schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro roznos Zpravodaje města Čelákovic Smlouvu o roznášce 
informačních/propagačních materiálů č.: 982807-0882/2015 mezi Českou poštou, s. p., a městem 
Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.2 Ceník Čelákovická sportovní, příspěvková organizace
Na základě žádostí a jednání se vzdělávacími institucemi v Čelákovicích je předkládáno doplnění 
ceníku ČeSpo o využití některých sportovišť k výuce tělesné výchovy.
Návrh usnesení: RM schvaluje doplnění ceníku služeb Čelákovické sportovní, příspěvková
organizace, o pronájem Městského bazénu pro výuku plavání pro studenty Gymnázia Čelákovice 
a o pronájem Sportovní haly Vikomt pro potřeby výuky tělesné výchovy, s účinností od 4. 11. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Zápis č. 10/2015 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 20. 10. 
2015.
RM se předkládá zápis č. 10/2015 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“  
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 10/2015 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 20. 10. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.4 Souhlas Rady města Čelákovic s užitím znaku města 
Reklamní agentura Kompakt spol. s.r.o., Poděbrady oslovila tajemníka Městského úřadu s nabídkou 
spolupráce. Společnost vydává pro oblast Čelákovice – Lysá nad Labem reklamní informační plakát 
(v minulých letech bylo již realizováno) a žádá souhlas s užitím znaku města. 
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, s užitím znaku města Čelákovic na reklamní a informační plakát (oblast 
Čelákovice – Lysá nad Labem) firmy Kompakt, spol. s.r.o., Poděbrady.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.5 Služební cesta – Vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže ACI „Excellence in Concrete 
Construction Awards“ v USA
Na počátku srpna t. r. byl starosta města Čelákovic písemně informován o udělení ceny v prestižní 
mezinárodní soutěži ACI „Excellence in Concrete Construction Awards“. Na základě diskuse mezi 
členy Rady města Čelákovic v měsících srpnu a září 2015 bylo doporučeno osobně se zúčastnit této 
akce, na kterou byli zástupci města pozváni. Po dohodě byla doporučena účast 2 zástupců města, 
a to starosty Ing. Josefa Pátka a místostarosty II Ing. Petra Studničky, PhD. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, služební cestu v termínu 6. 11. – 11. 11. 2015 starosty města 
Čelákovic Ing. Josefa Pátka a místostarosty II města Čelákovic Ing. Petra Studničky, PhD., do 
Denveru, Colorado, Spojené státy americké, u příležitosti vyhodnocení soutěže ACI „Excellence in 
Concrete Construction Awards“, do které byla nominována stavba „Cyklostezka přes Labe 
v Čelákovicích“ („Cable-stayed Footbridge in Celakovice“).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2.(Pátek, Studnička)

7. DOPRAVA
Bez podkladu
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8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Výpověď z nájmu bytu, který užívají manželé P. G. a A. G.
Manželé P. G. a A. G., užívají od 1. 3. 1998 byt v domě č. p. 501 v Milovicích, ulici Armádní. Nájemní 
smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. K 30. 9. 2015 je dluh na nájemném a zálohách na služby 
spojených s užíváním bytu ve výši 49.130,- Kč.  
Návrh usnesení: 8.1.1 RM vypovídá nájem bytu v domě č. p. 501 v Milovicích, ulici Armádní,
manželům P. a A. G. 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: 8.1.2 RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu 
v domě č. p. 501 v Milovicích, ulici Armádní, manželům P. a A. G.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.2 Zásady pronajímání bytů v majetku města Čelákovic, návrh znění Smlouvy o nájmu bytu
V návaznosti na legislativní změny, ke kterým došlo v posledních dvou letech i v oblasti bytového 
hospodářství, doporučuje správce domovního a bytového fondu v majetku města Čelákovice 
novelizovat Zásady pronajímání bytů v majetku města Čelákovic.
Návrh usnesení: 8.2.1 RM schvaluje Zásady pronajímání bytů v majetku města Čelákovic s účinností 
od 1. 1. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.2.2 RM schvaluje návrh Smlouvy o nájmu bytu s účinností od 1. 1. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.3 Žádost o poskytnutí slevy z nájemného v domě č. p. 621, ulice Lesní, Milovice
Nájemci domu č. p. 621, v ulici Lesní v Milovicích požádali svým dopisem ze dne 25. září 2015 
o přiměřenou slevu na nájemném z důvodu zvýšených nákladů na úklid po provedené dezinsekci po 
výskytu štěnic v tomto domě (náklady na čistící prostředky, prací prášky a aviváže, vodu, elektřinu, 
čas a práce).
Návrh usnesení: RM nesouhlasí s poskytnutím slevy z nájemného nájemcům bytů č. 20, 21, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 33, 34 a 35 v domě č. p. 621, ulice Lesní, Milovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Zastupování města na valných hromadách Honebního společenstva Čelákovice
Dne 30.10. 2015 obdrželo město Čelákovice pod č.j. MUC/11152/2015 žádost J. L., bytem Na 
Vošverku 121, Čelákovice - Sedlčánky o zastupování města na valných hromadách Honebního 
společenstva Čelákovice (dále jen HS). 
Návrh usnesení: RM schvaluje udělení plné moci J. L., Na Vošverku 121, Čelákovice, k zastupování 
města Čelákovice na valné hromadě Honebního společenstva Čelákovice v roce 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.2 Kompostárna Čelákovice
Starosta informoval radní o návštěvě kompostárny v Blansku. Na RM se vedla dále diskuze 
o podobě projektu kompostárny v Čelákovicích.
Návrh usnesení: RM ukládá Komisi pro rozvoj města vytipovat vhodné lokality pro výstavbu 
kompostárny o objemu 4.000 tun na území města Čelákovic v termínu do 31. 12. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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11. RŮZNÉ

11.1 Smlouva o výpůjčce – žaloba TJ Spartak Čelákovice na město.
Starosta informoval radní o žalobě TJ Spartak na město Čelákovice. Soud dne 27. 10. 2015 žalobu 
projednal s tím, že rozhodl výrokem, že žaloba TJ Spartak byla zamítnuta. 

Zápis ověřil: Ing. Miloš Choura
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                                starosta města Čelákovic
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