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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 8/2016 konané dne 29. března 2016

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

Omluveni: Ing. Miloš Choura, Jarmila Volfová

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, JUDr. Kristýna Vorlíčková – právník, Ing. Dana Teichmanová
– předsedkyně komise

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D., ověřovatelem
zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
2. Majetkoprávní záležitosti
4. Investice, záměry a vyjádření města 
5. Sociální záležitosti a zdravotnictví
6. Školství, kultura a sport
8. Bytové a nebytové záležitosti
10. Životní prostředí – VaK – Odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13:05 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 14.20 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 29. 3. 2016

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
1.1 Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 10.1.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D,
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D, ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 7/2016 ze dne 15. 3. 2016.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 7/2016 ze dne 15. 3. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Nájemní smlouva č. SML/2016/051 na část pozemku p. č. 39/1, k. ú. Čelákovice
Dne 2. 10. 2015 podali manželé A. a J. B. žádost o pronájem části pozemku p. č. 39/1 – ostatní 
plocha/zeleň, o výměře 30 m², z celkové výměry 3.161 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice 
ve vlastnictví města Čelákovice. Výše uvedená část pozemku je pronajímána za účelem vytvoření 
klidové bezbariérové zóny pro osobu těžce tělesně postiženou.
Návrh usnesení: 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 č. SML/2016/051 mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku p. č. 39/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 30 m², 
z celkové výměry 3.161 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a manželi A. a J. B., Čelákovice, 
jako nájemci, za cenu 1.800,- Kč/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Záměr výpůjčky části pozemku p. č. 1563/1, p. č. 1563/12, p. č. 1563/15, k. ú. Čelákovice
Rada města dne 2. 2. 2016 vyhlásila opakovaně záměr výpůjčky na atletický ovál včetně atletických 
sektorů na Městském stadionu.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí, že v příslušné lhůtě na projevení zájmu o výpůjčku dle záměru 
schváleného usnesením Rady města č. 4/2016/2.1.2 ze dne 2. 2. 2016 nebyla podána žádná nabídka.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Záměr pronájmu pozemku st. p. č. 1785, k. ú. Čelákovice
Dne 14. 3. 2016 podala paní O. K. žádost o pronájem pozemku st. p. č. 1785 – zastavěná plocha 
a nádvoří, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ve vlastnictví města Čelákovice. Pozemek je dosud 
pronajímán paní O. Z., jakožto původnímu vlastníku ideální ¼ rodinného domu č. p. 296 stojícího na 
výše uvedeném pozemku.
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, záměr pronájmu pozemku st. p. č. 1785 
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 519 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální 
cenu 4.672,- Kč/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro akci 
„Čelákovice, V Nedaninách – KNN – č. p 1692/199“, č. smlouvy SML/2016/052
Společnost Energon Dobříš, s. r. o. podala dne 1. 2. 2016 žádost o vypracování smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v souvislosti s akcí „Čelákovice, V Nedaninách – kNN –
č. p. 1692/199“. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, č. smlouvy SML/2016/052, 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. 1692/122 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 346 m², p. č. 1692/121 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 108 m², p. č. 1692/119 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 213 m², 
p. č. 1692/5 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 211 m², p. č. 1703/2 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 1.038 m², p. č. 1681/13 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 844 m², všechny 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 18.000,- Kč bez DPH (21.780,- Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Pořízení nového pásového dopravníku pro lisovnu čističky odpadních vod
Dne 9. 2. 2016 byl městu Čelákovice doručen požadavek provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury, společnosti 1. SčV, a. s., Praha 10, na pořízení nového pásového dopravníku pro 
lisovnu v čistírně odpadních vod Čelákovice. 
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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, pořízení pásového dopravníku pro lisovnu 
čistírny odpadních vod Čelákovice v ceně 69.300,- Kč bez DPH (83.853,- Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Zapůjčení vysoušeče manželům B.
Dne 11. 3. 2016 byl na Městském úřadu v Čelákovicích přijat dopis pod č. j. MUC/03337/2016 od A.
a J. B. V dopise manželé B. žádají o pronájem, nebo zapůjčení vysoušeče na dobu přibližně do 20-ti 
dní, za účelem vysoušení objektu, ve kterém probíhají stavební úpravy.  
Návrh usnesení: RM neschvaluje zapůjčení vysoušeče Woods MDE25 A. a J. B., z důvodu jejich 
současného využití v objektech vlastněných městem Čelákovice.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
Bez podkladu

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Ukončení smlouvy o sdružení „Digitální technická mapa města Čelákovice“
Dne 17. 7. 1995 byla v návaznosti na povinnost obcí vést digitální technickou mapu obce uzavřena 
Smlouva o sdružení mezi městem Čelákovice, společností SPT TELECOM, a. s., společností 
Středočeská energetická, a. s. a společností Středočeská plynárenská, a. s. za účelem vytvoření, 
využívání a rozvíjení digitální mapy města Čelákovic, která měla zahrnovat veškeré dostupné údaje 
o technických sítích na území města. 
Návrh usnesení: 4.1.1 RM souhlasí s ukončením Smlouvy o sdružení uzavřené dne 17. 7. 1995 mezi
městem Čelákovice, společností SPT TELECOM, a. s., Praha 3, společností Středočeská energetická, 
a. s., Praha 1 a společností Středočeská plynárenská, a. s., Praha 1, dohodou smluvních stran včetně 
dohody o majetkovém vypořádání zaniklého sdružení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.2 RM ukládá vedoucímu odboru organizačního ve spolupráci s vedoucím 
odboru finančního a plánovacího učinit potřebné kroky k ukončení Smlouvy o sdružení uzavřené dne 
17. 7. 1995 mezi městem Čelákovice, společností SPT TELECOM, a. s., Praha 3, společností 
Středočeská energetická, a. s., Praha 1 a společností Středočeská plynárenská, a. s., Praha 1,
dohodou smluvních stran včetně dohody o majetkovém vypořádání zaniklého sdružení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Zápis č. 3/2016 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 7. 3. 2016
RM se předkládá zápis č. 3/2016 z jednání Komise pro rozvoj města 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 3/2016 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 
7. 3. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

K tomuto bodu se dostavila v 13.10 hod Ing. Dana Teichmanová.

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Žádost o „individuální“ dotaci – Semiramis, z.ú.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/036/DI 
Centrum terénních programů Středočeského kraje poskytuje sociální a adiktologické služby 
uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí na území města Čelákovic za účelem minimalizace rizik 
spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví.
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Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města 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, poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč společnosti 
Semiramis, z.ú., se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, na realizaci projektu Terénní program 
Čelákovice 2016.
Hlasování: pro 1, proti 1, zdržel se 3. 
Návrh nebyl přijat.
Tento bod bude projednán na Zastupitelstvu města bez doporučení Rady města.

5.2 Žádost o „individuální“ dotaci – Farní charita Neratovice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/037/DI 
Farní charita Neratovice poskytuje svým klientům terénní služby (pečovatelskou službu, osobní 
asistenci, odlehčovací službu a sociálně – aktivizační služby. V Čelákovicích působí již od roku 2004. 
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města 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, poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč Farní charitě 
Neratovice, se sídlem U Závor 1458, 277 11 Neratovice, na realizaci Charitních sociálních služeb pro 
občany Čelákovic poskytovaných Farní charitou Neratovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (nepřítomen Sekyra)

5.3 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace/příspěvku na poskytování sociální služby 
č. S-8384/SOC/2016
Město Čelákovice každý rok žádá o dotaci na provoz Pečovatelské služby města Čelákovic. O těchto 
dotacích rozhoduje Středočeský kraj. Výše dotace v částce 950.500,- Kč byla odsouhlasena 
Zastupitelstvem Středočeského kraje č. 078-21/2016/ZK dne 15. 2. 2016. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace/příspěvku na poskytování sociální služby 
č. S-8384/SOC/2016 ve výši 950.500,- Kč mezi městem Čelákovice jako příjemcem a Středočeským 
krajem jako poskytovatelem. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (nepřítomen Sekyra)

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zápis z prvního jednání konkurzní komise  
Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Čelákovice, 
Kostelní 457, příspěvková organizace
Rada města vyhlásila dne 16. 2. 2016 usnesením č. 5/2016/6.1.2 konkurz na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace. Konkurz 
byl vyhlášen na základě rezignace paní Jaroslavy Burkertové na funkci ředitelky základní školy 
z důvodu důchodového věku. Rada města dále jmenovala dne 15. 3. 2016 usnesením č. 7/2016/6.3 
členy konkurzní komise.
Návrh usnesení: 6.1.1 RM se seznámila se zápisem z prvního jednání konkurzní komise pro 
posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace, ze dne 22. 3. 2016. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (nepřítomen Sekyra)
Návrh usnesení: 6.1.2 RM souhlasí se závěry a usnesením konkurzní komise pro posuzování 
uchazečů o jmenování do funkce ředitele Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 
organizace, ze dne 22. 3. 2016. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (nepřítomen Sekyra)

6.2 Návrh na přiznání mimořádné odměny řediteli Městského muzea v Čelákovicích
Odměna je navržena za koordinaci přípravy radního manuálu tzv. Ježdíkova, který bude slavnostně 
pokřtěn 31. 3. 2016 v Městském muzeu.
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Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu řediteli Městského muzea 
v Čelákovicích, příspěvková organizace, dle podkladového materiálu. Odměna bude vyplacena 
z finančních prostředků přidělených zřizovatelem, ve výplatním termínu za měsíc březen 2016.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (nepřítomen Sekyra)

6.3 Žádost o „individuální“ dotaci – Mgr. J. O., Čelákovice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/049/DI – 8 
Mgr. J. O., fyzická osoba nepodnikající žádá o dotaci na pokrytí nákladů své sportovní sezóny 2016 ve 
sportovním odvětví 3D lukostřelba.
Návrh usnesení: 6.3.1 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 10.000,- Kč. Mgr. J. O., Čelákovice, na sportovní 
přípravu, obnovu vybavení a účast v soutěžích v 3D lukostřelbě v roce 2016.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (nepřítomen Sekyra)
Návrh usnesení: 6.3.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/049/DI – 8 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a Mgr. J. O., Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (nepřítomen Sekyra)

6.4 Žádost o „individuální“ dotaci – R. N., Čelákovice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/050/DI – 9 
Pan R. N., fyzická osoba podnikající (IČ 49496255) žádá o dotaci na pokrytí nákladů spojených 
s pořádáním 3. ročníku silové soutěže „Čelákovický Bivoj“ V roce 2016 propojené s Grand prix soutěží 
strongmenů. Pro zvýšení atraktivity bude nabídnuta exhibice pole dance.
Návrh usnesení: 6.4.1 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 43.500,- Kč, R. N., bytem Čelákovice, IČ 
49496255, na pořádání 3. ročníku soutěže „Čelákovický Bivoj“.  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (nepřítomen Sekyra)
Návrh usnesení: 6.4.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/050/DI – 9 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a R. N., Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (nepřítomen Sekyra)

6.5 Žádost o „individuální“ dotaci – M. B., Čelákovice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/056/DI – 10 
Pan M. B. žádá o dotaci na přípravu a realizaci multi-žánrového festivalu ČelART 2016. Jako 
v minulých letech vystoupí či se představí zkušení i méně zkušení mladí lidé, jako hudebníci, 
divadelníci, fotografové, výtvarníci. Akci doplní workshopy a prodejní stánky. 
Návrh usnesení: 6.5.1 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 20.000,- Kč, M. B. (fyzická osoba nepodnikající), 
bytem, Čelákovice, na přípravu festivalu ČelART 2016 v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016.    
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (nepřítomen Sekyra)
Návrh usnesení: 6.5.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/056/DI – 10 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a M. B., Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (nepřítomen Sekyra)
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6.6 Rezignace Martina Rycha na členství v komisi „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí rezignaci člena komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ pana Martina Rycha ke dni 18. 3. 2016.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (nepřítomen Sekyra)

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Revokace usnesení č. 33/2015/8.1 ze dne 15. prosince 2015
Rada města Čelákovice schválila 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. Paní S. oznámila, 
že o byt nemá zájem a byt nepřevzala. 
Návrh usnesení: RM revokuje usnesení Rady města č. 33/2015/8.1 ze dne 15. 12. 2015.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (nepřítomen Sekyra)

8.2 Uzavření Nájemní smlouvy na byt zvláštního určení – v Domě s pečovatelskou službou 
v č. p. 26, Čelákovice 
V současné době město disponuje volným bytem č. 205 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní 
26 v Čelákovicích. Jedná se o uvolněný byt o velikosti 1+kk, o celkové ploše 22,02 m².
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 smlouvy a text nové Nájemní 
smlouvy na byt č. 205 v Domě s pečovatelskou službou č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice, s paní M. V., 
Broumov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude činit 28,96 
Kč/m².
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (nepřítomen Sekyra)

8.3 Vzdání se práva a prominutí dluhu z neuhrazeného nájemného a plnění spojených 
s užíváním bytů v majetku města Čelákovic
K 29. 2. 2016 vykazuje město Čelákovice pohledávky za dlužníky z titulu neuhrazeného nájemného 
a plnění spojených s užíváním bytů v majetku města Čelákovic v celkové výši 9.400.216,21 Kč.
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, vzdání se práva a prominutí 
dluhu ve výši 4.434.045,- Kč z titulu neuhrazeného nájemného a plnění spojených s užíváním bytů 
uživateli, jejichž jmenovitý seznam je uveden v příloze č. 1 a v příloze č. 2 příslušného podkladového 
materiálu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (nepřítomen Sekyra)

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Oprava písařské chyby v usnesení RM 7/2016/10.1, které se týkalo schválení smlouvy na 
Pořízení Plánu odpadového hospodářství Města Čelákovice
V návrhu usnesení č. 7/2016/10.1 chyběly údaje o zhotoviteli díla, kterým je společnost ISES, s.r.o., 
se sídlem: M. J. Lermontova 859/25, 1600 00 Praha 6, IČ: 64583988.
Při schvalování uzavření smlouvy o dílo č. SML/2016/040 a jejího textu bylo možno zhotovitele 
identifikovat z důvodové zprávy a z přiloženého návrhu smlouvy o dílo, který byl již ze strany 
zhotovitele podepsán.
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Návrh usnesení: RM bere na vědomí opravu usnesení Rady města č. 7/2016/10.1 ze dne 15. 3. 2016 
takto:
„Rada města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy a text 
Smlouvy o dílo, č. objednatele SML/2016/040 a č. zhotovitele 7/2016, na vypracování Plánu 
odpadového hospodářství města Čelákovice v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů, jeho projednání na Krajském úřadu Středočeského kraje a zapracování 
připomínek, za cenu 49.882,- Kč vč. DPH, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností 
ISES, s.r.o., M. J. Lermontova 859/25, Praha 6, IČ: 64583988, jako zhotovitelem.“
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (nepřítomen Sekyra)

11. RŮZNÉ

11.1 Soulad povodňového plánu Nafukovací haly se strojovnou s povodňovým plánem města.
Podatelna Městského úřadu Čelákovice přijata žádost o potvrzení souladu k povodňovému plánu 
Nafukovací tenisové haly se strojovnou Čelákovice s Povodňovým plánem města Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM konstatuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, soulad povodňového plánu nafukovací haly 
se strojovnou Čelákovice s Povodňovým plánem města Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. (nepřítomen Sekyra)

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

                      starosta města Čelákovic
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