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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 12/2016 konané dne 10. května 2016

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

Omluveni: Jarmila Volfová

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

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury ověřovatelem zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
1.4 Kontrola plnění usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Finance – Rozpočty – Dotace  
4. Investice, záměry a vyjádření města 
5. Sociální záležitosti a zdravotnictví
6. Školství, kultura a sport
7. Doprava
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 15.45 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 10. 5. 2016

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.7, 4.6, 4.7, 4.8, 5.2, 6.7, 11.3, 11.4 
a 11.5.
Stažen z programu jednání bod 10.1.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 11/2016 ze dne 26. 4. 2016.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 11/2016 ze dne 26. 4. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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1.4 Kontrola plnění usnesení
Radě města bylo předloženo plnění usnesení.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

K plnění usnesení č.1/2016 ze dne 5. 1. 2016 – k bodu 6.3.1 a 6.3.2 ve věci vyrovnání s SK Union 
Čelákovice, bude na jednání Rady města předložen podkladový materiál až po revizi právní kanceláře.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Schválení záměru výpůjčky části pozemků p. č. 3219, p. č. 3838/15 a p. č. 3838/19, pro k.ú. 
Čelákovice a obec Čelákovice, na cyklistickou stezku
V souvislosti s výstavbou cyklostezky podél Labe se, na základě plné moci Středočeského kraje, 
obrátila na město Čelákovice firma Pontex, spol. s r.o., se žádostí o výpůjčku pozemků z vlastnictví 
města Čelákovic. 
Návrh usnesení: 2.1.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 14/2015/2.7 ze dne 19. 5. 2015 
z důvodu přepracování smlouvy.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Skalický)
Návrh usnesení: 2.1.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr výpůjčky části pozemku p.č. 3219 –
vodní plocha/tok přirozený, o výměře 15 m², z celkové výměry 23.374 m², části pozemku p. č. 3838/15 
– ostatní plocha/neplodná, o výměře 180 m², z celkové výměry 1.434 m² a části pozemku p. č. 
3838/19 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 425 m², z celkové výměry 959 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, na dobu 9 let, za účelem vybudování cyklistické stezky podél Labe.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Skalický)

2.2 Záměr města Čelákovic na pronájem nebytových prostor objektu č. p. 212
Paní M. L. podala dne 29. 2. 2016 výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 30. 7. 
2012. Rada města usnesením č. 7/2016/2.5.1 ze dne 15. 3. 2016 vzala na vědomí výpověď paní L.
Návrh usnesení: 2.2.1 RM bere na vědomí, že v příslušné lhůtě na projevení zájmu o pronájem 
nebytových prostor dle záměru schváleného usnesením Rady města č. 7/2016/2.5.2 ze dne 15. 3. 
2016 nebyla podána žádná nabídka.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.2 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 na pronájem 
nebytových prostor v přízemí objektu č. p. 212 o celkové výměře 159 m², z toho obchodních ploch –
84 m², skladových ploch – 56 m², ostatních ploch – 16 m² a sociálních ploch – 3 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, za minimální cenu 1.850,- Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Schválení přenechání vyřazeného majetku školní jídelny Mateřské školy ul. Rumunská
Dne 26. 4. 2016 byla městu Čelákovice jako zřizovateli MŠ Rumunská v souladu s ustanoveními 
zřizovací listiny doručena žádost o vydání souhlasu s likvidací nefunkčního mrazicího pultu převodem 
na třetí osobu. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, likvidaci trvale neupotřebitelného mrazícího 
pultu inv. č. 5-308-114 ve školní jídelně Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková 
organizace, a s bezúplatným převodem tohoto vyřazeného majetku panu V. N., bytem Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Schválení převodu majetku školní jídelny MŠ Rumunská
Dne 26. 4. 2016 byla městu Čelákovice jako zřizovateli MŠ Rumunská v souladu s ustanoveními 
zřizovací listiny doručena žádost o schválení převodu staré kuchyňské škrabky inv. č. 5-363-0 ZŠ 
Kostelní. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje v rámci likvidace nepotřebného původního zařízení školní jídelny 
Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, převod staré kuchyňské 
škrabky inv. č. 5-363-0 do školní jídelny Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Sejmutí Záměru 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.
Návrh usnesení: 2.5.1 RM bere na vědomí, že v příslušné lhůtě na projevení zájmu o pronájem části 
pozemku dle záměru schváleného usnesením Rady města č. 6/2016/2.1.1 ze dne 1. 3. 2016 nebyla 
podána žádná nabídka.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.5.2 RM bere na vědomí, že v příslušné lhůtě na projevení zájmu o pronájem části 
pozemku dle záměru schváleného usnesením Rady města č. 6/2016/2.1.2 ze dne 1. 3. 2016 nebyla 
podána žádná nabídka.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Smlouva o výpůjčce č. SML/2016/112 – soutěž mladých hasičů
Okresní sdružení hasičů Praha – východ podalo dne 2. 5. 2016 žádost o vypůjčení atletické 
(tartanové) dráhy v prostorách městského stadionu v souvislosti s pořádanou soutěží mladých hasičů. 
Výše zmiňovaná soutěž proběhne ve dnech 13. 5. 2016 – 15. 5. 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 a text Smlouvy o výpůjčce 
č. SML/2016/112 mezi městem Čelákovice, jako vypůjčitelem, a Okresním sdružením hasičů Praha –
východ, Praha 4 - Michle, jako půjčitelem, za účelem pořádání soutěže mladých hasičů ve dnech 
13. 5. – 15. 5. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Hřiště Záluží
RM požaduje od předsedy Osadního výboru stanovisko, k řešení situace na hřišti v Záluží v termínu 
do 18. 5. 2016.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Dar na podporu aktivit seniorů
Město Čelákovice obdrží dar na podporu aktivit seniorů od S-pharma s.r.o. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením §102 odst. 3 písm. zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, darovací smlouvu na dar 10.000,- Kč mezi 
městem Čelákovice, jako obdarovaným, a společností S-pharma s.r.o., Praha 2, jako dárcem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě „Intenzifikace ČOV Čelákovice“ uzavřené dne 5. 12. 2014
V letech 2011 - 2012 byla realizována intenzifikace čističky odpadních vod (dále jen „ČOV“) 
v Čelákovicích, která byla částečně financována z finančních prostředků Operačního programu 
životního prostředí (dále jen „OPŽP“) a částečně z vlastních zdrojů 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, uzavření a text Dodatku č. 1 k Příkazní 
smlouvě uzavřené dne 5. 12. 2014 mezi městem Čelákovice jako příkazcem a společnosti 
ALLOWANCE s. r. o., Praha, jako příkazníkem, na akci „Intenzifikace ČOV Čelákovice“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Skalický)
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4.2 Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Bytové domy v ul. Prokopa 
Holého 1440/1441 a 1444/1445, Čelákovice, stavební úpravy – výměna střešního pláště“
Z důvodu velmi špatného stavu střech bytových domů v ul. Prokopa Holého č. p. 1440/1441 
a 1444/1445 v k. ú. Čelákovice, je nutné zahájit zadávací řízení na výběr zhotovitele pro realizaci akce 
„Bytové domy v ul. Prokopa Holého 1440/1441 a 1444/1445, Čelákovice, stavební úpravy – výměna 
střešního pláště“.
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, zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
malého rozsahu skupiny C na stavební práce s názvem „Bytové domy v ul. Prokopa Holého 
1440/1441 a 1444/1445, Čelákovice, stavební úpravy – výměna střešního pláště“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Skalický)
Návrh usnesení: 4.2.2 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit zadávací řízení 
veřejné zakázky „Bytové domy v ul. Prokopa Holého 1440-1441 a 1444-1445, Čelákovice, stavební 
úpravy – výměna střešního pláště“ do 12. 5. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Skalický)

4.3 Smlouva o užití ortofot České republiky
Město Čelákovice využívá již několik let od firmy GEPRO  spol. s r.o. modulární informační systém 
MISYS. Jeho základ tvoří Geografický informační systém (GIS), který pracuje ve spravovaných území 
se vzájemně provázanými grafickými a popisnými informacemi. 
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 smlouvy a text smlouvy o užití 
ortofot České republiky s poskytovatelem GEPRO spol. s r.o., Praha 5.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na poskytování technické podpory geografického informačního 
systému MISYS-MĚSTO
Město Čelákovice využívá již několik let od firmy GEPRO  spol. s r.o. modulární informační systém 
MISYS. Jeho základ tvoří Geografický informační systém (GIS), který pracuje ve spravovaných území 
se vzájemně provázanými grafickými a popisnými informacemi. 
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 Dodatku č. 1 a text Dodatku č. 1 
smlouvy o dílo č. 1294/2010 na poskytování technické podpory geografického informačního systému 
MISYS se zhotovitelem GEPRO spol. s r.o., Praha 5, za celkovou částku 36.000,- Kč bez DPH za rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 Nedokončené investice
Na přelomu let 2015 a 2016 byla v souladu s příkazem starosty ze dne 22. 10. 2015 provedena řádná 
inventarizace majetku města Čelákovic. V rámci této inventarizace byla provedena taktéž revize 
nedokončeného majetku včetně nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (dále jen 
„nedokončená investice“). 
Návrh usnesení: 4.5.1 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí „Propojovací chodník Komenského –
STOPRO“, org. 16 z rozvahové evidence na evidenci podrozvahovou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.2 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí „Vodovod k Cihelnám Záluží“, org. 33 
z rozvahové evidence na evidenci podrozvahovou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.3 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí „Chodníky od Zahradní k Rooseveltově“, 
org. 37 z rozvahové evidence na evidenci podrozvahovou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.4 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí „Chodník K Podjezdu“, org. 38 
z rozvahové evidence na evidenci podrozvahovou.
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Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.5 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí „Cyklostezka od Fermaty do Císařské 
Kuchyně“, org. 40 z rozvahové evidence na evidenci podrozvahovou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.6 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí „Autobusové zastávky Záluží“, org. 52 
z rozvahové evidence na evidenci podrozvahovou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.7 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí „Prodloužení ulice Přístavní“, org. 112 
z rozvahové evidence na evidenci podrozvahovou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.8 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí „Komunikace Nedaniny (Dukelská)“, org. 
115 z rozvahové evidence na evidenci podrozvahovou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.9 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí „VO Nedaniny“, org. 118 z rozvahové 
evidence na evidenci podrozvahovou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.10 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí „Dostavba LŠU“, org. 3231 z rozvahové 
evidence na evidenci podrozvahovou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.11 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), s přeúčtováním nákladů souvisejících s akcí „MŠ u MDDM“, org. 312 z rozvahové 
evidence na evidenci podrozvahovou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.6 Komise pro rozvoj města – Zápis č. 5/2016 ze dne 2. 5. 2016
RM se předkládá zápis z jednání Komise pro rozvoj města č. 5/2016 ze dne 2. 5. 2016
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 5/2016 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 
2. 5. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.7 Vyjádření města Čelákovice č. 13/2016 – vyjádření k záměru „SVÚM – modernizace areálu“ 
Společnost SVÚM a.s., Čelákovice, zastoupená na základě plné moci společností Zumr architekti 
s.r.o., Čelákovice podala dne 26. 4. 2016 žádost o stanovisko k záměru „SVÚM - modernizace 
areálu“.
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 předloženým záměrem „SVÚM – modernizace 
areálu“ dle předloženého situačního výkresu C3.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.7.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 13/2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.8 Vyjádření města Čelákovice č. 14/2016 – vyjádření k záměru „STUDIE OPRAVY AREÁLU 
FARNÍHO DOMU, NA HRÁDKU 455/19, ČELÁKOVICE“ 
Římskokatolická farnost Čelákovice zastoupena Vikariátem Stará Boleslav, Ing. J. P., Kancelář 
stavebního technika, Čelákovice podala dne 6. 4. 2016 žádost o vyjádření k záměru „STUDIE 
OPRAVY AREÁLU FARNÍHO DOMU, NA HRÁDKU 455/19, ČELÁKOVICE“.
Návrh usnesení: 4.8.1 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s předloženým záměrem „STUDIE OPRAVY AREÁLU 
FARNÍHO DOMU, NA HRÁDKU 455/19, ČELÁKOVICE“ dle předložené architektonické studie 
vypracované Ing. arch. L. B.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 4.8.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 14/2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Spolupráce seniorů a města Čelákovice – koordinace ve využití volného času seniorů 
Z iniciativy seniorů města Čelákovic vzešel požadavek podílet se na plánování využití volného času 
seniorů. Proto byla na 14. 4. 2016 svolána pracovní schůzka, na které byla tato spolupráce 
projednána. 
Návrh usnesení: RM schvaluje seznam akcí hrazených z rozpočtu města Čelákovic, týkající se akcí 
pro seniory v roce 2016, předložený koordinátorkou těchto akcí paní A. N.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5.2 Žádost o „individuální“ dotaci – Oblastní charita Kutná Hora
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/062/DI 
Oblastní charita Kutná Hora poskytuje ranou péči. Posláním této organizace je provázet rodinu dítěte 
se specifickými potřebami (předčasně narozené, s mentálním, pohybovým, kombinovaným 
postižením, s poruchou autistického spektra aj.) od narození do 7 let. 
Návrh usnesení: 5.2.1 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 5.000,- Kč organizaci Oblastní charita Kutná Hora, 
se sídlem Havířská 403, 284 01 Kutná Hora, na Poskytování sociální služby rané péče v Čelákovicích.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 5.2.2 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/2016/062/DI mezi městem Čelákovice, 
jako poskytovatelem, a organizací Oblastní charita Kutná Hora, se sídlem Havířská 403, 284 01 Kutná 
Hora, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zpráva o výsledcích zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017, 
v mateřských školách zřízených městem Čelákovice
Zápis k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017 proběhl na městských mateřských 
školách ve dnech 29. 3. 2016 – 30. 3. 2016, v době od 8.00 do 16.00 hodin. Byly přijaty všechny 
žádosti bez ohledu na věk, bydliště a národnost žadatele. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zprávu o výsledcích zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání ve 
školním roce 2016/2017, v mateřských školách zřízených městem Čelákovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.2 Zápis č. 4/2016 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 19. 4. 2016.
RM se předkládá zápis č. 4/2016 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“  
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 4/2016 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 19. 4. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Zápis č. 5/2016 z jednání Pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu města 
RM se předkládá zápis č. 5/2016 z jednání Pracovní skupiny pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Pracovní skupiny pro poskytování dotací 
z rozpočtu města č. 5/2016 ze dne 4. 5. 2016.    
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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6.4 Návrh na poskytnutí dotací na základě vyhlášených programů pro rok 2016
PROGRAM na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2016
PROGRAM na podporu sportu v roce 2016
Dne 20. 2. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění mimo jiné zákon č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (RPÚR). Novela 
RPÚR se týká obecně poskytování dotací z územních rozpočtů, sjednocuje postupy a vede k větší 
transparentnosti a kontrole veřejných prostředků.
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, v rámci vyhlášeného dotačního Programu na 
podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2016, o poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti 
žadatelům:
20217 ZO AVZO TSČ Čelákovice, IČ 71208721, se sídlem Rybářská 161, 250 88 Čelákovice, ve výši 
23.000,- Kč;   
Dlouhá cesta, z. s., IČ 26986183, se sídlem Jungmannova 1013, 250 88 Čelákovice, ve výši 45.000,-
Kč;
Klub kaktusářů Čelákovice, IČ 02415801, se sídlem U Hřiště 1520, 250 88 Čelákovice, ve výši 
10.000,- Kč; 
Mateřské centrum Čelákovice, IČ 68378874, se sídlem Stankovského 1650, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 43.000,- Kč;
Okrašlovací spolek čelákovický, IČ 02206820, se sídlem Na Stráni 673/14, 250 88 Čelákovice, ve výši 
5.000,- Kč;
Opři se, o. s., IČ 22759280, se sídlem Boženy Koutníkové 2022, 250 88 Čelákovice, ve výši 40.000,-
Kč;
Sojka – spolek mladých, IČ 65348656, se sídlem Na Stráni 1627, 250 88 Čelákovice, ve výši 10.000,-
Kč;
Spolek pro varhanní hudbu, IČ 28558987, se sídlem Kostelní 25, 250 88 Čelákovice, ve výši 50.000,-
Kč;
Spolek přátel čelákovického muzea, IČ 26664828, se sídlem Na Hrádku 464/9, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 50.000,- Kč;
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice, IČ 71012109, se sídlem Rumunská 
1461/34, 250 88 Čelákovice, ve výši 15.000,- Kč. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
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/2016/081/DPK-1 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a pobočným spolkem 20217 
ZO AVZO TSČ Čelákovice, se sídlem Rybářská 161, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
SML/2016/082/DPK-2 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Dlouhá cesta, z. s., 
se sídlem Jungmannova 1013, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem;
SML/2016/083/DPK-3 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Klub kaktusářů 
Čelákovice, se sídlem U Hřiště 1520, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem;
SML/2016/084/DPK-4 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Mateřské centrum 
Čelákovice, se sídlem Stankovského 1650, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
SML/2016/085/DPK-5 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Okrašlovací spolek 
čelákovický, se sídlem Na Stráni 673/14, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem;
SML/2016/086/DPK-6 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a zapsaným spolkem Opři se, 
o. s., se sídlem Boženy Koutníkové 2022, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem;
SML/2016/087/DPK-7 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Sojka – spolek 
mladých, se sídlem Na Stráni 1627, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem;   
SML/2016/088/DPK-8 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Spolek pro varhanní 
hudbu, se sídlem Kostelní 25, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem;
SML/2016/089/DPK-9 – mezi městem Čelákovice jako příjemcem a spolkem Spolek přátel 
čelákovického muzea, se sídlem Na Hrádku 464/9, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem;
SML/2016/090/DPK-10 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a pobočným spolkem 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice, se sídlem Rumunská 1461/34, 250 
88 Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.4.3 RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit 
dotace v rámci vyhlášeného Programu na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2016 žadatelům:
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Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, IČ 43750451, se sídlem Na Nábřeží 1676, 
250 88 Čelákovice, ve výši 80.000,- Kč;
Český svaz chovatelů – ZO Čelákovice, IČ 68379498, se sídlem Na Hrádku 455/19, 250 88 
Čelákovice, ve výši 90.000,- Kč; 
Domeček Ve Skále, IČ 02505380, se sídlem Ve Skále 63, 250 88 Čelákovice, ve výši 85.000,- Kč;
Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s., IČ 43751253, se sídlem Matěje Červenky, 250 88 
Čelákovice, ve výši 135.000,- Kč;
Klub přátel Jana Zacha, z. s., IČ 26641496, se sídlem Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice, ve výši 
80.000,- Kč;
Občanské sdružení míčových kouzelníků, IČ 01250086, se sídlem Rumunská 1459/36, 250 88 
Čelákovice, ve výši 50.000,- Kč;
Rodinné centrum ROUTA, z. s., IČ 22734155, se sídlem Sokolovská 305, 250 88 Čelákovice, ve výši 
150.000,- Kč;
Sbor dobrovolných hasičů, IČ 43751768, se sídlem Prokopa Holého 1664, 250 88 Čelákovice, ve výši 
150.000,- Kč;
Sdružení houbařů Čelákovice, IČ 01782282, se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, ve výši 
54.000,- Kč;
Sdružení včelařů Čelákovice, IČ 01810545, se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, ve výši 
85.000,- Kč
a  
dotace v rámci vyhlášeného Programu na podporu sportu v roce 2016 žadatelům:
Basketbal, o. s., IČ 22894756, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, ve výši 80.000,- Kč;
Čelákovický klub potápěčů a vodáků, IČ 14798018, se sídlem V Nedaninách 232, 250 88 Čelákovice, 
ve výši 158.000,- Kč;
FBC Čelákovice, o. s., IČ 27050033, se sídlem Vašátkova 176, 250 88 Čelákovice, ve výši 73.000,-
Kč;
Orka florbal, IČ 68403402, se sídlem V Prokopě 1347/85, 250 88 Čelákovice, ve výši 404.000,- Kč;
Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s., IČ 02381630, se sídlem J. A. Komenského 414/7, 250 
88 Čelákovice, ve výši 170.000,- Kč;
Sportovní klub UNION Čelákovice, IČ 43750877, se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice, ve výši 
264.000,- Kč;
Tenisový klub Čelákovice, spolek, IČ 18622879, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 162.000,- Kč;
Tělovýchovná jednota Spartak Čelákovice, IČ 43750567, se sídlem Masarykova 585, 250 88 
Čelákovice, ve výši 570.000,- Kč;
Volejbalový sportovní club Čelákovice, IČ 16556704, se sídlem Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, 
ve výši 177.000,- Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.5 Souhlas s užitím znaku města Čelákovic 
Sportovní klub ORKA FLORBAL, se sídlem V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice žádá Radu města 
o souhlas s užitím znaku města na nové sadě dresů, ve všech sportovních kategoriích. Znak, ve své 
oficiální podobě, bude umístěn na pravém rukávu dresu. 
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 na dresech sportovního klubu 
ORKA FLORBAL, IČ 68403402, se sídlem V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice.   
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.6 Žádost o „individuální“ dotaci – Náboženská obec církve československé husitské 
v Čelákovicích
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/080/DI – 13 
Náboženská obec církve československé husitské žádá o dotaci z rozpočtu města Čelákovic na výlety 
pro seniory a děti, v měsících květen – srpen 2016. 
Návrh usnesení: 6.6.1 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 19.000,- Kč Náboženské obci církve 
československé husitské v Čelákovicích, IČ 26521083, se sídlem Husova 1060/4, 250 88 Čelákovice, 
za účelem pořádání výletů pro seniory a děti v období 1. 5. – 31. 8. 2016. 
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Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 6.6.2 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/2016/080/DI – 13 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem, a Náboženskou obcí církve československé husitské 
v Čelákovicích, se sídlem Husova 1060/4, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

6.7 Souhlas s užitím znaku města Čelákovic 
MAS Střední Polabí, z.s, se sídlem Rybářská 154, 250 88 Čelákovice, žádá Radu města o svolení 
užívat znak města Čelákovic při projektech a na propagačních materiálech realizovaných ve prospěch 
obcí a měst v regionu Střední Polabí. 
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s užitím znaku města Čelákovic při 
realizaci projektů a na propagačních materiálech vydávaných ve prospěch obcí a měst v regionu 
Středního Polabí spolkem MAS Střední Polabí, z.s., IČ 01350935, se sídlem Rybářská 154, 250 88 
Čelákovice.     
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA

7.1 Nové zóny pro placené parkování (ul. Masarykova a Kostelní)
Z důvodu optimalizace železniční trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany a realizaci její první etapy, 
jejíž součástí je modernizace železniční stanice Čelákovice, která bude realizována v letech 2016 –
2018, bude výrazně snížen počet parkovacích stání na současné parkovací ploše u nádraží (aktuálně 
cca 100 parkovacích míst).
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s přípravou vyhrazených placených 
parkovacích stání v ulici Masarykova v úseku od křižovatky s ulicí Sedláčkova po křižovatku s ulicí 
Palackého a ulicí Kostelní v úseku od křižovatky s ulicí Sedláčkova po vjezd k č. p. 1675 včetně 
6 parkovacích stání za sochou sv. Jana Nepomuckého.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Bez podkladu

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ

11.1 Parkování Ve Skále
RM byla informována o dopravním opatření. Občané budou osloveni dopisem starosty.

11.2 Schválení projektu Rodinného centra ROUTA, z.s. „ROUTA DĚTEM“
Podpořený projekt je zaměřen na zajištění provozu dětského klubu RC Routa v období od 1. 9. 2016 
do 30. 6. 2018 a organizaci příměstských táborů ve 12 turnusech v letech 2017 a 2018. 
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Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci o podpoře projektu ROUTA DĚTEM, registrační číslo 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000136, jehož realizaci zabezpečí Rodinné centrum ROUTA, z.s. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11.3 Souhlas s užitím chodníku
Město dne 9. 5. 2016 obdrželo žádost o souhlas s užitím chodníku v Husově ulici na akci pro děti.
Návrh usnesení: RM souhlasí s užitím chodníku v Husově ulici v úseku od Husova sboru ke Kostelní 
ulici v čase od 9.30 do 14.00 hodin na akci „Malování na chodníku“, kterou pořádá Náboženská obec 
CČSH dne 4. 6.2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11.4 Dopravní řešení lokalita pod nádražím
Město obdrželo žádosti ohledně změny dopravního řešení v lokalitě pod nádražím.
Návrh usnesení: RM projednala žádost ze dne 11. 4. 2016 od Spolku ochrany životního prostředí 
Havlíčkova, Čelákovice a žádost ze dne 15. 4. 2016 od Ing. P. Ch., o změně dopravního řešení 
v lokalitě pod nádražím a trvá na zachování stávajícího stavu dopravního režimu v předmětné lokalitě.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

11.5 Optimalizace trati 231, 2. Etapa 
Návrh usnesení: RM se seznámila s postupem přípravy stavby Optimalizace traťového úseku Lysá 
nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo), 2. stavba, 2. Etapa, v koordinaci s připravovanou investiční 
akcí obnova kanalizační sítě ve staré zástavbě Jiřina, vybudování nové dešťové kanalizace, veřejného 
osvětlení a komunikací včetně zeleně, a majetkového vypořádání pozemků, které jsou v kolizi obou 
staveb.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Zápis ověřil: Ing. Miloš Choura
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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