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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 14/2016 konané dne 7. června 2016

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

Omluveni: Ing. Josef Pátek, Mgr. Marek Skalický

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, JUDr. Kristýna Vorlíčková – právník, Ing. R. z 1. SčV, a.s.

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., 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
8. Bytové a nebytové záležitosti
10. Životní prostředí – VaK – Odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 15.05 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 20.30 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 7. 6. 2016

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6, 10.1, 10.2 a 11.3.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 13/2016 ze dne 24. 5. 2016.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 13/2016 ze dne 24. 5. 2016.
Hlasování: pro 5, 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 5, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 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. 
Návrh usnesení: 2.1.1 RM bere na vědomí, že v příslušné lhůtě na projevení zájmu o pronájem 
pozemku dle záměru schváleného usnesením Rady města č. 8/2016/2.3 ze dne 29. 3. 2016 nebyla 
podána žádná nabídka.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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 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. 

2.2 Mateřské centrum Čelákovice – Dodatek č. SML/1999/001-2 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor
Tento bod byl stažen z programu jednání.

2.3 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMl/2016/132 
„Sedlčánky, Komenského - kNN, NN p.č. 495/1“
Radě města je předložena ke schválení Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV -
Podmokly, jako stranou oprávněnou.
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. SML/2016/132, mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku, a firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. 
Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování 
kabelového vedení NN a pojistkové skříně na sloupu – Stavbu distribuční soustavy na pozemcích 
p. č. 856 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 6.001 m² a p. č. 495/5 – ostatní plocha/jiná 
plocha, o výměře 3.089 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za úhradu 2 250 Kč bez DPH (tj. 
2 722,50 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Povinnosti dle Koncesní smlouvy Čelákovice 
Radě města jsou předloženy podklady k posouzení, spolu se Záznamem z jednání Městského úřadu 
Čelákovice a společností 1. SčV, a. s. ve věci povinností dle Koncesní smlouvy Čelákovice, které 
proběhlo dne 21. 4. 2016 v Čelákovicích. 
Návrh usnesení: RM ukládá tajemníkovi připravit dokument od provozovatele VHI 1. SčV, a.s., 
„Postup oznamování událostí, jako jsou poruchy, opravy vodovodu, kanalizace, technologie atd., 
městu Čelákovice“ a předložit ho na nejbližší schůzi Rady města.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

K tomuto bodu se v 15.45 hod. dostavila Ing. R. z 1. SčV, a.s.
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2.5 Dodatek č.SML/1999/002-2 k nájemní smlouvě Sk Záluží - Fotbal ze dne 1. 10. 1999
Dne 1. 10. 1999 byla mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a Sportovním klubem Záluží -
Fotbal, jako nájemcem, uzavřena Smlouva o nájmu. 
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, mezi městem Čelákovice, jako 
pronajímatelem, a Sportovním klubem Záluží - Fotbal, jako nájemcem, záměr na ukončení nájemní 
smlouvy ze dne 1. 10. 1999 dohodou ke dni 30. 6. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Výměna vodovodních uzávěrů – uzel Sedláčkova
Dne 6. 6. 2016 byl městu Čelákovice v souladu s ustanoveními Smlouvy o provozování vodovodů 
a kanalizací uzavřené dne 17. 12. 2015 mezi městem Čelákovice jako vlastníkem a společností 
1. SčV, a. s., Praha 10, jako provozovatelem (dále jen „KS“) předložen ke schválení městem 
Čelákovice návrh na kompletní výměnu 3 ks sekčních uzávěrů na litinovém vodovodním řadu DN 300 
v Sedláčkově ulici.
Tento bod bez návrhu usnesení.

V časové tísni nelze tuto velkou opravu zkoordinovat s postupem prací RWE, které se týkají
plynového potrubí v ulici Sedláčkova - Kostelní.
Nutnost zda vyměnit ventily (sekční uzávěry) na litinovém vodovodním řadu DN 300, prověří odbor 
správy majetku a investic.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Město Čelákovice – závěrečný účet za rok 2015
V roce 2015 město Čelákovice hospodařilo s příjmy ve výši 240 461 tis. Kč a výdaji ve výši 202 470 
tis. Kč. Hospodaření roku 2015 bylo přebytkové ve výši 37 990 tis. Kč. 
Závěrečný účet za rok 2015 je zpracován do podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. 
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením 
města Čelákovic za rok 2015, a to bez výhrad.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Město Čelákovice – schválení účetní závěrky za rok 2015
Schvalování účetní závěrky města je dané zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, od 
roku 2013. Schvalování účetní závěrky města je v pravomoci Zastupitelstva města. Proces 
schvalování účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2015 upravuje vyhláška č. 220/2013 Sb., 
o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit účetní závěrku města Čelákovic za rok 
2015 a výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 52 831 604,68 Kč převést na účet 
výsledků hospodaření minulých období.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Rozpočet 2016 – změna č. 7
RM se předkládá Rozpočet 2016 – změna č. 7
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu 
rozpočtu města Čelákovic 2016 č. 7.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Dodatek č. SML/2011/130-1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 10. 2011 na akci: „Chodníky 
– lokalita V Rybníčkách“
Na základě Smlouvy o dílo mezi městem Čelákovice a projektantem Mgr. A. J. C., která byla uzavřena 
dne 21. 10. 2011, je zpracovávána projektová dokumentace v podrobnosti pro územní řízení včetně 
projednání k územnímu rozhodnutí na stavbu „Chodníky – lokalita V Rybníčkách“.
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. SML/2011/130-1 
ke Smlouvě o dílo mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Mgr. A. J. C. autorizovaný architekt, 
Čelákovice, jako zhotovitelem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2016/118 k akci s názvem „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, bylo dne 13. 5. 2016 odborem správy majetku a investic, v souladu 
s usnesením RM č. 12/2016/4.2.2 ze dne 10. 5. 2016, zahájeno 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 konstatuje formální pochybení komise pro otevírání, posouzení 
a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky s názvem „Bytové domy v ul. Prokopa Holého 1440-
1441 a 1444-1445, Čelákovice, stavební úpravy – výměna střešního pláště“, která nepostupovala 
v souladu se Směrnicí I/2/2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.2 RM jmenuje složení nové komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 
plnění veřejné zakázky s názvem „Bytové domy v ul. Prokopa Holého 1440-1441 a 1444-1445, 
Čelákovice, stavební úpravy – výměna střešního pláště“ ve složení Ing. Miloš Choura, Ing. Kateřina 
Kandlová, Petr Král.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Žádost o poskytnutí daru – seniorský telefon
Dne 18. 5. 2016 podala žádost o darování seniorského telefonu Aligator A430 paní B. Ch. Paní 
Ch. bydlí v Čelákovicích.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Darovací smlouvu a text Darovací smlouvy 
na telefon Aligator A430 mezi městem Čelákovice, jako dárcem telefonu a paní B. Ch., jako 
obdarovanou.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5.2 Žádost o „individuální“ dotaci – Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/131/DI 
Tento bod byl stažen z programu jednání.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Žádost o výjimku z Obecně závazné vyhlášky E 6/2015 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě 
Dle ustanovení čl. VII odst. 4 a) Obecně závazné vyhlášky E 6/2015 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě lze provozovat veřejnosti přístupné akce v době od 8:00 do 24:00 hod. 
Rada města může v odůvodněných případech povolit výjimku z této doby.
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Návrh usnesení: RM neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, výjimku z Obecně závazné vyhlášky E 6/2015 města Čelákovic, 
o veřejném pořádku a čistotě ve městě pro ukončení akce Statek Fest, dne 3. 9. 2016, pořádané 
společností Janák & syn, s. r. o., Ve Skále 61, Čelákovice a trvá na ukončení akce ve 24:00 hod.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Žádost o výjimku z Obecně závazné vyhlášky E 6/2015 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě 
Dle ustanovení čl. VII odst. 2 a 3 Obecně závazné vyhlášky E 6/2015 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě, je doba nočního klidu stanovena od 22:00 do 06:00 hod. Rada města 
může ve výjimečných případech stanovit dobu kratší nebo žádnou.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, výjimku z Obecně závazné vyhlášky E 6/2015 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě a ruší dobu nočního klidu dne 17. 6. 2016 od 22:00 do 01:00 hod. dne 
následujícího a 18. 6. 2016 od 22:00 do 24:00 hod., na soukromé akci E. F., Čelákovice – Sedlčánky. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

6.3 Žádost o výjimku z Obecně závazné vyhlášky E 6/2015 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě 
Dle ustanovení čl. VII odst. 2 a 3 Obecně závazné vyhlášky E 6/2015 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě, je doba nočního klidu stanovena od 22:00 do 06:00 hod. Rada města 
může ve výjimečných případech stanovit dobu kratší nebo žádnou.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, výjimku z Obecně závazné vyhlášky E 6/2015 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě a ruší dobu nočního klidu dne 10. 6. 2016 od 22:00 do 24:00 hod. a 11. 6. 
2016 od 22:00 do 24:00 hod., na soukromé akci J. H., Čelákovice. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

6.4 Zápis č. 5/2016 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 17. 5. 2016.
RM se předkládá zápis č. 5/2016 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 5/2016 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 17. 5. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

6.5 Profesionální fotografie města Čelákovic 2016 – Smlouva o vytvoření a dalším šíření díla 
č. SML/2016/133.
Profesionální fotografie města Čelákovic budou využity především pro realizaci zakázky 
„Reprezentativní fotokniha města Čelákovic“, která bude vydána městem Čelákovice na jaře 2017, 
a dále využívány městem pro propagaci (ZMČ, webové stránky, archivace apod.).
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 vytvoření
a dalším šíření díla č.: SML/2016/133 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Bc. K. V., 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jako autorem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

6.6 Profesionální fotografie z akce: „Muzejní noc a Svatojánská divadelní pouť – 18. 6. 2016“ –
smlouva o vytvoření a dalším šíření díla č. SML/2016/134.
Profesionální fotografie z akce: „Muzejní noc a Svatojánská divadelní pouť – 18. 6. 2016“, budou 
využívány městem pro propagaci (ZMČ, webové stránky, archivace apod.).
Program akce inspirovaný Rokem městské knihy (1366–2016) je mimořádně bohatý – Městské 
muzeum vystaví i archiválie městské samosprávy.
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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, uzavření smlouvy a text Smlouvy o vytvoření 
a dalším šíření díla č.: SML/2016/134 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Bc. K. V., 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, jako autorem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

6.7 Smlouva č. 26/2016 (SML/2016/122) o zajištění hudební produkce – vystoupení hudební 
skupiny ČECHOMOR na 20. jubilejním Rozsvícení městského vánočního stromu na náměstí 
v Čelákovicích
Advent zahájí město Čelákovice v sobotu 26. 11. 2016 již tradičně slavnostním rozsvícením vánočního 
stromu. Vzhledem k tomu, že jde o 20. výročí této oblíbené akce, bude připraven atraktivnější 
program, než bývá obvyklé. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření Smlouvy č. 26/2016 (SML/2016/122), 
o zajištění koncertního vystoupení hudební skupiny ČECHOMOR na tradiční akci „Rozsvícení
městského vánočního stromu“, mezi R. D. – Umělecká agentura RichArt, Kožešnická 511, 390 01 
Tábor a městem Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

6.8 Prezentace kandidujících politických stran, politických hnutí a jejich koalic ve městě 
Čelákovice před volbami do Zastupitelstva Středočeského kraje 
Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v platném 
znění, neřeší podmínky volební kampaně. Stejně tak vyhláška města o místních poplatcích 
neupravuje sazby zpoplatnění užívání veřejného prostranství volebními panely. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zásady prezentace politických stran, 
politických hnutí a jejich koalic ve městě Čelákovice před volbami do Zastupitelstva Středočeského 
kraje. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

6.9 Návrh na přiznání odměny Mgr. Jaroslavě Burkertové
Mgr. Jaroslava Burkertová požádala o uvolnění z vedoucího pracovního místa ředitelky Základní školy 
Čelákovice, Kostelní 45, příspěvková organizace, ke dni 31. 7. 2016. Na jmenované škole působila 21 
let, ve funkci ředitelky od roku 2002.  
Návrh usnesení: RM rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o přiznání odměny Mgr. Jaroslavě 
Burkertové dle předloženého návrhu, u příležitosti ukončení pracovního poměru na pozici ředitelky 
Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, za dlouholetou svědomitou práci ve 
prospěch školy a jejího rozvoje. Odměna bude vyplacena v řádném výplatním termínu za měsíc 
červenec 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

6.10 Žádost o výjimku z Obecně závazné vyhlášky E 6/2015 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě 
Dle ustanovení čl. VII odst. 2 a 3 Obecně závazné vyhlášky E 6/2015 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě, je doba nočního klidu stanovena od 22:00 do 06:00 hod. Rada města 
může ve výjimečných případech stanovit dobu kratší nebo žádnou.  
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, výjimku z Obecně závazné vyhlášky E 6/2015 města Čelákovic, o veřejném 
pořádku a čistotě ve městě a ruší dobu nočního klidu dne 17. 6. 2016 od 22:00 do 01:00 hod. dne 
následujícího, na soukromé akci Bc. D. H., Čelákovice. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.
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6.11 Schválení platového výměru řediteli Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 
organizace
Dne 17. února 2016 byl vyhlášen konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 
příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace.
RM na své schůzi dne 26. dubna 2016 jmenovala do funkce ředitele příspěvkové organizace Ing. 
Jiřího Kyliánka. Nyní je RM předložen platový výměr.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 
a § 136 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat řediteli 
příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, 250 
88 Čelákovice, Ing. Jiřímu Kyliánkovi, v navržené výši dle podkladového materiálu, s účinností od 1. 8. 
2016. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

6.12 Vánoční a zimní ilustrace – Smlouva o vytvoření a dalším šíření díla č. SML/2016/135.
Velikonoční a vánoční čísla Zpravodaje města Čelákovic jsou již více jak 10 let obohacována 
ilustracemi především místních ilustrátorů.
Odbor školství, informací a kultury zároveň díla využívá k další propagaci (plakáty, bannery apod.).
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 vytvoření
a dalším šíření díla č.: SML/2016/135 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a A. N., Praha, 
jako autorem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

6.13 Dohoda o narovnání mezi městem Čelákovice a SK Union Čelákovice
Rada města Čelákovic dne 24. 5. 2016 svým usnesením č. 13/2016/6.4.1, 6.4.2 a 6.4.3 odsouhlasila 
uhrazení pohledávek SK UNION Čelákovice vůči městu a uložila připravit Dohodu o narovnání.
Předložená Dohoda o narovnání vychází z právního stanoviska – Memoranda advokátní kanceláře 
Kubík partners k vyrovnání vzájemných vztahů po ukončení nájemního vztahu mezi městem 
Čelákovice a SK Union Čelákovice a z vyčíslení výše vyrovnání. 
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 Dohody a text Dohody 
o narovnání mezi městem Čelákovice a Sportovním klubem UNION Čelákovice, z.s., se sídlem ul. 28. 
října 961, Čelákovice, IČ: 43 750 877.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

7. DOPRAVA

7.1 Vyřazení komunikace NN 17 a NN 42 ze sítě místních komunikací
Silniční správní úřad Městského úřadu Čelákovice v návaznosti na proběhlé změny v legislativě 
shledal, že komunikace č. NN 17 U Stabenovky a NN 42, na p. č. 1758/2, 1757/3 a 1756/1 všechny 
v katastrálním území Čelákovice byly nesprávně zařazeny do sítě místních komunikací města 
Čelákovic jako místní komunikace III. třídy.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s § 3 zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních 
komunikacích, s vyřazením komunikací č. NN 17 U Stabenovky a NN 42, na parc. č. 1758/2, 1757/3 
a 1756/1 v katastrálním území Čelákovice, zařazené v kategorii místních komunikací III. třídy, ze sítě 
místních komunikací města Čelákovic. Dotčené komunikace budou převedeny v rozdělení pozemních 
komunikací z kategorie „místní komunikace“ do kategorie „veřejně přístupné účelové komunikace“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
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8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Byt č. 9, Rumunská č. p. 1446, Čelákovice - pronájem s nadstandardním nájemným
Nájemník bytu č. 9 č. p. 1446 uvolnil po dvacetiletém užívání předmětný byt. Vzhledem k tomu, že byt 
byl bez oprav užíván od svého vybudování (1962), bylo nutné přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci. 
V současné době je byt připraven k nastěhování. Na rekonstrukci bytu vynaložilo město Čelákovice 
částku 236 390,- Kč bez DPH.
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 a v souladu se Zásadami pronajímání 
bytů v majetku města Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 9 v domě č. p. 1446 na st. p. č. 1319/2, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Rumunská č. p. 1446.
Jedná se o byt č. 9 o velikosti 2+kk o celkové ploše 53,12 m² (započitatelná plocha 51,74 m² - sklep je 
započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1 pokoj 15,34 m², obývací pokoj + kuchyňský kout 
26,42 m², předsíň 3,92 m², koupelna 3,75 m², WC 0,93 m², sklep 2,76 m².
Byt je situovaný v 3. podlaží třívchodového, pětipodlažního cihlového domu s valbovou střechou.
Dům byl vybudován v roce 1962.
Vytápění a dodávka teplé vody je z kotelny v domě.

Výše nájemného je minimálně 5 174,- Kč měsíčně (100,- Kč/m² 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. Karbulovou, 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. 9, Rumunská č. p. 1446, 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: 

22. července 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 v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.
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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 5, proti 0, zdržel se 0.

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Žádost o schválení výstavy drobného zvířectva, resp. svodů zvířat dle zákona č. 166/1999 
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů (dále veterinární zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a povolení této výstavy drobného zvířectva v chovatelském areálu 
Stankovského 1774, Čelákovice, ve dnech 16. 6. 2016 – 18. 6. 2016
ZO Českého svazu chovatelů v Čelákovicích předložila žádost o povolení výstavy zvířat 
v chovatelském areálu na adrese Stankovského 1774 (přilehlý prostor bývalého podniku TOS).
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místo pro pořádání výstavy drobného 
zvířectva – chovatelský areál, Stankovského 1774, 250 88 Čelákovice a povoluje konání výstavy ve 
dnech 16. 6. – 18. 6. 2016.   
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

10.2 TOS - MET spol. s.r.o 
Na minulé schůzi Rady města byl radní Ing. Miloš Choura pověřen jednáním se společností TOS -
MET spol. s.r.o., ve věci instalace kontinuálního monitorovacího systému na všech výduších 
s filtračním zařízením a dalších technologických zařízeních.
Ing. Choura oslovil dne 2. 6. 2016 společnost TOS - MET spol. s.r.o., s žádostí o schůzku. Paní 
ředitelka čerpá v současné době dovolenou. Pan B. oznámil, že bez paní ředitelky nebude jednat ve 
věci spadu a možnosti monitorovacího zařízení. Jednání by mělo proběhnout dne 14. 6. 2016.  

11. RŮZNÉ

11.1 Petice za zachování obytné zóny V Prokopě
Dne 20. května 2016 byla doručena petice za zachování „obytné zóny“ V Prokopě. Tato byla 
nahrazena zónou „30 km“. Návrh změny byl projednán s PČR, která vydala souhlasné vyjádření. 
Změna proběhla na základě vydaného opatření obecné povahy. V zákonné lhůtě nepodal nikdo 
námitky. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Návrh usnesení: RM rozhodla po projednání petice za zachování „obytné zóny“ V Prokopě v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, ponechat zónu „30 km“ V Prokopě.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

11.2 Schválení projektu Rodinného centra ROUTA, z.s. „KOMUNITNÍ CENTRUM ROUTA“
Rodinné centrum ROUTA požádalo město Čelákovice o vyslovení podpory k podání žádosti návrhu 
projektu „KOMUNITNÍ CENTRUM ROUTA“. Tento projekt byl podpořen. Zodpovědnost za celkové 
obsahové i finanční řízení projektu, jeho vyúčtování, předkládání monitorovacích zpráv a závěrečné 
zprávy má žadatel/příjemce dotace – Rodinné centrum ROUTA, z.s.



Rada města Čelákovic

10

Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci o podpoře projektu KOMUNITNÍ CENTRUM ROUTA, 
jehož realizaci zabezpečí Rodinné centrum ROUTA, z.s.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

11.3 Podnět k prošetření poskytnutí a vyúčtování dotace
Městu Čelákovice byla doručena dne 31. 5. 2016 žádost od občana k prošetření čerpání dotace
z rozpočtu města.
Tento bod byl projednán na schůzi Rady města bez návrhu usnesení a dále se pokračuje v jeho 
šetření.

Zápis ověřil: Ing. Miloš Choura
                                                                                                                             Ing. Miloš Sekyra

                      místostarosta I města Čelákovic
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