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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 6/2016 konané dne 1. března 2016

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

Omluven: Mgr. Marek Skalický

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, JUDr. Kristýna Vorlíčková – právník, členové Komise pro 
rozvoj města: Ing. Dana Teichmanová, Ing. arch. Kamila Douděrová, Ing. arch. Renata Fialová,
Ing. arch. Josef Zumr, Ing. arch. Jan Turina

Program jednání:
  1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
  1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického
   ověřovatelem zápisu
  1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
  2. Majetkoprávní záležitosti
  3. Finance, rozpočty, dotace
  4. Investice, záměry a vyjádření města 
  6. Školství, kultura a sport
  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 MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 16:05 hodin.

Zapsala: Libuše Svobodová dne 1. 3. 2016

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1 Schválení předloženého programu jednání

Návrh usnesení: 1.1 RM schvaluje předložený program jednání.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: Ing. Opa - 1

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry, ověřovatelem usnesení a Ing. Petra Studničky, PhD.,
ověřovatelem zápisu

Návrh usnesení: 1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se: Ing. Sekyra - 1, nepřítomen: Ing. Opa - 1

Návrh usnesení: 1.2.2 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se – Ing. Studnička - 1, nepřítomen: Ing. Opa – 1
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1.3 Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 5/2016 ze dne 16. 2. 2016. 
Nebyla vznesena připomínka.

Návrh usnesení: 1.3 RM schvaluje zápis RM č. 5/2016 ze dne 16. 2. 2016. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: Ing. Opa - 1

1.4 Kontrola plnění usnesení

Návrh usnesení: 1.4 RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení přednesenou tajemníkem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: Ing. Opa - 1

V 13:10 hod. se dostavil radní Ing. Miroslav Opa, Ph.D.

Hosté - členové Komise pro rozvoj města diskutovali s radními o aktuálních tématech se zaměřením 
na činnost poradního orgánu Rady města.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 39/2, k. ú. ČELÁKOVICE
Vzhledem k tomu, že paní J. Č. a pan J. P. neoprávněně užívají část pozemku p. č. 39/2 – zahrada, o 
výměře 34 m², z celkové výměry 110 m², a pan K. V. neoprávněně užívá část pozemku p. č. 39/2 –
zahrada, o výměře 14 m², z celkové výměry 110 m², je nutné v obou případech tyto vztahy 
zlegalizovat. Pro určení výměry užívaného pozemku bylo provedeno geodetické zaměření.

Návrhy usnesení: 2.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části 
pozemku p. č. 39/2 – zahrada, o výměře 34 m², z celkové výměry 110 m², v k. ú. Čelákovice a obci
Čelákovice, za minimální cenu 60,- Kč/ m²/rok.

Návrh usnesení: 2.1.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části 
pozemku p. č. 39/2 – zahrada, o výměře 14 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. 

2.2 Proplacení částky za provedenou opravu kanalizace v Sukově ulici Dne 15. 12. 2015 byl na 
Městském úřadu v Čelákovicích přijat dopis pod č. j. MUC/13872/2015 od dnes již bývalého 
provozovatele vodohospodářské infrastruktury, společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. 
s. (dále jen VaK). V dopise společnost Vak žádá město Čelákovice o proplacení částky za provedenou 
opravu kanalizace při opravě havárie vodovodního řadu DN 300 v ul. Sukova z 22. 11. 2015.

Návrh usnesení: 2.2.1 RM bere na vědomí informace týkající se opravy kanalizační stoky v Sukově 
ulici dne 22. 11. 2015.

Návrh usnesení: 2.2.2 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, proplatit fakturu na obnovu kanalizace firmě Vodovody 
a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., v celkové výši 119.275,50 Kč bez DPH (144.323,40 Kč včetně 
DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Nájemní smlouva na pozemek 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.
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Návrh usnesení: 2.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), uzavření a text Nájemní smlouvy mezi městem Čelákovice, 
jako pronajímatelem, části pozemku p. č. 39/2 – zahrada, o výměře 64 m², z celkové výměry 110 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a paní I. S., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 3.840,- Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 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. Na základě výše zmiňovaného řízení vznikla 
dohoda mezi městem Čelákovice a panem D. na pronájem části pozemku p. č. 161/1, 
v k. ú. Čelákovice.

Návrh usnesení: 2.4 RM bere na vědomí, že v příslušné lhůtě na projevení zájmu o pronájem dle 
záměru schváleného usnesením Rady města č. 2/2016/2.8 ze dne 19. 1. 2016 nebyla podána žádná 
nabídka.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočet 2016 – změna č. 2
RM se předkládá Rozpočet 2016 – změna č. 2

Návrh usnesení: 3.1 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 2016 č. 2.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Příspěvkové organizace  - stanovení přípustného objemu prostředků na platy
Příspěvkové organizace neškolského typu hradí mzdy svých zaměstnanců plně ze svých příjmů 
a schváleného příspěvku na daný rok.

Návrh usnesení: 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, přípustný objem prostředků na platy na 
rok 2016 příspěvkové organizaci:
Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333 ve výši 20.000,- Kč;

Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477 ve výši 20.000,- Kč;

Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586 ve výši 20.000,- Kč;

Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414 ve výši 379.000,- Kč;

Základní škola Čelákovice, Kostelní 457 ve výši 97.000,- Kč;

Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice,
Vašátkova 343 ve výši 280.000,- Kč;

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice,
Havlíčkova 691 ve výši 1.120.000,- Kč;

Městská knihovna Čelákovice,
Na Hrádku 1092 ve výši 2.350.000,- Kč;

Městské muzeum v Čelákovicích,
Na Hrádku 464 ve výši 2.690.897,- Kč;

Kulturní dům Čelákovice, 
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Sady 17. listopadu 1380 ve výši 1.550.000,- Kč;

Technické služby Čelákovice, 
Čelakovského 1429 ve výši 11.580.000,- Kč;

Čelákovická sportovní,
Sady 17. listopadu 1753 ve výši 2.900.000,- Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu ,,Výměna oken v bytových 
domech, Čelákovice“ 
Z důvodu špatného stavu oken v bytových domech:
-  č. p. 1645 - 48 v ul. J. A. Komenského;
-  č. p. 212 v ul. Masarykově;
-  č. p. 26 v ul. Kostelní (dům s pečovatelskou službou);
je nutné zahájit zadávací řízení na výběr zhotovitele pro realizaci akce „VÝMĚNA OKEN 
V BYTOVÝCH DOMECH, ČELÁKOVICE“.

Návrh usnesení: 4.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
malého rozsahu skupiny C na stavební práce s názvem „VÝMĚNA OKEN V BYTOVÝCH DOMECH, 
ČELÁKOVICE“.

Návrh usnesení: 4.1.2 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit zadávací řízení 
veřejné zakázky „VÝMĚNA OKEN V BYTOVÝCH DOMECH, ČELÁKOVICE“ do 7. 3. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Žádost o „individuální“ dotaci – Gymnázium Čelákovice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/015/DI-1 
Gymnázium Čelákovice žádá o dotaci tzv."individuální“, tedy mimo vyhlášené programy, na podporu 
tradiční outdoorové soutěže „Čelákovická odysea“. Jde o projekt zaměřený na vědomosti, sportovní 
dovednosti a přípravu žáků k civilní obraně, sebeobraně a vzájemné pomoci v krizových situacích. 
Z dotace bude pořízen především materiál (sportovní vybavení, výtvarné potřeby), hrazeny náklady na 
služby (tisk, výlep plakátů) a pronájmy (bazén).  

Po diskuzi navrhl předkladatel Ing. Studnička snížit požadovanou částku dotace 27.905,- Kč na částku 
22.000,- Kč. 
Návrh usnesení: 6.1.1 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimo vyhlášené dotační programy města 
Čelákovic pro rok 2016, o poskytnutí dotace ve výši 22.000,- Kč Gymnáziu Čelákovice,
J. A. Komenského 414, IČ 43 755 054, na podporu soutěže „Čelákovická odysea“. 

Návrh usnesení: 6.1.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/015/DI-1 mezi městem Čelákovice, jako 
poskytovatelem a Gymnáziem Čelákovice, J. A. Komenského 414, jako příjemcem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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6.2 Žádost o „individuální“ dotaci – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 
oblastní odbočka Praha-východ (SONS)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/016/DI-2 
SONS ČR, oblastní odbočka pro Prahu – východ, žádá o dotaci ve výši 7.500,- Kč. Spolek sdružuje 
občany se zdravotním handicapem, v průměrném věku 74 let. Z celkového počtu 49 členů má 13 
členů trvalé bydliště v Čelákovicích. Podmínkou pro realizaci společných kulturních aktivit je zajištění 
dopravy.        
V roce 2016 jsou naplánovány 3 zájezdy: Zámek Frýdlant – Lázně Libverda, Zámek Blatná –
Březnice, Zámek Dobříš – Stará Huť. Náklady na dopravu budou hrazeny z dotace města Čelákovic.

Po diskuzi přednesl předkladatel Ing. Studnička protinávrh na zamítnutí žádosti o dotaci z rozpočtu 
města Čelákovic z důvodu, že předmětem dotace jsou akce, jejichž zaměření je shodné s akcemi 
organizovanými odborem pro občanské záležitosti Městského úřadu Čelákovice.

Návrh usnesení: 6.2 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimo vyhlášené dotační programy města 
Čelákovic pro rok 2016, o neposkytnutí dotace ve výši 7.500,- Kč Sjednocené organizaci nevidomých 
a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Praha - východ, IČ 65 399 447, na společné kulturní aktivity –
doprava na zájezdy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Rezignace PhDr. Radovana Havránka na členství v komisi „Redakční rada Zpravodaje 
města Čelákovic“

Návrh usnesení: 6.3 RM bere na vědomí rezignaci člena komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ PhDr. Radovana Havránka ke dni 21. 2. 2016.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se: Ing. Sekyra, Ing. Choura - 2.

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 2/2016 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 12. 2. 2016

Návrh usnesení: 8.1.1 RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 2/2016 ze 
dne 12. 2. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 8.1.2 RM ukládá ředitelce společnosti Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., zajistit účast 
zástupce společnosti na každém jednání Komise bytové a sociální.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.2 Komise podává návrh Radě města Čelákovic v rámci výměny bytů o uzavření Nájemní 
smlouvy k bytu č. 8 s panem L. K., Čelákovice a současně uzavření Nájemní smlouvy k bytu č. 
10 s paní V. V., Čelákovice
Paní V. V. a pan L. K. se dohodli o vzájemné výměně bytů. Paní V. V. je nájemcem bytu č. 8 o 
velikosti 3+1, celková plocha bytu je 82,66 m² v domě č. p. 1648, ulice J. A. Komenského 
v Čelákovicích a požaduje byt menší, který užívá nájemce pan L. K., jedná se o byt č. 10 o velikosti 
2+1, celková plocha bytu je 48,74 m² v domě č. p. 1648, uliceJ. A. Komenského v Čelákovicích.

Návrh usnesení: 8.2 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 č. 8 o velikosti 3+1 v č. p. 1648, ul. J. A. Komenského, Čelákovice, 
s panem L. K., Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude 
činit 68,41,- Kč/m², doba trvání nájmu od 1. 4. 2016 a současně schvaluje uzavření Nájemní smlouvy 
k bytu č. 10 o velikosti 2+1 v č. p. 1648, ul. J. A. Komenského, Čelákovice, s paní V. V., Čelákovice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 68,41 Kč/m², doba 
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trvání nájmu od 1. 4. 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 6, proti 0, zdržel se 0.

8.3 Komise podává návrh Radě města Čelákovic žádost o výměnu bytů, o kterou požádal pan 
K. N., bytem Milovice
Členům komise byla předložena žádost o výměnu bytu pana K. N., který požádal o výměnu bytu 
v jeho domě č. p. 501, ul. Armádní v Milovicích, nyní žije v bytě č. 34 o velikosti 2+1 a žádá byt větší. 
V domě č. p. 501 se uvolnil byt č. 30 o velikosti 3+1 po panu L. G.

Návrh usnesení: 8.3 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 č. 30 o velikosti 3+1 v č. p. 501, ul. Armádní, Milovice, s panem K. N., 
Milovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 58,03 Kč/m², 
doba trvání nájmu od 1. 4. 2016. Běžné opravy v bytě č. 30 si opraví na své náklady. Pan K. N. byt
č. 34 o velikosti 2+1 v č. p. 501, ul. Armádní, Milovice, odevzdá po vyklizení městu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.4 Komise podává návrh Radě města Čelákovic žádost o výměnu bytů, o kterou požádal pan 
A. V., bytem Čelákovice
Členům komise byla předložena žádost pana A. V., který požádal o výměnu bytu v jeho domě
č. p. 1629, ul. Na Stráni v Čelákovicích, kde nyní žije s manželkou a dvěma dětmi v bytě č. 1
o velikosti 3+1. Dlouhodobě se snaží vyměnit byt za větší, ale doposud se jim to nepodařilo. V pátém 
patře jejich domu se uvolnil byt č. 12 o velikosti 4+1 po zemřelém panu O. H.

Návrh usnesení: 8.4 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 č. 12 o velikosti 4+1 v č. p. 1629, ul. Na Stráni, Čelákovice, s panem 
A. V. a paní J. V., Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné 
bude činit 68,41 Kč/m², doba trvání nájmu vznikne po dokončení prací ze strany správní firmy 
(výměna hlavních dveří, výměna vany a podlahářské práce). Běžné opravy v bytě si manželé
A. a J. V. opraví na své náklady. Pan A. V. byt č. 1 o velikosti 3+1 v č. p. 1629,
ul. Na Stráni, Čelákovice, odevzdá po vyklizení městu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.5 Komise podává návrh Radě města Čelákovic pro přidělení bytu a uzavření Nájemní smlouvy 
k bytu č. 37 o velikosti 2+1 v domě č. p. 606, ul. Průběžná v Milovicích s panem B. S. R., dle 
seznamu uchazečů o pronájem bytu
Jedná se o byt č. 37 o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 66,79 m², byt je ve 4. patře v č. p. 606,
ul. Průběžná v Milovicích. Členové komise doporučují přidělení bytu panu B. S. R., bytem Višňova
č. p. 572 v Milovicích, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.

Návrh usnesení: 8.5 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 č. 37 o velikosti 2+1, 
Průběžná, č. p. 606, Milovice, panu B. S. R., Ostrava, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. 
Dvoupokojový byt je z roku 1997. Výše nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² 
podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy
o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, 
bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.6 Komise podává návrh Radě města Čelákovic pro přidělení bytu a uzavření Nájemní smlouvy 
k bytu č. 9 o velikosti 3+1 v domě č. p. 616, ul. Topolová v Milovicích s paní K. Š., dle seznamu 
uchazečů o pronájem bytu
Jedná se o byt č. 9 o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 85,48 m², byt je ve 4. patře v č. p. 616,
ul. Topolová v Milovicích. Členové komise doporučují přidělení bytu paní K. Š., bytem Suchardova
č. p. 170 v Milovicích, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
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Návrh usnesení: 8.6 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 č. 9
o velikosti 3+1, Topolová, č. p. 616, Milovice, paní K. Š., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem 
bytu. Třípokojový byt je z roku 1998. Výše nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² 
podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 2011. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o 
nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez 
započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.7 Seznam uchazečů o pronájem městského bytu na rok 2016
Radě města Čelákovic se předkládá seznam uchazečů o pronájem městského bytu na rok 2016.

Návrh usnesení: 8.7 RM se seznámila se Seznamem uchazečů o pronájem městského bytu na rok 
2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.8 Byt č. 1, Prokopa Holého č. p. 1173, Čelákovice – pronájem s nadstandardním nájemným
Nájemník bytu č. 1 č. p. 1173 uvolnil po dvacetiletém užívání předmětný byt. Vzhledem k tomu, že byt 
byl bez oprav užíván od svého vybudování (1939), bylo nutné přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci. 
V současné době je byt připraven k nastěhování. Na rekonstrukci bytu vynaložilo město Čelákovice 
částku 197.045,- Kč bez DPH. Vzhledem k tomu se nabízí ke zvážení možnost pokusit se zvýšit 
návratnost vynaložených prostředků vyšším než standardním nájemným. Jednou z možností, kterou 
umožňují „Zásady pronajímání bytů v majetku města Čelákovic“, je přidělení bytu obálkovou metodou. 
Minimální nájemné navrhujeme ve výši 100,- Kč/m

2
.

Návrh usnesení: 8.8 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Zásadami 
pronajímání bytů v majetku města Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 1 v domě čp. 1173 na st. p. č. 
1302, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1173.
Jedná se o byt č. 1, o velikosti 1+1 o celkové ploše 58,09 m

2
(započitatelná plocha 52,98 m

2
), 

sestávající z těchto prostor: 1 pokoj 21,38 m
2
, kuchyň 16,15 m

2
, předsíň 5,40 m

2
, koupelna + WC 4,05 

m
2
, spíž 0,90 m

2
, sklep 10,21 m

2
.

Byt je situovaný v 1. podlaží jednovchodového, třípodlažního cihlového domu s valbovou střechou.
Dům byl vybudován v roce 1939.
Vytápění a dodávka teplé vody je z kotelny v domě.

Výše nájemného je minimálně 5.298,- Kč měsíčně (100,- Kč/m
2

měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).

Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu Ing. K., tel. 326 996 052.

Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden 
v Centrálním registru dlužníků ČR, jinak není okruh zájemců omezen.
  
Předkládání nabídek

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:

Pronájem bytu č. 1, Prokopa Holého č. p. 1173, Čelákovice.

V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení).  Dále bude 
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čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že žadatel nevlastní 
objekt k bydlení a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků ČR. 

Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 

15. dubna 2016 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.

Pravidla pro hodnocení nabídek
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši 
nabídky nájemného v korunách, neobsahující požadovaná prohlášení či jinak neúplné či ty, kde 
nabídka bude nižší než je minimální cena nájemného uvedená v tomto záměru.  Na základě 
předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. V případě předložení více 
shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže 
stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní 
stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit.

Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do pěti pracovních dnů od obdržení usnesení RM o 
souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému 
bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.9 Byt č. 6, Prokopa Holého č. p. 1443, Čelákovice – pronájem s nadstandardním nájemným
Nájemník bytu č. 6, č. p. 1443 uvolnil po dvacetiletém užívání předmětný byt. Vzhledem k tomu, že byt 
byl bez oprav užíván od svého vybudování (1948), bylo nutné přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci. 
V současné době je byt připraven k nastěhování. Na rekonstrukci bytu vynaložilo město Čelákovice 
částku 184.875,- Kč bez DPH. Vzhledem k tomu se nabízí ke zvážení možnost pokusit se zvýšit 
návratnost vynaložených prostředků vyšším než standardním nájemným. Jednou z možností, kterou 
umožňují „Zásady pronajímání bytů v majetku města Čelákovic“, je přidělení bytu obálkovou metodou. 
Minimální nájemné navrhujeme ve výši 100,- Kč/m

2
.

Návrh usnesení: 8.9 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Zásadami 
pronajímání bytů v majetku města Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 6 v domě č. p. 1443 
na st. p. č. 1354/6, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Prokopa Holého č. p. 1443.
Jedná se o byt č. 6, o velikosti 2+1 o celkové ploše 63,93 m

2
(započitatelná plocha 61,19 m

2
), 

sestávající z těchto prostor: 1 pokoj 14,83 m
2
, 1 pokoj 19,17 m

2
, kuchyň 11,16 m

2
, předsíň 8,97 m

2
, 

koupelna 2,29 m
2
, WC 0,88 m

2
, komora 1,16 m

2
, sklep 5,47 m

2
.

Byt je situovaný v 2. podlaží dvouvchodového, pětipodlažního cihlového domu s polovalbovou 
střechou.
Dům byl vybudován v roce 1948.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny v domě.

Výše nájemného je minimálně 6.119,- Kč měsíčně (100,- Kč/m
2

měsíčně) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).

Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu Ing. K., tel. 326 996 052.

Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden 
v Centrálním registru dlužníků ČR, jinak není okruh zájemců omezen.
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Předkládání nabídek

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:

Pronájem bytu č. 6, Prokopa Holého č. p. 1443, Čelákovice.

V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení).  Dále bude 
čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že žadatel nevlastní 
objekt k bydlení a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků ČR. 

Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 

15. dubna 2016 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.

Pravidla pro hodnocení nabídek
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši 
nabídky nájemného v korunách, neobsahující požadovaná prohlášení či jinak neúplné či ty, kde 
nabídka bude nižší než je minimální cena nájemného uvedená v tomto záměru.  Na základě 
předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. V případě předložení více 
shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže 
stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní 
stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit.

Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do pěti pracovních dnů od obdržení usnesení RM o 
souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému 
bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8.10 Rekonstrukce bytu č. 1, č. p. 1447, ulice Rumunská, Čelákovice 
Nájemník bytu č. 1, č. p. 1447, ulice Rumunská na st. p. č. 1319/3, katastrální území Čelákovice,
v obci Čelákovice, uvolnil po desetiletém užívání předmětný byt. Vzhledem k tomu, že byl bez oprav 
užíván od svého vybudování (1962), je nutné přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci.
Realizací bylo osloveno 5 firem.
Ve lhůtě pro podání nabídek byly podány celkem 4 nabídky. 
Komisí byla vybrána firma Stavby S+D s.r.o., Hudečkova 1298/2, 140 00 Praha 4, IČ: 02169835.
Cenová nabídka firmy Stavby S+D s.r.o. splňovala všechny požadavky a její cena byla nejnižší ve výši 
248.644,- Kč bez DPH.

Návrh usnesení: 8.10.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provedení rekonstrukce bytu č. 1, č. p. 
1447, ulice Rumunská, Čelákovice, podle cenové nabídky firmy Stavby S+D s. r. o., Hudečkova 
1298/2, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 02169835, za cenu 248.644,- Kč bez DPH (285.941,- Kč včetně
DPH).

Návrh usnesení: 8.10.2 RM ukládá ředitelce společnosti Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., zajistit 
realizaci rekonstrukce bytu č. 1, č. p. 1447, ulice Rumunská, Čelákovice, v termínu do 15. 5. 2016.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se: Ing. Studnička - 1, nepřítomna: pí Volfová - 1.
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8.11 Rekonstrukce bytu č. 9, č. p. 1446, ulice Rumunská, Čelákovice 
Nájemník bytu č. 9, č. p. 1446, ulice Rumunská na st. p. č. 1319/2, katastrální území Čelákovice,
v obci Čelákovice, uvolnil po dvacetiletém užívání předmětný byt. Vzhledem k tomu, že byl bez oprav 
užíván od svého vybudování (1962), je nutné přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci.
Realizací bylo osloveno 5 firem.
Ve lhůtě pro podání nabídek byly podány celkem 4 nabídky. 
Komisí byla vybrána stavební firma Zdeněk Kučera, Kollárova 208, Čelákovice, IČ: 43760287. Cenová 
nabídka stavební firmy Zdeněk Kučera splňovala všechny požadavky a její cena byla nejnižší ve výši 
236.390,- Kč bez DPH.

Návrh usnesení: 8.11.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provedení rekonstrukce bytu č. 9,
č. p. 1446, ulice Rumunská, Čelákovice, podle cenové nabídky stavební firmy Zdeněk Kučera, 
Kollárova 208, Čelákovice, IČ: 43760287, za cenu 236.390,- Kč bez DPH (271.849,- Kč včetně DPH).

Návrh usnesení: 8.11.2 RM ukládá ředitelce společnosti Q - BYT Čelákovice, spol. s r.o., zajistit 
realizaci rekonstrukce bytu č. 9, č. p. 1446, ulice Rumunská, Čelákovice, v termínu do 15. 5. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

V 15:45 hod. se ze schůze RM omluvil Ing. Miroslav Opa, Ph.D.

8.12 Uzavření Rámcové smlouvy na provádění malířských služeb na období 2016 – 2018
Z důvodu ukončení platnosti rámcové smlouvy na poskytování malířských služeb, která byla uzavřena 
na období let 2013 – 2015, byla podána nová výzva na uzavření nové rámcové smlouvy na období let 
2016 – 2018.
Předpokládaná hodnota malířských služeb za dané období činí 300.000,- Kč bez DPH.
Na uzavření smlouvy byly osloveny 3 firmy.
Ve lhůtě pro podání nabídek byly podány celkem 3 nabídky, nabídky splňovaly všechny požadavky 
výzvy.
Firma Tomáš Dvořák, Rumunská č. p. 1486, 250 88 Čelákovice, IČ: 43110941, nabídla průměrnou 
cenu 50,25 Kč za m

2
.

Firma Jan Strnad, V Nedaninách č. p. 1364, 250 88 Čelákovice, IČ: 49861230, nabídla průměrnou 
cenu 29,42 Kč za m

2
.

Firma Štefan Majerník, Čáslavská č. p. 942, 537 01 Chrudim, IČ: 14549042, nabídla průměrnou cenu 
24,50 Kč za m2.

Návrh usnesení: 8.12.1 RM schvaluje na základě § 102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text „Rámcových smluv o dílo“ na 
provádění malířských služeb na období 2016 - 2018 s předpokládanou hodnotou 300.000,- Kč bez 
DPH: firma Tomáš Dvořák, Rumunská č. p. 1486, 250 88 Čelákovice, IČ: 43110941, firma Jan Strnad, 
V Nedaninách č. p. 1364, 250 88 Čelákovice, IČ: 49861230, firma Štefan Majerník, Čáslavská č. p. 
942, 537 01 Chrudim 4, IČ: 14549042.

Návrh usnesení: 8.12.2 RM ukládá ředitelce společnosti Q - BYT Čelákovice, spol. s r. o., zajistit 
uzavření 3 „Rámcových smluv o dílo“ na provádění malířských služeb na období 2016 - 2018, se 3 
dodavateli dle usnesení Rady města č. 8.12.1 ze dne 1. 3. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

8.13 Výpověď z nájmu bytu, který užívá pan J.
Pan J., užívá od 1. 6. 1999 byt č. 1 v domě č. p. 1346 v Čelákovicích, ulici V Prokopě. Nájemní 
smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
K 25. 2. 2016 je dluh na nájemném a zálohách na služby spojených s užíváním bytu ve výši
29.179,- Kč. Pan J. byl opakovaně vyzván k úhradě dlužné částky a byl upozorněn na skutečnost, že 
nezaplacení nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytu za dobu alespoň tří měsíců je 
porušením povinností nájemce zvlášť závažným způsobem a vlastník bytu v souladu
s § 2291 zákona č. 89/2012 Sb. nájem bytu vypoví, a to bez výpovědní doby, a bude požadovat, aby 
mu byl byt odevzdán bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu. 
Ve stanoveném termínu nebyla dlužná částka uhrazena. Žádost o podání žaloby na úhradu dlužných 
částek byla předána právnímu zástupci.
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S ohledem na současnou judikaturu je k rozhodnutí o podání výpovědi oprávněna RM, jinak by se 
jednalo o neplatný právní úkon.
Dluh ke dni 25. 2. 2016 činí 29.179,- Kč bez příslušenství.

Návrh usnesení: 8.13.1 RM vypovídá v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájem bytu č. 1 v domě č. p. 
1346 v Čelákovicích, ulici V Prokopě, panu V. J. Nájemce porušil svou povinnost zvlášť závažným 
způsobem tím, že nezaplatil nájemné a zálohy na služby za dobu delší než tři měsíce.

Návrh usnesení: 8.13.2 RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu č. 1 
v domě č. p. 1346 v Čelákovicích, panu V. J.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Zrušení Bezpečnostní komise
Bezpečnostní komise (BZK) již dlouhodobě neplní funkci poradního orgánu RM v oblasti bezpečnosti. 
Z návrhu předsedy komise na zrušení BZK vyplývá, že není schopen zajistit pravidelná jednání této 
komise a její schopnost se usnášet.
Vzhledem k nečinnosti této komise je RM předkládán návrh na její zrušení.

Návrh usnesení: 9.1 RM zrušuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Bezpečnostní komisi.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se: Ing. Choura – 1

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Zadávací řízení formou Poptávky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby 
„Revitalizace zeleně v ul. Rumunská, Čelákovice“ – schválení Smlouvy o dílo
Dne 18. února 2016 byly odborem životního prostředí rozeslány Výzvy k podání nabídky k výše 
uvedené zakázce malého rozsahu. Zakázka bude provedena podle aktualizovaného „Projektu 
revitalizace zeleně v ul. Rumunská, Čelákovice“, který vypracovala v lednu 2016 Ing. arch. E. Z.
Požadavek na revitalizaci této lokality vzešel již v minulosti od obyvatel ulice Rumunská. Celkové 
náklady realizace byly v projektu vyčísleny na 958.665,- Kč včetně DPH (792.285,- Kč bez DPH). 
Byly osloveny celkem 4 subjekty. Svou nabídku podali: 

 Vladimír Bodlák, Čelákovice – Sedlčánky, IČ 48963666,  
 Daniel Herain, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ 69177082, 
 Miroslav Štěpán, Svojetice, IČ 13765051.

V rámci zadávacího řízení na zakázku skupiny B dle Směrnice č. I/2/2016 k zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, kterou schválila RM dne 2. 2. 2016, vyhodnotil jejich nabídky Administrátor 
a předložil starostovi města Protokol o vyhodnocení nabídek. Výběr nejvhodnější nabídky provedl 
starosta města, Ing. Josef Pátek, dne 25. 2. 2016. S vítězným uchazečem bude uzavřena Smlouva
o dílo, která je tímto RM předkládána ke schválení.
V mezidobí (tj. od doby předání podkladů k projednání v RM 25. 2. 2016) dne 1. 3. 2016 vítězný 
uchazeč pan Miroslav Štěpán, Svojetice, IČ 13765051, vzal svou nabídku písemně zpět 
(MUC02813/2016). Z tohoto důvodu Rada města schválila uzavření Smlouvy o dílo k realizaci 
předmětné zakázky s uchazečem, který skončil na 2. Místě, tj. s Danielem Herainem, IČ 69177082 s 
cenou 697.985,- Kč včetně DPH.

Návrh usnesení: 10.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem 
Čelákovice jako objednatelem a uchazečem Danielem Herainem, Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, IČ 69177082, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby 
s názvem „Revitalizace zeleně v ul. Rumunská, Čelákovice“ za cenu 697.985,-Kč s DPH (tato cena je 
konečná).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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10.2. Hodina Země 2016 - zapojení města
Městský úřad Čelákovice obdržel dne 3. února 2016 pozvánku k účasti na akci Hodina Země 2016. 
Jedná se o celosvětovou událost na ochranu životního prostředí a zejména klimatu. Město se může 
zapojit tak, že v sobotu 19. března 2016 v době od 20:30 do 21:30 hodin zhasne veřejné osvětlení, 
nasvícení památek nebo jiné světlené zdroje v majetku obce. Druhým krokem je registrace na 

stránkách www.hodinazeme.cz, díky které se o těchto aktivitách dozví další obce a média. 
Symbolickým gestem dávají zapojené obce najevo, že jim není lhostejná ochrana životního prostředí a 
zejména klimatu.
Hodinu Země 2016 lze využít pro propagaci aktivit, které obec dělá nebo připravuje v rámci ochrany 
životního prostředí. Může se zavázat např. k podpoře cyklistiky nebo pěší dopravy, zavedení zeleného 
úřadu, rozšíření městské zeleně nebo sběru biologického odpadu.

Návrh usnesení: 10.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zapojení města do akce Hodina Země 2016 
zhasnutím venkovního osvětlení budovy radnice, kostela Nanebevzetí Panny Marie a tvrze v sobotu 
19. 3. 2016 na dobu od 20:30 do 21:30 hodin a registraci na stránkách www.hodinazeme.cz.
Hlasování: pro 3, proti: Ing. Studnička, Ing. Sekyra - 2, zdržel se 0.

11. RŮZNÉ

11.1 Právo užívat závěsný znak při slavnostních příležitostech a občanských obřadech pro 
zastupitele města Mgr. Miloše Bukače
Vedoucí OOZ předkládá Radě města prostřednictvím starosty návrh na schválení udělení oprávnění 
užívat závěsný znak při slavnostních příležitostech a občanských obřadech pro dalšího zastupitele, 
Mgr. Miloše Bukače. Dne 12. 2. 2016 při předložení dokladů k uzavření manželství požádali snoubenci 
pan M. V. a slečna B. K. o udělení oprávnění pro zastupitele Mgr. Miloše Bukače k užívání závěsného 
znaku a zastupování města ve věci uzavření sňatku dne 29. 4. 2016. Svou žádost odůvodnili blízkým 
osobním vztahem k zastupiteli. Zároveň svou žádost zaslali písemně na Městský úřad Čelákovice dne
18. 02. 2016

Návrh usnesení: 11.1 RM pověřuje v souladu s ustanovením §11a odst. 1 písm. a) zákona 
č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů, k provádění občanských 
obřadů a současně stanovuje na den 29. 4. 2016, v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že právo užívat závěsný 
odznak při významných příležitostech a občanských obřadech má, kromě starosty a místostarostů, 
tento další zastupitel města: Mgr. Miloš Bukač.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Zápis ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD.

                                                                                                                             Ing. Josef Pátek
                      starosta města Čelákovic
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