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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 2/2016 konané dne 19. ledna 2016

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: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, JUDr. Kristýna Vorlíčková – právník

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
  1.2 Jmenování Jarmily Volfové ověřovatelkou usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D.,
   ověřovatelem zápisu
  1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
  2. Majetkoprávní záležitosti
  3. Finance, rozpočty, dotace
  4. Investice, záměry a vyjádření města 
  6. Školství, kultura a sport
  7. Doprava
  8. Bytové a nebytové záležitosti
  9. Veřejný pořádek a bezpečnost
  10. Životní prostředí – VaK – Odpadové hospodářství
  11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.00 hodin v zasedací místnosti AVE – v Benátkách nad Jizerou a bylo 
ukončeno v 15.45 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 19. 1. 2016

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 6.6, 8.3 a 11.1.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Skalický)

1.2 Jmenování Jarmily Volfové ověřovatelkou usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D.,
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. (Volfová), (1 nepřítomen Skalický)
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. (Opa), (1 nepřítomen Skalický)

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 1/2016 ze dne 5. 1. 2016.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 1/2016 ze dne 5. 1. 2016. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Skalický)
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V 13.10 hod se dostavil Mgr. Marek Skalický.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 3. 2014
Dne 15. 12. 2015 Rada města odsouhlasila usnesením č. 33/2015/2.4 snížení 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. 
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, Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu 
nebytových prostor uzavřené dne 31. 3. 2014 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem, 
a společností KYLPYLÄ, s. r. o., Kolín IV, jako nájemcem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro akci 
„Čelákovice, Rumunská – kNN – č. p. 1477/876“
Společnost ELMEP, s. r. o. podala dne 7. 12. 2015 žádost o vypracování smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice, Rumunská – kNN – č. p. 
1477/876“.
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 st. p. č. 994/40 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 415 m², p. 
č. 994/92 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 4.763 m², p. č. 994/95 – ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 8.254 m², p. č. 987/101 – ostatní plocha/manipulační plocha, 
o výměře 941 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 29.250,- Kč bez DPH 
(35.392,50 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Nájemní smlouva na pozemek pod garáží st. p. č. 1425/8
Usnesením Rady města č. 30/2015/2.1 ze dne 18. 11. 2015 byl schválen záměr města na pronájem 
pozemku st. p. č. 1425/ 8 v k. ú. Čelákovice. Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce. V příslušné 
lhůtě reagovala na záměr pouze paní I. M.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), Nájemní smlouvu mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem 
pozemku st. p. č. 1425/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, a paní I. M., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 1.140,- Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro akci 
„Čelákovice, Na Nábřeží, kNN, p. č. 1554/1,7“
Společnost ELEKTROŠTIKA, s. r. o. podala žádost o vyjádření k akci „Čelákovice, Na Nábřeží, kNN, 
p. č. 1554/1,7“. Tato akce byla projednána na poradě vedení, kde byla odbory města schválena 
a následně byl dne 12. 11. 2015 vydán souhlas města.
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. 1554/17 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha, 
o výměře 141 m², p. č. 1556/23 – trvalý travní porost, o výměře 617 m², p. č. 1556/2 – trvalý travní 
porost, o výměře 687 m², p. č. 3197/3 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 636 m², p. č. 3197/1 –
ostatní plocha/silnice, o výměře 3.699 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 
5.550,- Kč bez DPH (6.715,50 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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2.5 Záměr pronájmu pozemku p. č. 39/1 – B.
Podkladový materiál je nutné projednávat dohromady s podkladovým materiálem č. 2/2016/4.3 –
Vyjádření města č. 5/2016, ve kterém jsou uvedeny další podstatné informace k předkládanému 
záměru.
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 p. č. 39/1 – ostatní 
plocha/zeleň, o výměře 106 m², z celkové výměry 3.161 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 60,- Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 0, proti 4, zdržel se 1.(Pátek)
Návrh nebyl přijat.
Na jednání RM budou přizváni B., kde se projedná jejich situace a bude snaha najít společné řešení.

2.6 Záměr pronájmu pozemku st. p. č. 241, k. ú. Sedlčánky
Dne 29. 10. 2015 podal pan J. H. žádost o pronájem pozemku st. p. č. 241 – zastavěná plocha 
a nádvoří, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice ve vlastnictví města Čelákovice. Pozemek je dosud 
pronajímán paní J. S., jakožto původnímu vlastníku chaty 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 chatou st. p. č. 
241 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za minimální 
cenu 60,- Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Záměr pronájmu pozemku p. č. 39/2, k. ú. Čelákovice
Dne 2. 11. 2015 podala paní I. S. žádost o pronájem pozemku p. č. 39/2 – zahrada, o výměře 64 m², 
z celkové výměry 110 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice ve vlastnictví města Čelákovice. Výše 
uvedená část pozemku byla již několik let užívána paní I. S., ovšem nikdy s ní nebyl uzavřen nájemní 
vztah.
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 p. č. 39/2 –
zahrada, o výměře 64 m², z celkové výměry 110 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 60,- Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.8 Záměr pronájmu pozemku p. č. 161/1, k. ú. Čelákovice
Pan V. D., paní J. M. a pan J. Š. na základě soudního jednání požadovali vydržení části pozemku p. č. 
161/1 ve vlastnictví města Čelákovice. Řízení bylo ukončeno rozsudkem č. j. 21Co254/2015-164, 
přičemž pozemek zůstal ve vlastnictví města 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, záměr pronájmu části pozemku p. č. 161/1 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře cca 265 m², z celkové výměry 3.127 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,- Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočet 2015 – změna č. 17
RM se předkládá rozpočet 2015 – změna č. 17
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. 17.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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3.2 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2015 
provedené k 31. 12. 2015
Rozpočtová pravidla, schválená usnesením Zastupitelstva města č. 8/2015/4. 3 dne 16. 12. 2015, 
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. 12. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Technické služby Čelákovice – úprava rozpočtu 2015, úprava přípustného objemu 
prostředků na platy
Technické služby Čelákovice žádají o schválení úpravy rozpočtu na rok 2015. Jedná se o zvýšení 
nákladů na účtu 521 o135 tis. Kč, které je kompenzováno snížením nákladů na účtu 501. Úprava 
rozpočtu je z důvodů pořízení vysavače Glutton a jeho obsluhy od dubna 2015. 
Návrh usnesení: 3.3.1 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 
Technických služeb Čelákovice na rok 2015 následovně:
účet 521 mzdy navýšení o 135.000,- Kč,
účet 501 spotřeba materiálu snížení o    135.000,- Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Opa)
Návrh usnesení: 3.3.2 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 
Technické služby Čelákovice, přípustný objem prostředků na platy na rok 2015 ve výši 11.305.000,-
Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Opa)

3.4 Technické služby Čelákovice – schválení úpravy odpisového plánu na rok 2015
Technické služby Čelákovice žádají o schválení úpravy odpisového plánu na rok 2015, protože 
hodnota majetku podléhajícímu odepisování se v průběhu roku zvýšila o 4.191.304,- Kč. Nový plán 
odpisů je stanoven na hodnotu 1.255.736,- 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 Technických služeb Čelákovice, na rok 2015 na hodnotu 1.255.736,- Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Opa)

3.5 ZUŠ Jana Zacha – úprava podmínek pro vypůjčení hudebních nástrojů
Při průběžné prověrce hospodaření za rok 2015 v ZUŠ auditor poukazuje na skutečnost, že hudební 
nástroje jsou za úplatu (příspěvek na opravy a údržbu nástrojů) půjčovány žákům, kteří na tyto 
nástroje hrají v rámci studia. Účtování o této činnosti by mělo být vedeno podle zřizovací listiny 
v doplňkové činnosti.
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, výši výpůjčného 
  70,- Kč /měsíc při hodnotě nástroje do 5.000,- Kč,
120,- Kč/měsíc při hodnotě nástroje do 20.000,- Kč, 
180,- Kč/měsíc za mistrovské nástroje v hodnotě nástroje nad 20.000,- Kč,
za vypůjčení hudebních nástrojů žákům Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice pro účely 
jejich výuky a vypůjčení je považováno za příjem z hlavní činnosti.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Zápis č.1/2016 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 4. 1. 2016
RM se předkládá zápis č.1/2016 z jednání Komise pro rozvoj města
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 1/2016 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 
4. 1. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 



Rada města Čelákovic

5

4.2 Výsledky JŘBU Dodatečné stavební práce veřejné zakázky „Rekonstrukce varny MŠ 
Rumunská, Čelákovice“
Usnesením Rady města č. 20/2015/4.2.1 ze dne 28. 7. 2015 bylo schváleno provedení víceprací 
v rámci akce „Rekonstrukce varny MŠ Rumunská, Čelákovice“ v rozsahu ZL 01 až 05. Dále bylo 
Usnesením Rady města č. 33/2015/4.5.1 ze dne 15. 12. 2015 schváleno provedení víceprací 
v rozsahu ZL 06 až 08. 
Návrh usnesení: 4.2.1 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 ORSmix s. r. o., Praha 9, na provedení dodatečných stavebních prací dle ZL 01 až ZL 08 
veřejné zakázky „Rekonstrukce varny MŠ Rumunská, Čelákovice“ podanou v rámci jednacího řízení 
bez uveřejnění za nabídkovou cenu - 8.128,48 Kč bez DPH (- 9.835,46 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. objednatele Z/2015/21/ORM/Za, č. zhotovitele 20150625 uzavřené dne 26. 6. 2015 mezi městem 
Čelákovice jako objednatelem a společností ORSmix s. r. o., Praha 9, jako zhotovitelem na provedení 
stavby „Rekonstrukce varny MŠ Rumunská, Čelákovice“ v celkové ceně dle smlouvy o dílo ve znění 
tohoto dodatku 4 977 488,52 Kč bez DPH (6 022 761,11 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Vyjádření města č. 5/2016 – „Oplocení bezbariérové klidové zóny, č. parc. 39/5, 197, 3226/3, 
39/1 k. ú. Čelákovice“
Podkladový materiál doporučujeme projednávat dohromady s materiálem 2/2016/2.5 – Záměr na 
pronájem pozemku p. č. 39/1 v k. ú. Čelákovice.
Rada města schválila svým usnesením č. 27/2015/2.7.1 ze dne 6. 10. 2015 záměr na pronájem 
pozemku dle zákresu, který je přílohou č. 1 tohoto podkladového materiálu.
Návrh usnesení: 4.3.1 RM nesouhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s umístěním a realizací stavby „Oplocení bezbariérové 
klidové zóny, č. parc. 39/5, 197, 3226/3, 39/1, k. ú. Čelákovice“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.3.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 5/2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Změna nastavení služby Datonet
Městský úřad Čelákovice využívá dlouhodobě k připojení na internet konektivitu od společnosti LICA 
s.r.o., po převodu části podniku na nového vlastníka DPT, s.r.o, Nymburk.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování 
služeb uzavřené mezi městem Čelákovice a LICA s.r.o., resp. DPT, s.r.o. ze dne 5. 10. 2009.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 Smlouva o poskytnutí služby Datonet FREE
Město Čelákovice má zájem pokrýt veřejně dostupnou sítí k připojení na Internet plochu náměstí. Tuto 
službu město nemůže poskytnout samo, jelikož nemá licenci k poskytování těchto služeb. 
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. 2 ke smlouvě o poskytování 
služeb uzavřené mezi městem Čelákovice a LICA s.r.o., resp. DPT, s.r.o. ze dne 5. 10. 2009.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.6 Projektová dokumentace na protipovodňové opatření Císařská Kuchyně – Sedlčánky, 
Čelákovice
Město Čelákovice zadalo v druhé polovině roku 2015 společnosti HG partner s.r.o. zpracovat studii 
protipovodňového opatření Císařská Kuchyně – Sedlčánky, Čelákovice. Z této studie vyplynula 
nezbytná opatření a doporučení zejména na ochranu od vodního toku Výmola.
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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, podání žádosti o dotaci na projekt „Projektová 
dokumentace na protipovodňové opatření Císařská Kuchyně – Sedlčánky, Čelákovice“ ze 
Středočeského Povodňového fondu pro rok 2016 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve 
výši minimálně 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.7 Vyjádření města č. 3/2016 – Obytný soubor V Prokopě
Městu Čelákovice byla dne 21. 9. 2015 doručena žádost společnosti TOHOZ FRIGOTRANSPORT 
s.r.o. o vydání souhlasu s prodloužením platnosti územního rozhodnutí nové stavby „Obytný soubor 
V Prokopě“, Spis. zn.: MUC/10682/2012/L, č. j. MUC/06877/2013 ze dne 25. 6. 2013 s nabytím právní 
moci dne 31. 7. 2013 vydané Městským úřadem Čelákovice, odbor výstavby.
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, s prodloužením platnosti územního rozhodnutí nové 
stavby „Obytný soubor V Prokopě“ Spis. zn.: MUC/10682/2012/L, č. j. MUC/06877/2013 ze dne 25. 6. 
2013 s nabytím právní moci dne 31. 7. 2013 vydané Městským úřadem Čelákovice, odbor výstavby.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.7.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 3/2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.8 Vyjádření města č. 4/2016 a 6/2016 až 8/2016 k investičním záměrům předloženým 
společností heim trade
Zástupcům vedení města byla panem architektem Vávrou předána část rozpracované studie na 
transformaci některých ploch v investičním zájmu společnosti Kovohutě Holding DT, a.s. 
Návrh usnesení: 4.8.1 RM nesouhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s umístěním a realizací zástavby pro bydlení 
v jihozápadní části areálu KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.8.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 4/2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.8.3 RM nesouhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s umístěním a realizací záměru rekonstrukce bytového 
domu a realizace rodinného domu při ulici Dělnické.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.8.4 RM schvaluje Vyjádření města č. 6/2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
4.8.5 Tento bod vrácen k přepracování a bude projednán na další RM.
4.8.6 Tento bod vrácen k přepracování a bude projednán na další RM.
Návrh usnesení: 4.8.7 RM nesouhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s umístěním a realizací záměru výstavby rodinných 
domů při ulici Přístavní.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.8.8 RM schvaluje Vyjádření města č. 8/2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Redukce zájmového území Městského muzea v Čelákovicích (MěM), jako oprávněné 
organizace k provádění archeologických výzkumů
Na základě dohody v rámci Středočeské archeologické komise omezuje MěM  rozsah vlastních 
archeologických výzkumů v územních obvodech obcí:
Dehtáry, Dobročovice, Doubek, Káraný, Květnice, Nový Vestec, Sibřina, Sluštice, Stará Boleslav, 
Stupice, Škvorec, Třebohostice, Úvaly, Zlatá v okresu Praha-východ, 
Byšičky, Semice v okresu Nymburk, s platností od 1. ledna 2016. 
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Návrh usnesení: RM bere na vědomí Rozhodnutí ředitele Městského muzea v Čelákovicích 
č. 23/2015 ze dne 16. 12. 2015 o úpravě rozsahu zájmového území Městského muzea v Čelákovicích, 
jako oprávněné organizace k provádění archeologických výzkumů, ke dni 1. 1. 2016. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.2 Souhlas s užitím znaku města Čelákovic
Pan P. H., Brno žádá Radu města o souhlas s užitím znaku města Čelákovic pro účely obrazové 
přílohy vědecké publikace „Klíč ke znakům měst České republiky“, která bude vydána v rámci ediční 
řady Moravské zemské knihovny v Brně, v roce 2016. Znaky budou řazeny abecedně, obdoba 
obrazové přílohy publikace J. Č. „Městské znaky v českých zemích“. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 34a, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, užití znaku města Čelákovic v obrazové příloze vědecké 
publikace P. H. „Klíč ke znakům měst České republiky“.   
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Oznámení akce na pozemcích města – Masopustní průvod v Sedlčánkách
Osadní výbor Sedlčánky pořádá dne 13. února 2016 v době od 10.00 do 17.00 hodin Masopustní 
průvod.
Trasa: Sedlčánky – Mírové náměstí, Ke Křížku, Na Hrázi, Na Plácku, Komenského, Na Vošverku, 
Matěje Koštíře, Josefa Klicpery, Františka Chvátliny, Čelákovského, Bezejmenná, U Dubu, Zábranská, 
Průběžná, Fučíkova, Smetanova. 
Předpokládaný počet účastníků: 80 osob. 
Návrh usnesení: 6.3.1 RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s konáním kulturní akce Osadního výboru Sedlčánky 
„Masopustní průvod“, na pozemcích města v Sedlčánkách dne 13. 2. 2016 v době od 10.00 do 17.00 
hodin, po ohlášené trase.     
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.3.2 RM žádá Městskou policii o součinnost při konání „Masopustního průvodu“ 
dne 13. 2. 2016 v Sedlčánkách.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.4 Partnerská spolupráce se zahraničními městy Rüti a Trescore
Město Čelákovice navázalo v minulých letech partnerskou spolupráci se švýcarským městem Rüti 
a italským městem Trescore. Již dlouhodobě se kontakty omezují pouze na písemné formální 
pozdravy samospráv uvedených měst, spolupráce tedy nenaplňuje očekávání a smysl daného 
partnerství.   
Návrh usnesení: RM ukládá místostarostovi II vytipovat vhodná zahraniční města pro partnerskou 
spolupráci v termínu do 30. 6. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.5 Smlouva o nájmu sloupu veřejného osvětlení za účelem umístění reklamy
Firma FV-Plast, a. s. se sídlem Praha 9 – Horní Počernice žádá o pronájem 2 sloupů veřejného 
osvětlení k umístění reklamních zařízení s navigací k pobočce své firmy v ulici Kozovazské 1049, 
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, Smlouvu o nájmu sloupu 
veřejného osvětlení za účelem umístění reklamy mezi městem Čelákovice jako pronajímatelem 
a firmou FV-Plast, a. s., Praha 9, jako nájemcem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.6 Vyúčtování nákladů Městského stadionu v Čelákovicích ve vztahu Čelákovická sportovní, 
příspěvková organizace – SK UNION
Návrh usnesení: 6.6.1 RM schvaluje vyúčtování nákladů Čelákovické sportovní, příspěvková 
organizace, za období září – prosinec 2015 ve výši 73.700,- Kč za využívání Městského stadionu SK 
UNION Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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Návrh usnesení: 6.6.2 RM neschvaluje vyúčtování SK UNION Čelákovice, za období září – říjen 
2015 za údržbu fotbalové hrací plochy na Městském stadionu. Rada města požaduje předložení 
detailního rozpisu vyúčtování.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA

7.1 Projekt „Zónování nákladní dopravy – západní část města Čelákovic“
Město Čelákovice nechalo zpracovat Mgr. A. J. C. projekt „Zónování nákladní dopravy - západní část 
města Čelákovic“ z důvodu nutné potřeby organizace nákladní dopravy, tj. směrovat ji z centra města 
do průmyslové zóny bývalého areálu TOS. Cílem projektu je umožnit nákladní dopravě vjíždět bez 
omezení ze silnice II/245 do průmyslového areálu a zpět v západní části města Čelákovic.
Návrh usnesení: RM se seznámila s projektem „Zónování nákladní dopravy - západní část města 
Čelákovic“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Revokace usnesení č. 30/2015/8.5 ze dne 18. listopadu
Rada města Čelákovic přidělila byt o velikosti 3+1, Topolová, č. p. 618 v Milovicích panu B. S. R, 
Ostrava, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu, usnesením č. 30/2015/8.5 ze dne 18. listopadu 
2015.
Návrh usnesení: RM revokuje své usnesení č. 30/2015/8.5 ze dne 18. 11. 2015.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.2 Přidělení bytu a uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3+1 v domě č. p. 618, ul. 
Topolová v Milovicích s paní S. P., 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 paní S. P., trvale bytem 
Lipová č. p. 810, Čelákovice, dle seznamu uchazečů o byt.
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, paní S. P., Čelákovice, 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 1.(Studnička)

8.3 Bytová a sociální komise
Vzhledem k podání rezignace na členství v Komisi, musí být doplněn stávající počet členů.
Návrh usnesení: 8.3.1 RM bere na vědomí rezignaci pana Petra Polnického na členství v Komisi 
bytové a sociální.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 8.3.2 RM jmenuje členem Komise bytové a sociální pana Petra Kabáta s účinností 
od 20. 1. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Povodňová komise města Čelákovic
Vzhledem k personálním změnám je navrženo odvolání bývalých pracovníků MěÚ z Povodňové 
komise.
Návrh usnesení: 9.1.1 RM odvolává členy Povodňové komise Mgr. Karla Kárníka a Jaroslava 
Beneše ke dni 19. 1. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 9.1.2 RM jmenuje členy Povodňové komise Ing. Ondřeje Přenosila a pana Petra 
Krále s účinností od 20. 1. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Revitalizace zeleně v ul. Rumunská, dotace ze Středočeského Fondu životního prostředí 
a zemědělství - podání žádosti
O dotaci na realizaci tohoto projektu z výše uvedeného fondu žádalo město Čelákovice již v loňském 
roce, v rámci Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje. Zastupitelstvo 
Středočeského kraje však pro nedostatečný objem peněžních prostředků v Programu 2015 svým 
usnesením č. 088-19/2015/KUSK ze dne 22. 9. 2015 poskytnutí dotace neschválilo.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o dotaci na akci „Revitalizace 
zeleně v ul. Rumunská, Čelákovice“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek 
spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.2 EKOKOM – změny v systému odměn a podílu obalové složky, přílohy ke Smlouvě č. 3 a 4. 
V prosinci 2015 informovala autorizovaná obalová společnost EKO-KOM svým dopisem ze dne 
14. 12. 2015 doručeným pod  č.j. MUC/13817/2015 o změnách v systému EKO-KOM a.s., které se 
dotýkají odměn pro obce a jsou platné od 1. 1. 2016. Výši odměn určuje EKO-KOM a.s. Změny odměn 
jsou podrobně uvedeny v přiloženém písemném materiálu v příloze č. 3 a č. 4.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí avizované změny v systému EKO-KOM a změnu sazebníku 
základních odměn na rok 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

10.3 Změna nákupní ceny vody od 1. 1. 2016
V souladu s čl. IV. odst. 3 smlouvy č. VP 22 ze dne 1. 1. 2001, kterou město uzavřelo s firmou 
Pražské vodovody a kanalizace, Praha 1, stanovuje dodavatel novou cenu dodávané pitné vody na 
hodnotu 10,97 Kč/ m³ s účinností od 1. 1. 2016. 
Návrh usnesení: RM schvaluje Dodatek č. 15 ke smlouvě č. VP 22 ze dne 1. 1. 2001 uzavřené mezi 
městem Čelákovice, jako odběratelem, a firmou Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Praha 1, jako 
dodavatelem, kterým se stanovuje nákupní cena vody s účinností od 1. 1. 2016 na 10,97 Kč/m³ bez 
DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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11. RŮZNÉ

11.1 Podpora projektu Rodinného centra ROUTA, z.s. „Rodinné útočiště pro Vás“
Rodinné centrum ROUTA se věnuje rozvoji sociálních služeb v Čelákovicích. Ve své činnosti se snaží 
nespoléhat jen na finanční podporu ze strany města Čelákovic, ale podává žádosti o poskytnutí 
dotace i u jiných subjektů. V současné době je připravována žádost o dotaci z fondů Středočeského 
kraje.
Návrh usnesení: RM podporuje podání žádosti o dotaci na projekt „Rodinné útočiště pro Vás“ 
Rodinného centra ROUTA, z. s., Sokolovská 305, Čelákovice, z Programu 2016 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Zápis ověřil: Ing. Miroslav Opa, Ph.D.
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                                starosta města Čelákovic
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