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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 33/2015 konané dne 15. 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 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
  8. Bytové a nebytové záležitost
  11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 14.10 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 16.15 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 15. 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, 4.9, 4.10, 5.3 a 6.1.
Bod 2.3 stažen z programu jednání.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové
ověřovatelkou 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 Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 – Volfová

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 32/2015 ze dne 1. 12. 2015.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 32/2015 ze dne 1. 12. 2015. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Schválení „Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů“ mezi městem Čelákovice 
a obcí Mochov
V souvislosti s vybudováním a napojením vodovodního řadu obce Mochov na vodovodní řad města 
Čelákovic, s předáním vodohospodářské infrastruktury ve městě Čelákovice do správy novému 
subjektu a na podkladě zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je nezbytně nutné mít 
uzavřenu „Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů“. 
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit Dohodu vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech, mezi městem 
Čelákovice a obcí Mochov.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Odkup majetku z vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
Na podkladě jednání probíhajících při procesu předávání vodohospodářské infrastruktury od 
stávajícího provozovatele VaK Mladá Boleslav na nového provozovatele 1. SčV, a.s. bylo na jednání 
dne 8. 10. 2015 dohodnuto, že VaK Mladá Boleslav vypracuje seznam majetku, který bude možné 
nabídnout k odprodeji. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, koupi mobilní buňky RENATA, umístěné 
v areálu provozního střediska vodovodů, ul. Na Požárech č. p. 1882, Čelákovice, od společnosti 
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. za cenu 8.379,- Kč bez DPH (tj. 10.138,59 Kč včetně 
DPH).
Hlasování: pro 3,(Pátek, Studnička, Skalický) proti 0, zdržel se 3.(Volfová, Opa, Choura)
Návrh nebyl přijat. 

2.3 Výpůjční smlouva na pozemky Družstva vlastníků garáží v Čelákovicích
Tento bod byl stažen z programu jednání.

2.4 Městská sauna – snížení nájemného po dobu rekonstrukce objektu
Z důvodu rekonstrukce sauny nemohl nájemce provozovat činnost. Z tohoto důvodu žádá o snížení
nájemného po dobu stavby.
Návrh usnesení: RM souhlasí se snížením nájemného nájemci Městské sauny, společnosti Kylpylä
s.r.o., Kolín, za období od 1. 6. 2015 do 30. 11. 2015, kdy město Čelákovice realizovalo rekonstrukci 
objektu sauny a ukládá odboru správy majetku a investic předložit příslušný dodatek Nájemní 
smlouvy.
Hlasování: pro 4,(Pátek, Studnička, Volfová, Choura) proti 0, zdržel se 2. (Opa, Skalický)

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočet 2015 – změna č. 15
RM se předkládá ke schválení Rozpočet 2015 – změna č. 15.
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. 15.
Hlasování: pro 6, 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. 
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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, vzdání se práva a prominutí dluhu 
u příspěvkové organizace Technické služby Čelákovice ve výši: 
  1.692,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609263;
  4.363,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609405;
10.081,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609593;
  2.783,- Kč z neuhrazené faktury TS Čelákovice č. 4609610.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Městská knihovna - souhlas s přijmutím účelově neurčeného finančního daru
Městská knihovna Čelákovice žádá v souladu s § 37b  zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů o udělení souhlasu zřizovatele k přijetí 
účelově neurčeného finančního daru. Dar je ve výši 1.000,- Kč od pana J. T., Čelákovice.
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 neurčeného finančního daru ve výši 1.000,- Kč Městskou knihovnou Čelákovice od pana J. T., 
Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.4 Základní škola J. A. Komenského – schválení věcného daru
Základní škola J. A. Komenského žádá v souladu s § 37b  zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů o udělení souhlasu  - schválení -
zřizovatele k přijetí věcného daru. Jedná se 9 ks stavebnic Merkur a 2 mikroskopy od SVÚM a. s. 
Čelákovice.
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 
věcného daru, a to 9 ks stavebnic Merkur a 2 mikroskopů od SVÚM, a. s., Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.5 Základní škola Čelákovice, Kostelní 457 – schválení odpisového plánu na rok 2015
Základní škola Kostelní žádá o schválení odpisového plánu na rok 2015. Fakticky se jedná o jeho 
úpravu, protože škola pořídila nové zařízení do školní kuchyně, plynový kotel, pánve a konvektomaty. 
Výše odpisů je 93.485,- 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 Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, na rok 2015 ve výši 93.485,-
Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.6 Základní škola Čelákovice, Kostelní 457 – posílení rozpočtu na opravy a udržování
Základní škola Kostelní žádá o posílení svého rozpočtu na opravy a udržování v tomto roce o 93.926,-
Kč. Posílení bude provedeno formou využití prostředků fondu investic základní školy v uvedené 
hodnotě v souladu s § 31odst. 2 písm. d) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.  Stav fondu investic je 939.897,20 Kč.
Návrh usnesení: RM schvaluje 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, využití prostředků fondu investic Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace, ve výši 93.926,- Kč k navýšení peněžních prostředků základní školy na 
financování údržby a oprav majetku, který využívá pro svou činnost.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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3.7 Čelákovická sportovní p. o. - stanovení přípustného objemu prostředků na platy
Přípustný objem prostředků na platy je ukazatel, který město Čelákovice jako zřizovatel příspěvkových 
organizací každoročně stanovuje všem příspěvkovým organizacím, kterým přispívá na platy. Nově 
vzniklá příspěvková organizace Čelákovická sportovní tento ukazatel zatím stanovený neměla. Po 5 
měsících provozu je navržen v hodnotě 1.100.000,- Kč. 
Návrh usnesení: RM určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Čelákovická 
sportovní, příspěvková organizace, přípustný objem prostředků na platy na rok 2015 ve výši 
1.100.000,- Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.8 Mateřské školy  - stanovení přípustného objemu prostředků na platy na rok 2015
Všem třem mateřským školám byl stanoven přípustný objem prostředků na platy na tento rok 
usnesením RM č. 5/2015/3. 3 z 10. března 2015. 
V průběhu roku byl mateřským školám rozpočtovým opatřením několikrát navýšen příspěvek na 
činnost, v němž bylo obsaženo navýšení prostředků na platy jednak z důvodů organizačních pro 
zajištění řádné výuky během rekonstrukce mateřské školy Rumunská a jednak navýšení prostředků 
formou příspěvku na asistenta pedagoga.
Návrh usnesení: RM určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přípustný objem prostředků na platy na rok 
2015 příspěvkové organizaci:
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace ve výši      57.037,- Kč;
Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace ve výši    283.069,- Kč;
Mateřská škola Čelákovice, Komenského 1586, příspěvková organizace ve výši    126.846,- Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.9 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2015 
provedené k 30. 11. 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. 11. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Zápis č. 12/2015 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 7. 12. 2015
RM se předkládá zápis č. 12/2015 z jednání Komise pro rozvoj města
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 12/2015 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 
7. 12. 2015.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (2 nepřítomen Skalický, Choura)

4.2 Vyjádření města Čelákovice č. 15/2015 – Změna stavby před dokončením – změna tvaru 
střechy objektu na p. č. 1938/4
Městu Čelákovice byla dne 24. 8. 2015 pod č. j. MUC/08829/2015 doručena žádost pana J. K.
o vyjádření ke změně stavby před dokončením novostavby garáže na p. č. 1938/4 v k. ú. Čelákovice, 
obec Čelákovice, ul. Polská.
Návrh usnesení: 4.2.1 RM nesouhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se změnou stavby před dokončením, stavby garáže 
u rodinného domu Čelákovice, Polská 122, Čelákovice, na pozemku p. č. 1938/4 v k. ú. Čelákovice, 
obec Čelákovice, povolené dodatečným stavebním povolením č. j. MUC/11635/2014 ze dne 18. 11. 
2014 vydané Městským úřadem Čelákovice, odbor výstavby.
Hlasování: pro 3, (Skalický, Studnička, Opa), proti 0, zdržel se 3.(Choura, Volfová, Pátek)
Návrh nebyl přijat. 
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Návrh usnesení: 4.2.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 15/2015.
Hlasování: pro 3, (Skalický, Studnička, Opa), proti 0, zdržel se 3.(Choura, Volfová, Pátek)
Návrh nebyl přijat. 
Žadatel pan J. K. bude přizván na některé lednové jednání Rady města.

4.3 Vyjádření města Čelákovice č. 16/2015 – vyjádření k akci "Rozvoj depozitárního areálu 
Čelákovice"
Městu Čelákovice byla dne 9. 10. 2015 pod č. j. MUC/10445/2015 doručena žádost ARN Studia, spol. 
s. r. o., zpravodatele projektové dokumentace pro Národní technické muzeum, o vyjádření k akci 
"Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice".
Jedná se o dostavbu depozitárního areálu Národního technického muzea při železniční trati u Záluží 
u Čelákovic.
Návrh usnesení: 4.3.1 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s navrženým řešením stavby „Rozvoj depozitárního 
areálu Čelákovice“ podle projektové dokumentace zpracované společností ARN STUDIO, spol. s r. o., 
Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. arch. J. K., č. autorizace ČKAIT 00511, v září 2015, za 
podmínek uvedených ve vyjádření města Čelákovic č. 16/2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.3.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 16/2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Vyjádření města Čelákovice č. 17/2015 – stanovisko k umístění provozovny ve výrobním 
areálu společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s. 
Městu Čelákovice byla dne 30. 11. 2015 pod č. j. MUC/12722/2015 doručena žádost pana J. D.
o vydání souhlasného stanoviska a vyjádření města k umístění provozovny ve výrobním areálu 
KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s. 
Návrh usnesení: 4.4.1 RM nesouhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s umístěním provozovny na pražení suchých potravin 
ve výrobním areálu společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., z důvodů uvedených ve vyjádření 
města Čelákovic č. 17/2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Choura)
Návrh usnesení: 4.4.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 17/2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Choura)

4.5 Vícepráce v rámci akce „rekonstrukce varny MŠ Rumunská, Čelákovice“ ke smlouvě o dílo 
č. objednatele Z/2015/21/ORM/Za, č. zhotovitele 20150625 ze dne 26. 6. 2015
Na základě Smlouvy o dílo č. objednatele Z/2015/21/ORM, č. zhotovitele 20150625 ze dne 26. 6. 
2015 je realizována stavba „Rekonstrukce varny MŠ Rumunská, Čelákovice“ mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společností ORSmix s.r.o., Praha 9, jako zhotovitelem. 
Návrh usnesení: 4.5.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provedení víceprací a méněprací dle čl. II 
odst. 9 Smlouvy o dílo č. objednatele Z/2015/21/ORM, č. zhotovitele 20150625 ze dne 26. 6. 2015 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ORSmix s.r.o., Praha 9, jako zhotovitelem na realizaci 
stavby „Rekonstrukce varny MŠ Rumunská, Čelákovice“:
XIV. A) Přeložka rozvaděče
Úprava poklopu
Předpokládaná hodnota souvisejících prací činí 15 tis. Kč bez DPH, z toho vícepráce 0,3 % z ceny 
zakázky.
XV. A) Zastřešení schodiště
Doplnění vzduchotechniky
Úprava povrchů
Nové datové rozvody
Předpokládaná hodnota souvisejících prací činí 29 tis. Kč bez DPH, z toho vícepráce 0,58 % z ceny 
zakázky.
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XVI. GASTRO ZAŘÍZENÍ
Předpokládaná hodnota souvisejících prací činí - 200 tis. Kč bez DPH, z toho vícepráce 0 % z ceny 
zakázky.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.5.2 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. 33/2015/4.5.1 ze 
dne 15. 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 „Rekonstrukce varny MŠ 
Rumunská, Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4.6 Vyjádření města Čelákovice č. 18/2015 – vyjádření k projektové dokumentaci „Tiskárna 
DURABO Čelákovice – přístavba expedice“
Městu Čelákovice byla dne 23. 11. 2015 pod č. j. MUC/12433/2015 doručena žádost společnosti I. V.
– DURABO, Čelákovice, o vydání souhlasu města Čelákovice se stavbou „Tiskárna DURABO 
Čelákovice – přístavba expedice“. K žádosti byla předložena kompletní dokumentace pro vydání 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Ing. Miloš Choura podal protinávrh usnesení.
Protinávrh usnesení: 4.6.1 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s povolením stavby „Tiskárna DURABO Čelákovice –
přístavba expedice“ podle projektové dokumentace zakázkové číslo 18-9/15 zpracované v září 2015 
Ing. arch. V. K., Lysá nad Labem a ukládá vedoucí OSMI připravit příslušné vyjádření města.
Hlasování: pro 5, proti 1,(Skalický) zdržel se 0.

4.7 Vyjádření města Čelákovice č. 19/2015 – souhlas se změnou územního rozhodnutí pro 
parcelu p. č. 1665/23, k. ú. Čelákovice
Městu Čelákovice byla dne 11. 11. 2015 pod č. j. MUC/11604/2015 doručena žádost pana L. V.
o změnu územního rozhodnutí u parcely 1665/23. Tato žádost byla přidělena Odboru výstavby, 
jakožto příslušnému stavebnímu úřadu, který změnu územního rozhodnutí vydává. 
Návrh usnesení: 4.7.1 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se změnou územního rozhodnutí spočívající ve změně 
tvaru střechy navrhované stavby na pozemku p. č. 1665/23 v k. ú. Čelákovice, za podmínek 
stanovených ve vyjádření města Čelákovice č. 19/2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Pátek)
Návrh usnesení: 4.7.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 19/2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.(Pátek)

4.8 Vyjádření města Čelákovice č. 20/2015 – stanovisko k záměru vybudování přístavby ke 
stávajícímu rodinnému domu č. p. 649, Matěje Červenky, Čelákovice
Městu Čelákovice byla dne 27. 11. 2015 pod č. j. MUC/12669/2015 doručena žádost manželů S.
o vydání stanoviska k záměru vybudování přístavby ke stávajícímu rodinnému domu č. p. 649, Matěje 
Červenky, Čelákovice. Pro posouzení žádosti byla předložena dokumentace ve stupni DUR+DSP na 
stavbu „Přístavba a stavební úpravy stávajícího RD“ z 11/2015, zodpovědný projektant Ing. D. Č., 
Ph.D., kreslil P. S.
Návrh usnesení: 4.8.1 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se záměrem vybudování přístavby ke stávajícímu 
rodinnému domu č. p. 649, Matěje Červenky, Čelákovice, včetně drobných stavebních úprav ve 
stávající části dle dokumentace ve stupni DUR+DSP na stavbu „Přístavba a stavební úpravy 
stávajícího RD“ z 11/2015, zodpovědný projektant Ing. D. Č., Ph.D., kreslil P. S., za podmínek 
stanovených ve vyjádření města Čelákovice č. 20/2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 4.8.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 20/2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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4.9 Schválení příkazní smlouvy „Manažer akce – Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, 
Čelákovice “ 
Vzhledem k plánované rekonstrukci sportovní haly Vikomt a možnosti provést rekonstrukci za podpory 
finančních prostředků, formou dotace z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), bylo 
zahájeno zadávací řízení. Jednalo se o poptávkové řízení dle směrnice č. l/9/2014 k zadání veřejných 
zakázek malého rozsahu (dále jen Směrnice), skupina B, na služby k akci „Manažer akce -
Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, Čelákovice“. 
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 společností OLIVIUS s.r.o, Sokolov, jako příkazníkem na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na 
služby „Manažer akce – Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, Čelákovice“ za cenu 425.000,- Kč bez 
DPH (tj. 514.250,- Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Opa)

4.10 Výsledky JŘBU Dodatečné stavební práce veřejné zakázky „Snížení energetické 
náročnosti budovy MŠ Čelákovice“
V souladu s usnesením RM č. 32/2015/4.6.2 ze dne 3. 12. 2015 bylo dne 8. 12. 2015 zahájeno 
jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce veřejné zakázky „Snížení energetické 
náročnosti budovy MŠ Čelákovice“. Dne 14. 12. 2015 byla podána nabídka vyzvaného zájemce, 
společnosti DKK Stav s. r. o., Liberec. 
Návrh usnesení: 4.10.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a s ustanoveními zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako pro zadavatele nejvhodnější nabídku 
společnosti DKK Stav s. r. o., Liberec, na provedení dodatečných stavebních prací dle ZL 03 veřejné 
zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Čelákovice“ podanou v rámci jednacího řízení 
bez uveřejnění za nabídkovou cenu 46.771,- Kč bez DPH (tj. 56.592,91 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Opa)
Návrh usnesení: 4.10.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 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 Z/2015/21/ORM/Za, č. zhotovitele 20150625 uzavřené dne 16. 2. 2015 ve znění jejího 
Dodatku č. 1 uzavřeného dne 22. 6. 2015 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 26. 8. 2015 mezi městem 
Čelákovice jako objednatelem a společností DKK Stav s. r. o., Liberec, jako zhotovitelem na provedení 
stavby „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Čelákovice“ v celkové ceně dle smlouvy o dílo ve 
znění tohoto dodatku 7.906.085,- Kč bez DPH (tj. 9.566.362,80 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Opa)

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. Pokoj, o. p. s, Praha 1, chráněné bydlení, osobní 
asistence projevil, zasláním dopisu dne 3. 12. 2015, zájem o darování 5 ks seniorských telefonů. 
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 telefony Aligator A430 
mezi městem Čelákovice, jako dárcem telefonů, a Pokoj, o. p. s. jako obdarovaným.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Opa)

5.2 Žádost o poskytnutí daru – seniorský telefon
Dne 9. 12. 2015 požádala paní M. V. o darování seniorského telefonu Aligator A430.  Paní V. bydlí 
v Čelákovicích. RM na svém jednání dne 14. 7. 2015 souhlasila dle ustanovení č. 19/2015/5.1 řešit 
ukončení projektu telefonních přístrojů Aligator A430 formou darů.
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 telefon Aligator A430
mezi městem Čelákovice, jako dárcem telefonu a paní M. V., jako obdarovanou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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5.3 Koncepce Pečovatelské služby
Místostarosta II informoval radní o Koncepci rozvoje Pečovatelské služby Čelákovice. Tato koncepce 
byla již projednána jak v radě města, tak v Bytové a sociální komisi.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit po projednání v Komisi bytové 
a sociální Koncepci rozvoje Pečovatelské služby Čelákovice pro období 2015 – 2025.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Expozice Městského muzea v Čelákovicích
Místostarosta II informoval radní o plánované nové expozici Městského muzea v Čelákovicích. 
Návrh usnesení: RM ukládá řediteli Městského muzea předložit časový a finanční harmonogram 
obnovy muzejních expozic dle záměru schváleného dle usnesení Zastupitelstva města č. 7/2015/4 ze 
dne 4. 11. 2015 v termínu do 31. 1. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Uzavření Nájemní smlouvy na byt zvláštního určení – v Domě s pečovatelskou službou v č. 
p. 26, Čelákovice, s paní M. S., bytem Stankovského č. p. 1636, Čelákovice. 
V současné době město disponuje volným bytem č. 205 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. 205 
v 1. patře Domu s pečovatelskou službou č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice, s paní M. S., Čelákovice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude činit 28,96 Kč/m².
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.2 Uzavření Nájemní smlouvy na byt zvláštního určení – v Domě s pečovatelskou službou v č. 
p. 26, Čelákovice, s paní L. P., bytem B. Smetany č. p. 1131/25, Čelákovice. 
V současné době město disponuje volným bytem č. 308 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. 308 
ve 2. patře Domu s pečovatelskou službou č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice, s paní L. P., Čelákovice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude činit 28,96 Kč/m².
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Opa)

8.3 Uzavření Nájemní smlouvy na byt zvláštního určení – v Domě s pečovatelskou službou v č. 
p. 26, Čelákovice, s paní J. Š., bytem Chudomelská č. p. 280, Mochov. 
V současné době město disponuje volným bytem č. 103 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. 103 
v přízemí Domu s pečovatelskou službou č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice, s paní J. Š., Mochov. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude činit 28,96 Kč/m².
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Opa)
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8.4 Uzavření Nájemní smlouvy k bytu s paní P. K., Čelákovice a současně uzavření Nájemní 
smlouvy k bytu s panem Ing. J. J., Čelákovice
Paní P. K. a pan Ing. J. J. se dohodli o vzájemné výměně bytů. Paní P. K. je nájemcem bytu o velikosti 
2+1, celková plocha bytu je 85,81 m² v domě č. p. 1273/22, ulice Prokopa Holého v Čelákovicích 
a požaduje byt, který užívá nájemce pan Ing. J. J., jedná se o byt o velikosti 2+1, celková plocha bytu 
je 71,15 m² v domě č. p. 1274/24, ulice Prokopa Holého 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 v rámci výměny bytů uzavření Nájemní 
smlouvy k bytu o velikosti 2+1 v č. p. 1274/24, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, s paní P. K., 
Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41,-
Kč/m², doba trvání nájmu od 1. 1. 2016 a současně schvaluje uzavření Nájemní smlouvy k bytu 
o velikosti 2+1 v č. p. 1273/22, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, s Ing. J. J., Čelákovice. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41,- Kč/m², doba trvání nájmu 
od 1. 1. 2016. Náklady na případné investice do bytu si účastníci výměny vyrovnají mezi sebou 
navzájem a běžné opravy v bytech si opraví na své náklady.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Opa)

8.5 Uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3+1 v domě č. p. 621, ul. Lesní v Milovicích 
s panem J. D., dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
Jedná se o byt o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 118,02 m², byt je ve 3. patře v č. p. 621, 
ul. Lesní v Milovicích. Členové bytové komise doporučují přidělení bytu panu J. D., trvale bytem nám 
30. června, Milovice, přechodně v podnájmu Janáčkova 829/22, Mladá Boleslav, 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, panu J. D., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Třípokojový byt je z roku 1998. 
Výše nájemného je za 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 5, proti 0, zdržel se 0.(1 nepřítomen Opa)

8.6 Zápis č. 13/2015 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 3. 12. 2015
RM se předkládá zápis č. 13/2015 z jednání Komise bytové a sociální.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 13/2015 ze dne 
3. 12. 2015. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.7 Vzdání se práva a prominutí dluhu z neuhrazeného nájemného
Dne 9. 12. 2002 byla uzavřena nájemní smlouva se Sdružením podnikatelů „DIAMANT“ na pronájem 
nebytových prostor za účelem provozování kavárny v domě č. p. 109 v Sedláčkově ulici 
v Čelákovicích. Nájemní vztah byl ukončen k 31. 5. 2005. Nájemce neuhradil nájemné za měsíc září 
2004 ve výši 5.530,- Kč. V současné době je dluh promlčen, doporučujeme pohledávku odepsat.
Návrh usnesení: 8.7.1 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 z titulu 
neuhrazeného nájemného za měsíc září 2004 Sdružením podnikatelů „DIAMANT“ ve výši 5.530,- Kč.   
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.7.2 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 z titulu 
neuhrazeného nájemného za měsíc únor 2006 společnosti JK Profit s.r.o., ve výši 13.090,- Kč.   
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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8.8 Nájem prostoru sloužícího podnikání v objektu čp. 109, ulice Sedláčkova
V souladu s nájemní smlouvou uzavřenou mezi městem Čelákovice a panem M. Š. na pronájem 
nebytových prostor v domě č. p. 109 v ulici Sedláčkova v Čelákovicích, provozuje pan M. Š. od 26. 2. 
2010 kavárnu.
Návrh usnesení: 8.8.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodloužení nájmu 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 kavárny panu M. Š., fyzické osobě 
podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku, Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav.
Jedná se o prostor v části B uvedeného domu o celkové ploše 47,4 m² označované v dokumentaci 
objektu čísly 133, 134, 135 a 136.
Výše nájemného je 6.545,- Kč měsíčně (1.657,- Kč/m² ročně), doba nájmu neurčitá.   
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.8.2 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 s panem M. Š., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ

Zápis ověřila: Jarmila Volfová
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                                starosta města Čelákovic
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