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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 30/2015 konané dne 18. listopadu 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., Mgr. Karel Kárník – tajemník

Hosté: JUDr. Kristýna Vorlíčková – právník

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
  1.2 Jmenování Jarmily Volfové ověřovatelkou usnesení a Mgr. Marka Skalického
   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
  8. Bytové a nebytové záležitost
  10. Životní prostředí – VaK – Odpadové hospodářství
  11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.20 hodin na výjezdním zasedání - Vysoká škola hotelová v Praze, spol. 
s r.o., a bylo ukončeno v 15.15 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 18. 11. 2015

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 5.2 a 6.3.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Jarmily Volfové ověřovatelkou usnesení a Mgr. Marka Skalického
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Volfová
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. 29/2015 ze dne 3. 11. 2015. 
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 29/2015 ze dne 3. 11. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Záměr pronájmu pozemku p. č. 1425/8 pod garáží V Prokopě
Dne 27. 10. 2015 podala paní I. M. žádost o pronájem pozemku st. p. č. 1425/8 v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice ve vlastnictví města Čelákovice. Pozemek je dosud pronajímán manželům T., 
jakožto původním vlastníkům garáže stojící na výše uvedeném pozemku.
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 pod garáží st. p. č. 
1425/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 60,- Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Ukončení smlouvy na nápojové automaty
Vznikem Čelákovické sportovní p.o. je nutno upravit smluvní nastavení provozování nápojových 
automatů. Stávající vztah je navrženo ukončit, nový smluvní vztah již uzavírá ČeSpo.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu o ukončení smlouvy o umístění nápojového 
automatu ze smlouvy ze dne 1. 9. 2003, včetně jejích dodatků, mezi městem Čelákovice a Coca-Cola 
HBC Česká republika, s.r.o., Praha 9.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro akci 
„Čelákovice – kNN – ul. Rybářská, U Kovárny“
Společnost K. Uhlíř podala dne 14. 10. 2015 žádost o vypracování smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice – kNN – ul Rybářská, U Kovárny“ 
z důvodu zřizování nové sítě kabelového vedení v oblasti.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě, mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků, a firmou 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového vedení NN – Stavbu 
distribuční soustavy na pozemcích p. č. 3120 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 699 m², 
p. č. 3121 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 4.436 m², p. č. 39/1 – ostatní plocha/zeleň, 
o výměře 3.161 m², p. č. 3199 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.600 m², všechny 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 59.550,- Kč bez DPH (72.055,50 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Nájemní smlouva na pozemek pod chatou č. e. 076, k. ú. Sedlčánky
Z důvodu změny vlastníka rekreační chaty č. e. 076 z předchozích majitelů R. a J. H. na paní H. S.
a N. M., byl usnesením Rady města č. 25/2015/2.7 ze dne 22. 9. 2015 schválen záměr města 
na pronájem pozemku st. p. č. 214/2 v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, ve vlastnictví města 
Čelákovice.
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, nájemní smlouvu mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 214/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 15 
m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, a paní H. S. a paní N. M., jako nájemci, za cenu 900,- Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro akci 
„Čelákovice, Bratří Čapků – kNN – p. č. 960/7“
Společnost K. Uhlíř s. r. o. podala dne 2. 11. 2015 žádost o vypracování smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice, 
Bratří Čapků – kNN – p. č. 960/7“ z důvodu zřizování nové sítě kabelového vedení v oblasti.
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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 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 pozemku p. č. 960/4 – zahrada, o výměře 356 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za úhradu 1.500,- Kč bez DPH (1.815,- Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Záměr prodeje zahradního Pártystanu 
RM se předkládá ke schválení záměr na prodej zahradního Pártystanu XXL PREMIUM tmavě 
zeleného AD 1160 o rozměru 8x12m.
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 na prodej zahradního Pártystanu 8x12 
m – XXL PREMIUM tmavě zeleného AD 1160 v pořizovací hodnotě 61.800,- Kč včetně DPH. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Směna pozemků na podkladě smlouvy o spolupráci s firmou ČAPA
Na podkladě smlouvy o spolupráci se společností ČAPA ze dne 19.5.2015 byl firmou BELZA – GEO 
s.r.o. vypracován, pro k.ú. Čelákovice, geometrický plán č. 2444-1128/2015 na dělení pozemků.
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 směny, resp. prodeje pozemku p.č. 
3232/5, orná půda, o výměře 16 m², odděleného geometrickým plánem č. 2444-1128/2015 pro k.ú. 
Čelákovice z pozemku p.č. 3232/3 – orná půda, z vlastnictví města Čelákovic za pozemek p.č. 3232/6, 
orná půda, o výměře 16 m², odděleného geometrickým plánem č. 2444-1128/2015 pro k.ú. Čelákovice 
z pozemku p.č. 3232/1, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.8 Schválení „Dohody č. 2219201512“ o umožnění provedení stavby vjezdu na p.č. 2142/19, 
k.ú. Čelákovice
Městu Čelákovice byla doručena žádost o souhlas se stavbou RD a o souhlas s vybudováním vjezdu 
a o povolení vybudování vjezdu na pozemek p.č. 2142/25, k.ú. Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2219201512 o umožnění 
provedení stavby vjezdu na pozemku města p. č. 2142/19 – orná půda, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, mezi městem Čelákovice a stavebníkem paní I. K.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.9 Schválení „Dohody č. 2399201506“ o umožnění provedení stavby kanalizační přípojky 
na p.č. 3301/32 a p.č. 3301/38, k.ú. Čelákovice
Městu Čelákovice byla doručena žádost o povolení vybudování kanalizační přípojky k p.č. 3301/20, ul. 
K Bílému Vrchu, Čelákovice. V této lokalitě byly při parcelaci uloženy veškeré inženýrské sítě, včetně 
kanalizace, až do jednotlivých parcel. Připravené kanalizační přípojky byly napojeny do tlakové 
kanalizace. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dohodu č. 2399201506 o umožnění 
provedení stavby kanalizační přípojky na pozemcích města p. č. 3301/32 – ostatní plocha / ostatní 
komunikace a p. č. 3301/38 – ostatní plocha / ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice mezi městem Čelákovice a stavebníky panem T. a paní H. Ž.
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. 10. 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 31. 10. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

   
3.2 Rozpočet 2015 – změna č. 14
RM se předkládá Rozpočet 2015 – změna č. 14
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. 14.
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 (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vzdání se práva a prominutí dluhu 
u příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice ve výši: 
3.611,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609697;
5.713,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609708;
4.108,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609056;
6.125,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609116.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.4 Základní škola Čelákovice, Kostelní – použití fondu investic.
Základní škola Čelákovice, Kostelní žádá o souhlas s použitím prostředků ve výši 50.000,- Kč z fondu 
investic na úpravu místnosti v suterénu školy. Zde bude umístěn server a také dílna pro potřeby 
školníka. Tento postup je plně v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2, písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s použitím prostředků fondu investic Základní školy Čelákovice, Kostelní č. p. 
457, příspěvková organizace, ve výši 50.000,- Kč na financování úprav místnosti v suterénu školy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.5 Městský bazén – příplatek za rozdělenou směnu
Příplatek je nárokovou složkou platu, která náleží zaměstnanci, jehož směna je v harmonogramu 
rozdělena na dvě nebo více částí, pokud přerušení práce nebo jejich souhrn trvá alespoň dvě hodiny. 
Jeho výše činí 30% průměrného hodinového výdělku za každou rozdělenou směnu, kterou 
zaměstnanec odpracoval, a to i zčásti. 
Návrh usnesení: RM ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tajemníkovi městského úřadu, aby zajistil odborný
právní posudek ve věci možného vrácení neprávem vyplacených částek na příplatku za rozdělenou 
směnu zaměstnanci městského bazénu ve smyslu ustanovení § 331 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Zápis č. 10/2015 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 2. 11. 2015
RM se předkládá zápis č. 10/2015 z jednání Komise pro rozvoj města 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 10/2015 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 
2. 11. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Zrušení zadávacího řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Kotelny pro dům č. p. 
1346-1348 a 1349-1352“.
Vzhledem k termínu předložení výsledků zadávacího řízení Radě města ke schválení a termínům 
realizace předmětné zakázky je doporučeno Radě města zrušit toto zadávací řízení. 
Návrh usnesení: RM ruší v souladu s ustanoveními článku 11. „Další podmínky zadávacího řízení“ 
Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 9. 10. 2015 na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávky s názvem „Kotelny pro dům č. p. 1346-1348 a 1349-1352“, zadávací řízení na 
plnění veřejné zakázky uvedené výše.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Dar seniorských telefonů Aligator A430
RM na svém jednání dne 14. 7. 2015 souhlasila dle usnesení č. 19/2015/5.1 řešit ukončení projektu 
telefonních přístrojů Aligator A430 formou darů. Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb, 
Český Brod projevil, zasláním dopisu dne 2. 11. 2015, zájem o darování 10 ks seniorských telefonů. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 písm. zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Darovací smlouvu na telefony Aligator A430 
mezi městem Čelákovice, jako dárcem telefonů, a Zvonečkem Bylany, p.s.s., jako obdarovaným.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5.2 Podpora města Čelákovic k návrhu projektu Rodinného centra ROUTA, z. s.
Dne 11. 11. 2015 Rodinné centrum ROUTA, z. s., požádalo o podporu města Čelákovic při zpracování 
návrhu projektu „Komunitní centrum ROUTA“. Tento záměr projektu, který byl předložen k projednání 
dne 18. 11. 2015, je zařazen do prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, přičemž 
specifickým cílem je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti a na trhu práce.
Návrh usnesení: RM podporuje záměr projektu „Komunitní centrum Routa“, jehož žadatelem je 
Rodinné centrum ROUTA, z. s., Čelákovice. Cílem projektu je usilovat o zavedení komunitní práce 
jako moderní metody sociální práce do praxe při řešení sociálních problémů ve městě Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Profesionální fotografie města Čelákovic 2015 – smlouva o vytvoření a dalším šíření díla.
Profesionální fotografie města Čelákovic 2015 budou využívány městem pro propagaci (ZMČ, webové 
stránky, archivace apod.).
Většina bude také použita pro výstavu „25 let obnovené samosprávy 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 vytvoření a dalším šíření díla 
č.: MUC/11423/2015-OŠIK-307 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a K. V., Brandýs nad 
Labem -Stará Boleslav, jako autorem, na vytvoření profesionálních fotografií města Čelákovic 2015 
určených pro propagaci.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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6.2 Ceník Čelákovická sportovní, příspěvková organizace
Na základě snahy o zvýšení příjmů Čelákovické sportovní, p.o. je předkládáno doplnění ceníku ČeSpo 
o pronájem reklamních ploch na organizací spravovaných sportovištích. Dále je předkládán návrh na 
stanovení zvýhodněné ceny pro výuku TV na venkovní hřiště u bazénu.
Návrh usnesení: RM schvaluje doplnění ceníku služeb Čelákovické sportovní, příspěvková 
organizace, o pronájem reklamních ploch na sportovištích spravovaných Čelákovickou sportovní, 
příspěvková organizace, a o ceník venkovního hřiště pro výuku tělesné výchovy s účinností od 19. 11. 
2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Zpráva ze služební cesty do Spojených států amerických – ocenění lávky přes Labe 
v Čelákovicích v rámci soutěže ACI „Excellence in Concrete Construction Awards 2015“
Dne 26. 7. 2015 informoval ACI (Americký betonářský institut) projekční firmu Pontex a město 
Čelákovice o nominaci zavěšené lávky přes Labe v Čelákovicích do kategorie Infrastruktura v rámci 
celosvětové soutěže „Excellence in Concrete Construction Awards 2015“. Do 9. 11. 2015, kdy byly 
vyhlášeny výsledky soutěže v hlavním městě státu Coloradu Denveru, nebylo možné na výslovné 
přání pořadatelů informovat o celkovém umístění tohoto projektu.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zprávu ze služební cesty do Spojených států amerických 
konané ve dnech 6. – 11. 11. 2015 u příležitosti vyhodnocení celosvětové soutěže ACI „Excellence in 
Concrete Construction Awards 2015“ v Denveru, v rámci které byla za vynikající a inovativní 
provedení stavby oceněna 1. místem v kategorii Infrastruktura zavěšená lávka přes Labe 
v Čelákovicích realizovaná v rámci projektu „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 12/2015 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 5. 11. 2015
RM se předkládá zápis č. 12/2015 z jednání Komise bytové a sociální 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 12/2015 ze dne 
5. 11. 2015. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Skalický)

8.2 Revokace usnesení č. 28/2015/8.3 ze dne 20. října 2015
RM přidělila byt o velikosti 2+1, Průběžná, č. p. 606 v Milovicích paní E. K., Čelákovice, dle seznamu 
uchazečů o pronájem bytu, usnesením č. 28/2015/8.3 ze dne 20. října 2015. 
Návrh usnesení: RM revokuje usnesení Rady města č. 28/2015/8.3 ze dne 20. 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. 502, ul. Armádní v Milovicích 
s panem A. Č., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 61,64 m², byt je v 6. patře v č. p. 502, ul. 
Armádní v Milovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu panu A. Č., bytem Armádní 
501, Milovice, 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 A. Č., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je z roku 
1997. Výše nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude 
stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu. 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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8.4 Uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+1 v domě č. p. 621, ul. Lesní v Milovicích 
s manželi Z. a P. P., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 77,76 m², byt je v přízemí v č. p. 621, ul. Lesní 
v Milovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu manželům Z. a P. P., oba přechodně 
bytem Spojovací č. p. 563 C, Milovice, 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, Lesní, č. p. 621, 
Milovice, manželům Z. a P. P., Přerov, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je 
z roku 1998. Výše nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu 
bude stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 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. 618, ul. Topolová v Milovicích 
s panem B. S. R., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
Jedná se o byt o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 85,56 m², byt je ve 4. patře v č. p. 618, ul. 
Topolová v Milovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu panu B. S. R., přechodně 
bytem Višňova č. p. 572 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, Topolová, č. p. 618, 
Milovice, panu B. S. R., Ostrava, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Třípokojový byt je z roku 
1998. Výše nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude 
stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu. 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 3+1 v domě č. p. 501, ul. Armádní v Milovicích 
s panem J. H., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
Jedná se o byt o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 65,5 m², byt je v 5. patře v č. p. 501, ul. Armádní 
v Milovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu panu J. H., 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. 501, 
Milovice, panu J. H., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Třípokojový byt je z roku 1997. 
Výše nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno 
v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu. 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.

8.7 Uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1+1 v domě č. p. 502, ul. Armádní v Milovicích 
s panem O. K., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
Jedná se o byt o velikosti 1+1 s přísl. o celkové ploše 36,86 m², byt je v 7. patře v č. p. 502, ul. 
Armádní v Milovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu panu O. K., 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. 502, 
Milovice, panu O. K., Lysá nad Labem, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Jednopokojový byt je 
z roku 1997. Výše nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu 
bude stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude 
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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.

8.8 Uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+1 v domě č. p. 606, ul. Průběžná v Milovicích 
s paní Bc. J. H., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 50,27 m², byt je v přízemí v č. p. 606, ul. 
Průběžná v Milovicích. Členové bytové komise doporučují přednostní přidělení bytu paní Bc. J. H.
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, Milovice, 
paní Bc. J. H., Nový Vestec, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je z roku 
1997. Výše nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude 
stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu. 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.

8.9 Uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3+1 v domě č. p. 1628, ul. Na Stráni 
v Čelákovicích s paní P. B., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
Jedná se o byt o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 67,72 m², byt je v 2. patře v č. p. 1628, ul. Na 
Stráni v Čelákovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu paní P. B., bytem J. A. 
Komenského č. p. 1647 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, Na Stráni, 
Čelákovice, paní P. B., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Třípokojový byt je z roku 
1980. Výše nájemného je 68,41 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude 
stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 18. 8. 2011. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu. 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 o velikosti 3+1 v domě č. p. 1628, ul. Na Stráni 
v Čelákovicích s paní P. M., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
Jedná se o byt o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 67,84 m², byt je v 1. patře v č. p. 1628, ul. Na 
Stráni v Čelákovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu paní P. M., bytem Sokolovská 
č. p. 1469 v Čelákovicích. 
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, Na Stráni, 
Čelákovice, paní P. M., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Třípokojový byt je z roku 
1980. Výše nájemného je 68,41 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude 
stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 18. 8. 2011. Vedle nájemného bude nájemce 
hradit služby spojené s užíváním bytu. 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.

8.11 Uzavření nájemní smlouvy na byt zvláštního určení – v Domě s pečovatelskou službou v č. 
p. 26, Čelákovice, panu M. S., bytem Prokopa Holého č. p. 1203, Čelákovice. 
Na jednání bytové a sociální komise ze dne 5. 11. 2015 bylo konstatováno, že v současné době město 
disponuje volným bytem č. 306 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní 26 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, uzavření Nájemní smlouvy k bytu č. 306 
ve 2. patře Domu s pečovatelskou službou č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice s panem M. S., 
Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude činit 28,96 
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Kč/m². Byt č. 4 v č. p. 1203/29, ulice Prokopa Holého, Čelákovice, který pan S. užíval, bude po 
vyklizení předán správci bytového fondu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.12 Vyřazení žádosti o byt ze seznamu uchazečů o pronájem bytu v majetku města Čelákovic 
paní N. S., Milovice.
Členové bytové komise doporučují vyřazení žádosti o byt paní N. S., trvale bytem nám. 
3. Června 508, Milovice, 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 – žadatelce byla odeslána již podruhé nabídka volného bytu, 
korespondenci nepřevzala. Vzhledem k tomu, že nespolupracuje, bylo rozhodnuto o vyřazení ze 
seznamu uchazečů o 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 N. S., 
Milovice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu, dle čl. V. odst. 8 – Zásad pronajímání bytů 
v majetku města Čelákovic. 
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 L. D., Praha 3.
Členové bytové komise doporučují vyřazení žádosti o byt paní L. D., trvale bytem Kouřimská 5, Praha 
3, 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 – žadatelce byla odeslána již podruhé nabídka volného bytu, korespondenci nepřevzala. 
Vzhledem k tomu, že nespolupracuje, bylo rozhodnuto o vyřazení ze seznamu uchazečů o 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 L. D., Praha 
3, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu, dle čl. V. odst. 8 – Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.14 Vyřazení žádosti o byt ze seznamu uchazečů o pronájem bytu v majetku města Čelákovic 
pana K. Z., Čelákovice.
Členové bytové komise doporučují vyřazení žádosti o byt K. Z., trvale bytem nám. 
5. května 1, 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.
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 K. Z., 
Čelákovice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu, dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů 
v majetku města Čelákovic. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.15 Vyřazení žádosti o byt ze seznamu uchazečů o pronájem bytu v majetku města Čelákovic 
paní K. R., Jirkov.
Členové bytové komise doporučují vyřazení žádosti o byt paní K. R., trvale bytem Studentská 12367, 
Jirkov, 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 – žadatelce byla odeslána již podruhé nabídka volného bytu, korespondenci 
nepřevzala. Vzhledem k tomu, že nespolupracuje, bylo rozhodnuto o vyřazení ze seznamu uchazečů 
o byt. 
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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. R., Jirkov, 
ze seznamu uchazečů o pronájem bytu, dle čl. V. odst. 8 – Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.16 Vyřazení žádosti o byt ze seznamu uchazečů o pronájem bytu v majetku města Čelákovic 
paní S. S., Čelákovice.
Členové bytové komise doporučují vyřazení žádosti o byt S. S., trvale bytem Spojovací 1467/25, 
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.
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 S. S., 
Čelákovice, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu, dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů 
v majetku města Čelákovic. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.17 Vyřazení žádosti o byt ze seznamu uchazečů o pronájem bytu v majetku města Čelákovic 
pana D. N., Praha 9.
Členové bytové komise doporučují vyřazení žádosti o byt pana D. N., trvale bytem Bratří Venclíků č. p. 
1073/8, Praha 9, 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 – žadateli byla odeslána již potřetí nabídka volného bytu, korespondenci nepřevzal. 
Vzhledem k tomu, že nespolupracuje, bylo rozhodnuto o vyřazení ze seznamu uchazečů o 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 pana D. N., Praha 
9, ze seznamu uchazečů o pronájem bytu, dle čl. V. odst. 8 – Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.18 Vyřazení žádosti o byt ze seznamu uchazečů o pronájem bytu v majetku města Čelákovic 
pana Z. H., Štoky.
Členové bytové komise doporučují vyřazení žádosti o byt Z. H., trvale bytem Štoky č. p. 261, Štoky, 
okr. Havlíčkův Brod, 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 pana Z. H., Štoky, 
ze seznamu uchazečů o pronájem bytu, dle čl. VI. odst. 5 – Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.19 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 K. S., trvale bytem Višňová č. p. 579, 
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.
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 Čelákovic. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

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) – upravený PROVOZNÍ ŘÁD a doplnění dalších 
podkladů
Dne 22. října 2015 obdržel odbor životního prostředí upravený návrh provozního řádu tohoto zařízení, 
současně se sdělením žadatele k jednotlivým bodům Vyjádření města č. 9/2015 ze dne 23. 9. 2015. 
Toto sdělení bylo následně ještě doplněno dne 5. listopadu.
Návrh usnesení: 10.1.1 RM bere na vědomí předložený upravený provozní řád zařízení ke sběru 
a výkupu odpadů Mgr. K., které má být umístěno na části pozemku parc. č. 1354/20 v k. ú. Čelákovice 
(ul. Tovární), předloženou akustickou studii vypracovanou společností Greif – akustika, s.r.o., 
souhlasné vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje a sdělení odboru posuzování 
vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 10.1.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 13/2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.2 Souhlas s přijetím daru – vyhodnocení soutěže nejlepší sběrný dvůr
V rámci soutěže „Sběrný dvůr roku 2015“ uspěl sběrný dvůr Čelákovic. Po více než tříměsíčním 
hlasování v kategorii obcí nad 10 tisíc obyvatel zvítězil sběrný dvůr v Čelákovicích, mezi obcemi do 10 
tisíc obyvatel zvítězil sběrný dvůr v Pacově.
V Čelákovickém sběrném dvoře se občané mohou spolehnout na ochotnou obsluhu, dostatečný počet 
otevíracích hodin i na široký rozsah odebíraných komodit. S vítězstvím se pojí i finanční dar na 
vybavení dvora ve výši 50.000,- 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 
účelově určeného finančního daru ve výši 50.000,- Kč Technickými službami Čelákovice, příspěvková 
organizace, od firmy ASEKOL a.s., Praha 4 v souvislosti s vítězstvím v soutěži „Sběrný dvůr roku 
2015“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.3 Exkurze pro občany města do kompostárny v Blansku.
Exkurze do kompostárny v Blansku byla naplánována na pátek 20. 11. 2015. Jelikož se přihlásilo málo 
zájemců (celkem 4) byla tato exkurze zrušena.

11. RŮZNÉ

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                                starosta města Čelákovic
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