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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 32/2015 konané dne 1. prosince 2015

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

Omluveni: Ing. Miloš Sekyra

Hosté: JUDr. Kristýna Vorlíčková – právník

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
  1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., 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 
  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 14.15 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 17.40 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 1. 12. 2015

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.6, 4.7, 4.8 a 6.6.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury
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 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 ze schůzí RM č. 30/2015 ze dne 18. 11. 2015 a č. 31/2015 ze dne 
30. 11. 2015 
Nebyla vznesena připomínka.
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Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 30/2015 ze dne 18. 11. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 31/2015 ze dne 30. 11. 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 starostou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Revokace usnesení Rady města č. 27/2015/2.7.1 ze dne 6. 10. 2015
Dne 6. 10. 2015 schválila Rada města svým usnesením č. 27/2015/2.7.1 záměr pronájmu části 
pozemku p. č. 39/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 106 m², z celkové výměry 3 161 m², 
a části p. č. 39/2 – zahrada, o výměře 20 m², z celkové výměry 110 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za min. cenu 60,- Kč/m²/rok. 
Návrh usnesení: RM revokuje usnesení Rady města č. 27/2015/2.7.1 ze dne 6. 10. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Schválení „Dohody č. 2499201501“ o umožnění provedení stavby pokládky chráničky 
internetové sítě czela.net – projekt č. 62
Na podkladě žádosti a předložené dokumentace bylo společnosti CZELA.NET v roce 2008 vydáno 
městem Čelákovice dne 9. 5. 2008 „Vyjádření města č. 28/2008“. V něm byl společnosti udělen 
souhlas s uložením chrániček HDPE 40 – metropolitní optické páteřní sítě v rozsahu zákresu projektu 
č. 18 – Husova (místní optika) a projektu č. 19 – Husova (páteřní trasa B). Uložení páteřní sítě (dle 
projektu č. 19) již bylo provedeno v rozmezí let 2011 – 2013.
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. 2499201501 o umožnění 
provedení stavby pokládky chráničky internetové sítě czela.net – projekt č. 62, na pozemcích města 
p. č. 3116 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 3117 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
p. č. 3118 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 3119 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
p. č. 3123 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 3124 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
p. č. 3125 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 247/4 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a stavebníkem, CZELA.NET, o.s. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 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: 
2.339,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609126;
1.129,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609130;
2.570,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609143;
4.200,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609152;
4.084,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609188;
4.311,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609194.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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3.2 Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586 – souhlas s převodem prostředků 
rezervního fondu
Mateřská škola žádá o souhlas s použitím – převodem prostředků rezervního fondu ve výši 400 tis. Kč 
do fondu investic. Stav rezervního fondu je k 31. 10. 2015 je 1 051 020,70 Kč. Prostředky fondu budou 
použity na pořízení konvektomatu a na náklady spojené s jeho instalací (instalace, přípojka …)
Návrh usnesení: 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, J. A. 
Komenského 1586, příspěvková organizace, ve výši 400.000,- Kč do fondu investic mateřské školy na 
pořízení konvektomatu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333 – schválení odpisového plánu na rok 2015
Mateřská škola žádá o schválení odpisového plánu na rok 2015. Odpisový plán je podmíněn nákupem 
elektrického tálového sporáku. Výše odpisů v roce 2015 je 5.115,- Kč. Odpisy budou zdrojem fondu 
investic mateřské školy.
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě ustanovení § 31 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, odpisový 
plán Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, na rok 2015 ve výši 5.115,-
Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.4 Městská knihovna – schválení úpravy odpisového plánu na rok 2015
Městská knihovna žádá o schválení úpravy odpisového plánu na rok 2015. Usnesením RM 
č. 6/2015/3. 1 ze dne 24. března 2015 byl městské knihovně schválen odpisový plán ve výši 24.000,-
Kč. Po technickém zhodnocení programu Clavius je aktuální hodnota odpisů 24.519,- Kč. 
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě ustanovení § 31 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, úpravu 
odpisového plánu Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, na rok 2015 na hodnotu 
24.519,- Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.5 Městská knihovna – úprava rozpočtu 2015
Městská knihovna žádá o schválení úpravy rozpočtu na rok 2015. Jedná se o úpravy nákladů mezi 
účty 511, 501 a 502. Snížením nákladů na energie o 25 tis. Kč umožní navýšit náklady na opravy o 15 
tis. Kč a náklady na nákup knih o 10 tis. Kč.  Úpravy nemají vliv na výši příspěvku zřizovatele.
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, úpravy rozpočtu Městské knihovny 
Čelákovice, příspěvková organizace, na rok 2015 následovně:
účet 511 opravy a udržování navýšení o 15.000,- Kč,
účet 501 spotřeba materiálu navýšení o 10.000,- Kč,
účet 502 spotřeba energie snížení o    25.000,- Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.6 Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského – použití fondu investic na nákup serveru
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského žádá o souhlas s použitím prostředků fondu investic 
školy ve výši 100.000,- Kč na nákup serveru pro provoz sítě IT.
Čerpání investičního fondu je v souladu s ustanovením § 31 odst. 2, písm. a) 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. 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 
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pozdějších předpisů, s použitím prostředků fondu investic Základní školy Čelákovice, J. A. 
Komenského, příspěvková organizace, ve výši 100.000,- Kč na nákup serveru pro provoz sítě IT.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.7 Memorandum – právní posouzení otázky dalšího postupu ve věci vratky dotace na projekt 
„Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“
Problematika vratky dotace na revitalizaci čelákovického náměstí je spjata s možností bezúplatného 
provozování farmářských trhů, kdy město Čelákovice poskytlo jedné osobě nedovolenou veřejnou 
podporu. Chronologií celé kauzy se zabývalo Zastupitelstvo města Čelákovic č. 6 dne 9. 9. 2015 
a přijalo usnesení č. 3.1.1 – 3.1.3.
Návrh usnesení: RM pověřuje Kubík Partners advokátní kancelář s.r.o., dalším postupem ve věci 
vratky dotace na projekt „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“ v souladu s čl. III Memoranda 
Právní posouzení otázky dalšího postupu ve věci vratky dotace na projekt „Revitalizace náměstí 
5. května v Čelákovicích“ ze dne 2. 11. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.8 Odvolání člena Ústřední inventarizační komise
Usnesením Rady města č. 28/2015/3.6.2 ze dne 20. 10. 2015 byla zřízena ústřední inventarizační 
komise ve složení:
Předseda Ing. K. K., 
Členové Ing. A. S., Ing. K. M., J. B., M. Ch.
Vzhledem ke skutečnosti, že pan J. B. ukončil ke dni 30. 11. 2015 zaměstnanecký poměr s městem 
Čelákovice, doporučujeme jeho odvolání z této komise. 
Návrh usnesení: RM odvolává pana J. B. z funkce člena Ústřední inventarizační komise pro 
provedení inventur majetku a závazků města Čelákovice, do které byl jmenován usnesením Rady 
města č. 28/2015/3.6.2 ze dne 20. 10. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě „Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ stavby „Rekonstrukce varny MŠ Rumunská, 
Čelákovice“ uzavřené dne 25. 6. 2015.
V rámci realizace stavby „Rekonstrukce varny MŠ Rumunská, Čelákovice“ došlo k prodloužení 
termínu realizace stavby. Termín byl prodloužen z důvodu provádění víceprací. V souvislosti s tímto 
prodloužením termínu došlo k překročení rozsahu prací nad rámec Příkazní smlouvy (dále jen 
„Smlouva“) uzavřené mezi městem Čelákovice jako příkazcem a Ing. T. K. jako příkazníkem na výkon 
technického dozoru stavebníka. 
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 uzavřené 
dne 25. 6. 2015 mezi městem Čelákovice jako příkazcem a Ing. T. K., Praha 4, jako příkazníkem na 
„Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ 
v celkové ceně dle Příkazní smlouvy ve znění tohoto dodatku 194.950,- Kč (Příkazník není plátcem 
DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Revokace usnesení Rady města č. 25/2015/4.5 ze dne 22. 9. 2015 a schválení nového znění 
Dodatku č. 2.
Dne 22. 9. 2015 schválila Rada města svým usnesením č. 25/2015/4.5 Dodatek č. 2 ke Smlouvě 
o dílo, uzavřené dne 30. 7. 2010 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 22. 2. 2013 mezi městem 
Čelákovice jako objednatelem a společností Projekce Cihlář – Šanc, s.r.o., Týnec nad Labem, jako 
zhotovitelem na zajištění a zpracování kompletní inženýrské činnosti k projektu investiční akce 
„Vodovodní přivaděč DN 100 pro obec Záluží, Kanalizační stoka DN 300 Záluží – Čelákovice“ – část 
kompletní inženýrská činnost (dále jen Dodatek č. 2). 
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Návrh usnesení: 4.2.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 25/2015/4.5 ze dne 22. 9. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele ../2010 
uzavřené dne 30. 7. 2010 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 22. 2. 2013 mezi městem 
Čelákovice jako objednatelem a společností Projekce Cihlář-Šanc, s.r.o., Týnec nad Labem, jako 
zhotovitelem na zajištění a zpracování kompletní inženýrské činnosti k projektu investiční akce 
„Vodovodní přivaděč DN 100 pro obec Záluží, Kanalizační stoka DN 300 Záluží – Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Revokace usnesení Rady města č. 25/2015/4.6 ze dne 22. 9. 2015 a schválení nového znění 
Dodatku č. 2
Dne 22. 9. 2015 schválila Rada města svým usnesením č. 25/2015/4.6 Dodatek č. 2 ke Smlouvě 
o dílo č. objednatele 01/2010 uzavřené dne 20. 7. 2010 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 22. 2. 
2013 mezi městem Čelákovice jako objednatelem a Ing. J. D., Praha 4 jako zhotovitelem na 
zpracování projektové dokumentace na akci „Vodovodní přivaděč DN 100 pro obec Záluží, 
Kanalizační stoka DN 300 Záluží – Čelákovice“ – část kompletní inženýrská činnost (dále jen Dodatek 
č. 2). 
Návrh usnesení: 4.3.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 25/2015/4.6 ze dne 22. 9. 2015.
Hlasování: pro 6, 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 01/2010 
uzavřené dne 20. 7. 2010 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 22. 2. 2013 mezi městem 
Čelákovice jako objednatelem a Ing. J. D., Praha 4, jako zhotovitelem na zapracování projektové 
dokumentace na akci „Vodovodní přivaděč DN 100 pro obec Záluží, Kanalizační stoka DN 300 Záluží 
– Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Schválení ZL č. XI. a Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo – Stavební úpravy městské sauny 
Čelákovice
Usnesením RM č. 22/2015/4.7.1 ze dne 25. 8. 2015, usnesením RM č. 25/2015/4.10.1 ze dne 22. 9. 
2015 a usnesením RM č. 28/2015/4.3.1 ze dne 20. 10. 2015 byl schválen rozsah dodatečných 
stavebních prací veřejné zakázky „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice“ dle změnových listů 
ZL č. I – X. Dále byl usnesením RM č. 25/2015/4.10.2 schválen dodatek č. 1 a usnesením RM 
č. 28/2015/4.3.2 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební 
úpravy městské sauny Čelákovice č. p. 1373“ kterými byl doplněn předmět plnění o práce vyplývající 
ze ZL I – X.
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, rozsah dodatečných stavebních prací veřejné 
zakázky „Stavební úpravy městské sauny Čelákovice“ dle změnového listu č. XI, který zahrnuje 
následující práce:
výmalba bílou barvou technické místnosti, masérny, WC1 a WC2;
výmalba tónovanou barvou odpočívárny a šatny;
dodávka 3 ks dveřních křídel v bílé barvě;
dodávka 3 ks topných těles v bílé barvě;
dodávka a montáž 4,4 m² podlahové krytiny PVC;
v celkové ceně -30.198,13 Kč bez DPH (-36.539,74 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.4.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 3 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 22. 10. 2015 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 4. 11. 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 o dílo ve znění dodatků 2.059.120,57 Kč bez DPH (2.491.535,89 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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4.5 Revokace usnesení Rady města č. 1/2015/4.2.4 ze dne 13. 1. 2015
Dne 13. 1. 2015 uložila Rada města svým usnesením č. 1/2014/4.2.4 vedoucímu odboru rozvoje 
města ukončit práce na projektové dokumentaci akce „Komunikace Komenského“ v rámci současného 
zadání. 
Návrh usnesení: RM revokuje část usnesení Rady města č. 1/2014/4.2.4 ze dne 13. 1. 2015, kterou 
bylo uloženo vedoucímu odboru rozvoje města zajistit prostřednictvím projektanta dopravních staveb 
zpracování studie variantního dopravního řešení ulice J. A. Komenského s vyhodnocením dopadů na 
oblast ohraničenou ulicemi Rumunská, Sokolovská, Stankovského a J. A. Komenského.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.6 Vícepráce v rámci akce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – Čelákovice“
V průběhu realizace investiční akce „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ – Čelákovice“ byl 
předložen konečný souhrn následujících požadavků na více a méně práce.
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, rozsah dodatečných stavebních prací veřejné 
zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ - Čelákovice“:
část SO 01 -  Úprava krčků
II.  Malby - neprovedení maleb v krčcích 3 a 4 v předpokládané hodnotě -2,9 tis. Kč bez DPH (-3,5 tis. 
Kč včetně DPH).
VI. Demontáž a montáž okapového chodníku krček 1 a 2 v předpokládané hodnotě 5 tis. Kč bez DPH 
(5,8 tis. Kč včetně DPH). 
část SO 04 – Zateplení hospodářského objektu
Detail atiky střechy v předpokládané hodnotě 6 tis. Kč bez DPH (7,2 tis. Kč včetně DPH).
Prodloužení větracích komínků nad střechu a doplnění spádových klínů zateplení střechy 
v předpokládané hodnotě 37,5 tis. Kč bez DPH (45 tis. Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.6.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 písm. 
b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, písemný soupis 
a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací dle usnesení Rady města č. 32/2015/4.6.1 ze 
dne 1. 12. 2015 včetně ceny a ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit 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 „Snížení energetické náročnosti 
budovy MŠ - Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.7 Zápis č. 11/2015 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 30. 11. 2015
RM se předkládá zápis č. 11/2015 z jednání Komise pro rozvoj města  
Návrh usnesení: RM seznámila se zápisem č. 11/2015 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 
30. 11. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.8 Návrh zadání Změny č. 4 ÚPnSÚ Čelákovice – záměr kompostárny
Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo usnesením č. 6/2015/1.6.1 pořízení změny č. 4 ÚPnSÚ 
Čelákovice (dále jen „změna č. 4“) v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) s použitím § 188 odst. 3 stavebního zákona, na výhradní návrh společnosti ZEMOS 
– AGRO SEDL- ČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., IČ 250 97 989, se sídlem Jiřinská 134, 
Sedlčánky, 250 88 Čelákovice, podaným podle § 46 odst. 1 stavebního zákona na Městský úřad 
Čelákovice dne 1. dubna 2015 pod čj. MUC/03683/15 s doplněním dne 25. srpna 2015 pod čj. 
MUC/08849/15, která uhradí veškeré náklady na pořízení změny č. 4. Důvodem je změna využití 
území a pravidel uspořádání území plochy pozemků parc. č. 815/2, 815/3, 815/11, 815/12, 815/14, 
815/15, 815/16, 815/18, 815/19, 815/21, 815/22, 815/23, 818/5, 818/6, 819, st. 407, k. ú. Sedlčánky, 
pro záměr kompostárny.
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Návrh usnesení: 4.8.1 RM ukládá starostovi ve smyslu § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatnit za 
město Čelákovice připomínky k Návrhu zadání Změny č. 4 ÚPnSÚ Čelákovice v termínu 
do 4. 12. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.8.2 RM doporučuje Zastupitelstvu města, aby nepokračovalo v pořízení změny 
č. 4 ÚPnSÚ Čelákovice, týkající se záměru kompostárny, a tento proces ukončilo.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Zajištění vánočního občerstvení a vánočního posezení pro obyvatele v Domech 
s pečovatelskou službou Čelákovice
Kolektivní samosprávné orgány okolních obcí podporují vánočním občerstvením seniory, kteří žijí 
v domech s pečovatelskou službou. Součástí programu je i vánoční posezení s těmito občany. 
V Čelákovicích žije v Domech s pečovatelskou službou (Kostelní 26, Na Hrádku 462) v současné 
době cca 40 osob.
Návrh usnesení: RM souhlasí se zajištěním vánočního občerstvení a vánočního posezení pro 
obyvatele Domů s pečovatelskou službou v ulicích Kostelní 26 a Na Hrádku 462, Čelákovice, 
a stanovuje, že maximální výše nepřesáhne 20.000,- Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zápis č. 3/2015 z jednání Pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu města 
RM se předkládá zápis č. 3/2015 z jednání Pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Pracovní skupiny pro poskytování dotací 
z rozpočtu města č. 3/2015 ze dne 18. 11. 2015.    
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.2 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic
Program pro poskytování dotací na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2016
Program pro poskytování dotací na podporu sportu v roce 2016
Dne 20. 2. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 24/2015 Sb. (s výjimkou § 10d), kterým se mění mimo jiné 
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
(RPÚR). 
Návrh usnesení: 6.2.1 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Čelákovic I/6/2015.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.2.2 RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit programy pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Čelákovic v roce 2016:
1.  Program pro poskytování dotací na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2016;            
2.  Program pro poskytování dotací na podporu sportu v roce 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města 
v rezortu školství a kultury
Odměny ředitelů škol a školských zařízení budou vyplaceny při daném způsobu financování škol 
z finančních prostředků státu, přidělených prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje.     
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelům příspěvkových 
organizací města v resortech školství a kultury dle podkladového materiálu. 
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Odměny ředitelů škol a školských zařízení budou vyplaceny z finančních prostředků přidělených 
státem, u ostatních příspěvkových organizací z finančních prostředků přidělených zřizovatelem, ve 
výplatním termínu za měsíc listopad 2015.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.4 Zápis č. 11/2015 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 19. 11. 
2015.
RM se předkládá zápis č. 11/2015 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 11/2015 z jednání Komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 19. 11. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.5 Odměna řediteli příspěvkové organizace Čelákovická sportovní, p.o.
RM se předkládá ke schválení odměna řediteli Čelákovické sportovní, p.o. za nadstandardní pracovní 
výkon v době zakládání příspěvkové organizace. Panu řediteli se podařilo během velmi krátké doby 
vytvořit a stabilizovat příspěvkovou organizaci a to i v době náročného převzetí Městského stadionu 
do správy.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů mimořádnou odměnu řediteli Čelákovická sportovní, 
příspěvková organizace, dle podkladového materiálu.    
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.6 Plavání zdarma v Městském bazénu Čelákovice
V rámci propagace sportu a sportovišť připravuje Čelákovická sportovní, příspěvková organizace,
v období 2015/2016 akce, na kterých nebude vybíráno vstupné.
Městský bazén Čelákovice
sobota 26. 12. 2015 vstup zdarma všem plavcům jako vánoční dárek ČeSpo
středa 1. 6. 2016 vstup zdarma dětem do 15 let jako dárek ČeSpo k MDD
čtvrtek 30. 6. 2016 vstup zdarma školákům, kteří přinesou vysvědčení
pátek 1. 7. 2016 vstup zdarma školákům, kteří přinesou vysvědčení
sobota 1. 10. 2016 vstup zdarma seniorům jako dárek ČeSpo 
k Mezinárodnímu dni seniorů
pondělí 26. 12. 2016              vstup zdarma všem plavcům jako vánoční dárek ČeSpo
Návrh usnesení: RM souhlasí s termíny propagačních akcí Čelákovické sportovní, příspěvková 
organizace, v Městském bazénu, na kterých nebude vybíráno vstupné.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu č. p. 109, ulice Sedláčkova
Usnesením RM č. 28/2015/8.1.2  ze dne 20. října 2015 byl schválen záměr města Čelákovic na 
pronájem prostor sloužících k podnikání v domě č. p. 109 v ulici Sedláčkova. Minimální výše 
nájemného byla stanovena na 23.610,- Kč měsíčně (2.500,- Kč/m²  ročně).
Návrh usnesení: 8.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pronájem prostoru 
sloužícího 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 jeho užití pro provozování prodejny pekařských, cukrářských 
a lahůdkářských výrobků včetně doplňkového sortimentu společnosti Merhaut s.r.o., se sídlem 
Pražská 614, Benátky nad Jizerou. Jedná se o prostor 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 23.615,- Kč měsíčně (2.500,- Kč/m² ročně), doba nájmu neurčitá.  Před uzavřením 
Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve 
výši dvojnásobku měsíčního nájmu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 8.1.2 RM souhlasí se zněním Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání 
a ukládá společnosti Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., uzavřít Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího 
podnikání se společností Merhaut, s.r.o., se sídlem Pražská 614, Benátky nad Jizerou. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.2 Vyhodnocení zveřejněného Záměru na pronájem bytu o velikosti 1+1 v domě č. p. 1581, ul. 
Stankovského, Čelákovice, na základě obálkové metody.
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1581, ul. Stankovského, 
Čelákovice, byt o velikosti 1+1 o celkové ploše 43,94m², (započitatelná plocha 39,31m²) sestávající 
z těchto prostor: 1. pokoje 19,20 kuchyně 6,89 m², předsíně 4,25 m², koupelny 2,56 m², WC 0,88 m², 
spíže 0,90 m², sklepu 2,88 m², lodžie 6,38 m². Byt je situovaný v 5. podlaží jednovchodového, 
osmipodlažního panelového domu s plochou střechou. Dům byl vybudován v r. 1976. Vytápění 
a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.
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 1+1, Stankovského, č. p. 1581, Čelákovice panu O. S., Čelákovice. 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 TOS-MET slévárna a.s., 8. změna integrovaného povolení pro zařízení „Slévárna šedé 
a tvárné litiny“
Dne 11. listopadu 2015 obdržel Městský úřad Čelákovice prostřednictvím datové schránky oznámení 
o zahájení řízení k vydání 8. změny integrovaného povolení výše uvedeného zařízení. Řízení vede 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, který svým dopisem 
stanovil lhůtu k vyjádření 30 dní od dne doručení. Zároveň požádal o zveřejnění stručného shrnutí 
údajů ze žádosti na úřední desce města po dobu 30 dnů.
Návrh usnesení: 10.1.1 RM nesouhlasí s vydáním 8. změny integrovaného povolení společnosti TOS 
– MET slévárna a.s., se sídlem Stankovského 1687, Čelákovice, ve věci odsunutí termínu realizace 
výměny zbývajících mokrých hladinových odlučovačů prachu za účinnější suché filtry a odsunutí 
termínu realizace projektu vybudování nové úpravny formovací směsi až do 30. 9. 2016. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 10.1.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 14/2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.2 Odměna řediteli příspěvkové organizace Technické služby
RM se předkládá ke schválení odměna řediteli Technických služeb, příspěvková organizace, za 
nadstandardní pracovní výkon. Technické služby nad rámec svých povinností realizují některé 
investiční akce a zároveň zabezpečují kulturně společenské akce. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu řediteli Technických služeb, 
příspěvková organizace, dle podkladového materiálu.    
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ

Zápis ověřil: Ing. Miloš Choura
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                                starosta města Čelákovic
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