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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 16/2016 konané dne 21. června 2016

Přítomni: Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický, Ing. Petr Studnička, PhD., Jarmila 
Volfová

Omluveni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D.

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové ověřovatelkou zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Finance – Rozpočty – Dotace  
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 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 14.50 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 21. 6. 2016

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.7, 2.8, 2.9, 6.4, 10.3 a 11.1.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové
ověřovatelkou zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 14/2016 ze dne 7. 6. 2016 a č. 15/2016 ze dne 21. 
6. 2016.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: 1.3.1 RM schvaluje zápis RM č. 14/2016 ze dne 7. 6. 2016.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
Návrh usnesení: 1.3.2 RM schvaluje zápis RM č. 15/2016 ze dne 21. 6. 2016.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Kupní smlouva na prodej služebního vozidla Městské policie Čelákovice Škoda Roomster  
RZ 2SC 5072
Na základě usnesení Rady města č. 9/2016/2.6.2 ze dne 12. 4. 2016 byly provedeny kroky k prodeji 
stávajícího vozidla MěPo Škoda Roomster  RZ 2SC 5072. Záměr města k odprodeji vozidla byl 
zveřejněn na úřední desce v době od 10. 5. 2016 do 1. 6. 2016. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ze znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy na prodej služebního vozidla 
Škoda Roomster  RZ 2SC 5072 Městské policie Čelákovice mezi městem Čelákovice, jako 
prodávajícím a panem A. P. bytem Písty 18, jako kupujícím, za cenu 33 000 Kč.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Ukončení Nájemní smlouvy – Internethome, s. r. o.
Rada města schválila dne 16. 8. 2006 Nájemní smlouvu s firmou Lukeš s. r. o, Brandýs nad Labem 
(společnost změnila název a nyní se jmenuje Internethome, s. r. o.), na pronájem části střechy - 2 m² 
na objektu č. p. 45, stojícím na pozemku st. p. č. 89/1 – zastavěná plocha a nádvoří/nemovitá kulturní 
památka, o výměře 1 718 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, na umístění telekomunikačního 
zařízení – anténního stožáru
Návrh usnesení: RM bere na vědomí výpověď z Nájemní smlouvy ze dne 16. 8. 2006, na část 
střechy na objektu č. p. 45, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, kterou podala společnost 
Internethome, s. r. o., dne 6. 6. 2016.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Nabídka využítí předkupního práva k budově č. e. 47, k. ú. Sedlčánky
Město Čelákovice je vlastníkem pozemku st. p. č. 257 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m², 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. Na tomto pozemku je postavena budova č. e. 47 – stavba pro 
rodinnou rekreaci, ve vlastnictví paní L. N.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města nevyužít předkupního práva k budově č. e. 47 
– stavba pro rodinnou rekreaci, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Postup oznamování událostí společností 1. SČV, a.s.
Dne 21. 4. 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 následující postup 
oznamování událostí, jako jsou poruchy, opravy vodovodu, kanalizace, technologie atd., městu 
Čelákovice.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 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, postup oznamování událostí 
městu Čelákovice, jako jsou poruchy, opravy vodovodu, kanalizace, technologie atd. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Vyjádření 1. SČV, a.s. k čištění akumulačních nádrží vodojemu Čelákovice dle Koncesní 
smlouvy
Dne 8. 6. 2016 bylo městu Čelákovice, doručeno od společnosti 1. SčV, a.s. vyjádření ve věci „Čištění 
akumulačních nádrží vodojemu Čelákovice dle koncesní smlouvy“ Společnost 1. SčV, a.s. uvádí, že 
v průběhu provozování vodohospodářského majetku byla před plánovaným čištěním akumulace 
vodojemu (dle schváleného plánu a na základě odstavce 1.4 přílohy č. 3 Koncesní smlouvy 
Čelákovice) zjištěna nefunkčnost armatur v armaturní komoře vodojemu Čelákovice.
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Návrh usnesení: 2.5.1 RM se seznámila s vyjádřením společnosti 1. SčV, a.s., a pověřuje společnost 
1. SčV, a.s., navrhnout postup řešení, který povede k řádnému zajištění výměny armatur 
a následnému pravidelnému čištění vodojemu (např. technologie výměny armatur, zajištění řádného 
nebo náhradního zásobování města vodou po dobu výměny armatur apod.).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.5.2 RM ukládá odboru správy majetku a investic zahrnout výměnu armatur 
v armaturních komorách vodojemu Čelákovice do plánu obnov, ve smyslu ustanovení 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, na rok 2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.5.3 RM ukládá odboru správy majetku a investic zajistit potřebné podklady 
a připravit zadávací řízení zakázky malého rozsahu, a to nejpozději do 30. 11. 2016.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Informativní zpráva ve věci odtoku odlehčených odpadních vod z odlehčovací komory V07A 
před čistírnou odpadních vod Čelákovice 
Vzhledem k dlouhodobě zhoršenému stavu životního prostředí v okolí slepého ramene Labe, hledá 
město Čelákovice řešení, ke zlepšení kvality vody v laguně ve slepém rameni Labe v blízkosti 
výústního objektu z odlehčovací komory čističky odpadních vod Čelákovice.
Návrh usnesení: 2.6.1 RM se seznámila s dosavadním postupem ve věci řešení odtoku odlehčených 
odpadních vod z odlehčovací komory V 07A před čistírnou odpadních vod Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.6.2 RM ukládá odboru správy majetku a investic učinit další kroky ve věci řešení 
odtoku odlehčených odpadních vod z odlehčovací komory V 07A před čistírnou odpadních vod 
Čelákovice, tedy zajistit cenovou nabídku návrhu řešení problematiky vedoucí ke zlepšení kvality 
životního prostředí a odstranění výše popsaného problému současného stavu vody v laguně, 
ve variantách, a předložit Radě města k odsouhlasení, respektive výběru jednu z navržených variant 
řešení, zpracovaných odborně způsobilou osobou v oboru projektování vodních děl.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.6.3 RM ukládá odboru správy majetku a investic zahájit zadávací řízení na výběr 
zhotovitele pasportu vodohospodářské infrastruktury (včetně všech odlehčovacích komor na 
kanalizační síti) nejpozději do 30. 10. 2016.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

V 13.10 hod se dostavil Mgr. Marek Skalický

2.7 Smlouva o nájmu - Čelákovický Bivoj č. SML/2016/153
Dne 13. 6. 2016 podal pan R. N. žádost o zábor veřejného prostranství na konání sportovní akce 
ČELÁKOVICKÝ BIVOJ. Tato sportovní akce je plánovaná na sobotu 25. 6. 2016 v době od 11 do 20 
hod.
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 a text Smlouvy o nájmu 
č. SML/2016/153 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem a panem R. N., Čelákovice, jako 
nájemcem, na pronájem části p. č. 3199 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5 600 m², 
a p. č. 3201/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3 890 m², za účelem konání akce 
ČELÁKOVICKÝ BIVOJ dne 25. 6. 2016, za cenu 1 000 Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.8 Schválení „Dohody“ o umožnění provedení stavby vjezdu na p. č. 3099/1, k. ú. Čelákovice, 
č. SML/2016/154
Městu Čelákovice byla dne 11. 5. 2016 doručena žádost o souhlas s vybudováním vjezdu 
k plánovanému rodinnému domu na pozemcích p. č. 2042/2 – zahrada, o výměře 282 m² a p. č. 
2043/1 – zahrada, o výměře 545 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci 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, uzavření a text „Dohody o umožnění 
provedení stavby vjezdu na pozemku“, číslo smlouvy SML/2016/154, a to na pozemku města 
p. č. 3099/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5 850 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, mezi městem Čelákovice a stavebníky paní P. K., Čelákovice, a panem P. K., Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.9 Souhlas města Čelákovice se vstupem stavby s názvem „Reko MS Čelákovice – Sedláčkova 
ul.“ do křižovatky ul. Sedláčkova a náměstí 5. května 
Město Čelákovice obdrželo dne 15. 6. 2016 pod č.j. MUC/08026/2016 od společnosti RWE Distribuční 
služby, s.r.o., oddělení realizace staveb-Čechy západ (p. J. M.), e-mail s žádostí o technické 
podmínky vstupu – provedení výkopu v křižovatce ulic Sedláčkova a u Kovárny. Město Čelákovice 
upřesňuje, že se jedná o křižovatku ul. Sedláčkova a náměstí 5. května. 
Návrh usnesení: 2.9.1 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se vstupem stavby s názvem „REKO MS Čelákovice –
Sedláčkova ul.“ do křižovatky ul. Sedláčkova a náměstí 5. května.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.9.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 16/2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Plán činnosti interního auditu na rok 2016
Na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), se Radě předkládá návrh plánu veřejnosprávních kontrol „Plán činnosti 
interního auditu na rok 2016ˮ.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů „Plán činnosti interního auditu na rok 2016ˮ.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

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

4.2 Změnové listy - Rekonstrukce knihovny v Sedlčánkách 
V průběhu realizace investiční akce „Rekonstrukce knihovny v Sedlčánkách“ byly zjištěny skutečnosti 
vyvolávající požadavky na více a méně práce. Tyto skutečnosti jsou nutnými podmínkami k řádné 
realizaci a užívání díla.
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, rozsah a provedení navržených prací veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce knihovny v Sedlčánkách“ dle:
ZL č. 1. Dodatečně požadované odvodnění objektu městské knihovny.
ZL č. 2. Dodatečně požadované – dešťová kanalizace – část u objektu.
ZL č. 3. Demolice přizděné zdi / plotu k objektu knihovny.
ZL č. 4. Likvidace zbylého odpadu z podkroví objektu knihovny.
ZL č. 5. Zajištění dilatačních trhlin dle dodatečné statické zprávy.
ZL č. 6. Navýšení střešního štítu v souladu s dodatečnou zprávou PBŘ.
ZL č. 7. Zajištění stávajícího krovu dle dodatečného statického posudku.
ZL č. 8. Dodatečná dodávka nové výplně otvoru do podkroví.
ZL č. 9. Demolice stávajícího zděného plotu.
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ZL č. 10. Dodatečná izolace podkroví a statické zajištění stropních trámů.
ZL č. 11. Demolice stávajícího komínového tělesa.
ZL č. 12. Navýšení tloušťky tepelné izolace a další dodatečné úpravy – pultová střecha.
ZL č. 13. Nerealizované práce – méněpráce. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text a uzavření Dodatku č. SML/2016/017-1 
ke Smlouvě o dílo č. objednatele SML/2016/017, č. zhotovitele 012016, uzavřené dne 29. 4. 2016 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností M. J., Praha – Kunratice, jako zhotovitelem 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce knihovny v Sedlčánkách“ za celkovou cenu 
1 053 613,18 Kč bez DPH (tj. 1 274 871,95 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení navržených prací veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce knihovny v Sedlčánkách“ dle:

1. SDK protipožární podhled + světla v místnosti knihovny.
Předpokládaná hodnota činí 70 000 Kč bez DPH (tj. 84 700 Kč včetně DPH).

2. Elektro rozvody – bez místnosti knihovny.
Předpokládaná hodnota činí 95 000 Kč bez DPH (tj. 114 950 Kč včetně DPH).

3. Topení – přívod plynu, plynový kotel včetně rozvodů, komín. 
Předpokládaná hodnota činí 175 000 Kč bez DPH (tj. 211 750 Kč včetně DPH).

4. Požárně bezpečnostní řešení.
Předpokládaná hodnota činí 45 000 Kč bez DPH (tj. 54 450 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Změnové listy v rámci akce „Výměna oken v bytových domech, Čelákovice“  
RM se předkládá ke schválení rozsah méněprací veřejné zakázky „Výměna oken v bytových domech, 
Čelákovice“.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah méněprací veřejné zakázky „Výměna 
oken v bytových domech, Čelákovice“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Žádost o „individuální“ dotaci – Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/131/DI 
V Čelákovicích je celkem 8 domácností kde žije 25 uživatelů služeb. Město Čelákovice má v současné 
době 5 opatrovanců, z nichž 2 využívají služby chráněného bydlení a 3 domova pro osoby se 
zdravotním postižením. 
Návrh usnesení: 5.1.1 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 40 000 Kč organizaci Vyšší Hrádek, p.s.s., se 
sídlem V Bažantnici 2440, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, na realizaci Obnovy 
a zlepšení vybavení domácností osob s mentálním postižením.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 
Návrh usnesení: 5.1.2 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/2016/131/DI mezi městem Čelákovice, 
jako poskytovatelem a organizací Vyšší Hrádek, p.s.s., se sídlem V Bažantnici 2440, 250 01 Brandýs 
nad Labem – Stará Boleslav, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 

5.2 Žádost o poskytnutí daru – seniorský telefon
Dne 13. 6. 2016 podal žádost o darování seniorského telefonu Aligator A430 pan V. N. Pan N. bydlí 
v Čelákovicích.
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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, Darovací smlouvu a text Darovací smlouvy 
na telefon Aligator A430 mezi městem Čelákovice, jako dárcem a panem V. N., jako obdarovaným.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5.3 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic 
SML/2016/062/DI – Oblastní charita Kutná Hora
Dne 10. 5. 2016 Rada města schválila usnesením č. 12/2016/5.2.2 uzavření Veřejnoprávní smlouvy 
a text Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Čelákovice a organizací Oblastní charita Kutná Hora. 
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 a text Dodatku 
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. SML/2016/062/DI dne 25. 5. 2016, mezi městem Čelákovice, jako 
poskytovatelem a organizací Oblastní charita Kutná Hora, jako příjemcem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5.4 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic 
SML/2016/061/DI – Diakonie ČCE – středisko Praha
Dne 26. 4. 2016 Rada města schválila usnesením č. 11/2016/5.1.1 uzavření Veřejnoprávní smlouvy 
a text Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Čelákovice a společností Diakonie ČCE – středisko Praha. 
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 a text Dodatku 
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. SML/2016/061/DI dne 11. 5. 2016, mezi městem Čelákovice, jako 
poskytovatelem a organizací Diakonie ČCE – středisko Praha 13, jako příjemcem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5.5 Spolupráce seniorů a města Čelákovice – informace o navýšení rozpočtu o dar 10.000,- Kč
Rada města na svém jednání dne 10. 5. 2016 schválila seznam akcí pro seniory města Čelákovice 
hrazených z rozpočtu města Čelákovice.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí informaci o navýšení rozpočtu pro akce seniorů města o dar 
10 000 Kč od společnosti S-pharma s.r.o., Praha 2.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Žádost o „individuální“ dotaci – Náboženská obec Církve československé husitské 
v Čelákovicích
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/142/DI – 15 
Náboženská obec Církve československé husitské žádá o „individuální“ dotaci z rozpočtu města 
Čelákovic na koncertní činnost v roce 2016. 
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 24 000 Kč Náboženské obci Církve 
československé husitské v Čelákovicích, IČ 26521083, se sídlem Husova 1060/4, 250 88 Čelákovice, 
za účelem podpory koncertní činnosti v roce 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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 Veřejnoprávní smlouvy a text Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/142/DI – 15 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 5, proti 0, zdržel se 0. 
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6.2 ANTHROPOID – PRAVDIVÝ PŘÍBĚH, kniha badatele J. Č. a publicistky J. S.
Souhlas s užitím znaku města
Centrum české historie, o. p. s, Bánskobystrická 2080/1, 160 00 Praha 6 žádá o pomoc při vydání 
publikace k 75. výročí seskoku skupiny Anthropoid na území protektorátu Čechy a Morava 
a uskutečnění atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Kniha bude vydána 
v češtině a angličtině.
Návrh usnesení: 6.2.1 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, objednání 30 kusů publikace „Anthropoid – pravdivý 
příběh“, před jejím vydáním, u organizace Centrum české historie, o. p. s., Bánskobystrická 2080/11, 
160 00 Praha 6.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.2.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, užití znaku města Čelákovic v úvodu publikace J. Č.
a J. S. „Anthropoid – pravdivý příběh“, vydané organizací Centrum české historie, o. p. s., 
Bánskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Projekt „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 2016 – 2018“
Projekt „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 2016 – 2018“, zpracovaný JUDr. K.
K. a PaedDr. Z. K. (Pedagogické, psychologické a právní poradenství, Weberova 213, Praha 5) byl 
předjednán na schůzi Rady města dne 15. 3. 2016.
Návrh usnesení: RM se seznámila s projektem „Prevence rizikového chování dětí a mládeže, 
Čelákovice 2016 – 2018“, zpracovaným odborným pracovištěm Pedagogické, psychologické a právní 
poradenství, Weberova 213, Praha 5. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.4 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě A1 Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 
1586, příspěvková organizace, na období 1. – 29. 7. 2016
Ve smyslu § 23 odst. 5 zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání žádá ředitelka Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, 
příspěvková organizace, o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě A1 na 28 dětí 1. – 29. 7. 2016.
Návrh usnesení: RM povoluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu dětí:
ve třídě A1 Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace: 28 dětí, na 
období 1. – 29. 7. 2016, a to za předpokladu zachování kvality předškolního vzdělávání a splnění 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 6/2016 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 9. 6. 2016
RM se předkládá zápis č. 6/2016 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 9. 6. 2016 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 6/2016 ze dne 
9. 6. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Revokace usnesení č. 11/2016/8.3 ze dne 26. dubna 2016
Rada města Čelákovic schválila uzavření Nájemní smlouvy k bytu č. 308 ve 2. patře Domu 
s pečovatelskou službou č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice, s paní B. H., Čelákovice.
Návrh usnesení: RM revokuje usnesení Rady města č. 11/2016/8.3 ze dne 26. 4. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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8.3 Revokace usnesení č. 11/2016/8.16 ze dne 26. dubna 2016
Rada města Čelákovic schválila uzavření Nájemní smlouvy na základě obálkové metody k bytu č. 1 
o velikosti 1+1, ul. Prokopa Holého č. p. 1173, Čelákovice s paní I. N., Čelákovice.
Návrh usnesení: RM revokuje usnesení Rady města č. 11/2016/8.16 ze dne 26. 4. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.4 Přidělení bytu obálkovou metodou byt Prokopa Holého č. p. 1173, Čelákovice, s panem 
R. N.
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1173, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice, byt o velikosti 1+1, o celkové ploše 58,09 m² (započitatelná 52,98 m²).
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt 
o velikosti 1+1, Prokopa Holého č. p. 1173, Čelákovice panu R. N., Čelákovice. Výše nájemného 
měsíčně činí 5 800 Kč (109,47 Kč/m²), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy 
o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, 
bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.5 Uzavření Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3+1 v domě č. p. 1269, ul. Prokopa Holého 
v Čelákovicích s paní Mgr. J. N., Kounice
Dne 22. 4. 2016 si podala žádost o byt paní Mgr. J. N., trvale bytem Kounice. Tato žádost byla 
projednána na květnovém i červnovém jednání bytové a sociální komise.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přednostně byt o velikosti 3+1, ul. 
Prokopa Holého č. p. 1269, Čelákovice, Mgr. J. N., dle Zásad pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic (čl. VII odst. 10 – obecně prospěšné důvody). Přidělení bytu je vázáno na pracovní poměr 
na školách v Čelákovicích. Třípokojový byt je po rekonstrukci r. 2002. Výše nájemného je za 68,41 
Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením 
Rady města ze dne 18. 8. 2011. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 
bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota 
ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných 
v souvislosti s užíváním bytu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.6 Přidělení bytu obálkovou metodou byt o velikosti 2+kk, Rumunská, Čelákovice s paní Mgr. 
H. A., Benešov u Prahy
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1447, ul. Rumunská, Čelákovice, 
byt o velikosti 2+kk, o celkové ploše 52,58 m² (započitatelná 51,50 m² sklep je započten ½ plochy), 
sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 15,44 m², obývací pokoj + kuchyňský kout 25,69 m², předsíň 4,84 
m², koupelna 3,57 m², WC 0,88 m², sklep 2,16 m².
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt 
o velikosti 2+kk, Rumunská, Čelákovice Mgr. H. A., Benešov u Prahy. Výše nájemného měsíčně činí 
6 500 Kč (126,21 Kč/m²), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude 
ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh 
na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.7 Uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 308, zvláštního určení – v Domě s pečovatelskou 
službou v č. p. 26, Čelákovice, s paní L. V., bytem Zahradní č. p. 2038, Čelákovice 
V současné době město disponuje volným bytem č. 308 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní 
26 v Čelákovicích. Jedná se o uvolněný byt o velikosti 1+kk, o celkové ploše 21,27 m², který si 
nepřevzala paní B. H.
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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. 308 v Domě s pečovatelskou službou č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice, s paní L. V., 
Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude činit 28,96 
Kč/m².
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8.8 Uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 106, zvláštního určení – v Domě s pečovatelskou 
službou v č. p. 26, Čelákovice, s paní M. L., bytem Dvořákova č. p. 570, Čelákovice  
V současné době město disponuje volným bytem č. 106 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní 
26 v Čelákovicích. Jedná se o uvolněný byt o velikosti 1+kk, o celkové ploše 21,74 m², po paní B. B.
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. 106 v Domě s pečovatelskou službou č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice, s paní M. L., 
Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, měsíční nájemné bude činit 28,96 
Kč/m².
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Revitalizace zeleně v ulici Rumunská, Čelákovice – poskytnutí dotace z Programu 2016 
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
Na základě žádosti ev. č. FŽP/ZŽP/026479/2016, podané na Krajský úřad Středočeského kraje 
v lednu 2016, bylo žadateli město Čelákovice usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 117-
22/2016/ZK ze dne 25. 4. 2016 schváleno poskytnutí dotace v maximální výši 700.621 Kč na akci 
„Revitalizace zeleně v ulici Rumunská, Čelákovice“.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace z Programu 2016 pro 
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí 
a zemědělství a zahájení příprav na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

10.2 Skatepark 
Město podalo žádost o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR na stavbu betonového skateparku, který měl být umístěn v areálu Městského 
stadionu. Dotace byla přidělena rozhodnutím č. 51/2016 ze dne 27. 5. 2016 v max. výši 2.478.492 Kč 
(50% z uznatelných nákladů).
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města u projektu Skateparku postupovat podle 
varianty 1. Do 15. 7. 2016 odmítnout dotaci a požádat o ni v dalším vhodném dotačním programu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 

10.3 Odběr a analýza vzorků spadu
RM tento bod projednala bez návrhu usnesení.
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11. RŮZNÉ

11.1 Oznámení o konání shromáždění
Na podatelnu Městského úřadu Čelákovice bylo 15. 6. 2016 doručeno Oznámení o konání 
shromáždění.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, oznámení o konání shromáždění na náměstí 
5. května, Čelákovice, na akci „Zpěv křesťanských písní, krátké mluvené slovo a modlitby“ dne 22. 6. 
2016 od 10:00 do 17:00 hodin.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřila: Jarmila Volfová
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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