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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 19/2016 konané dne 2. srpna 2016

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

Omluveni: Ing. Miloš Sekyra, Jarmila Volfová

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka – právník

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D., 
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
9. Veřejný pořádek a bezpečnost
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 14:55 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 2. 8. 2016

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6, 2.7, 3.3, 4.4, 5.4, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3,
7.4 a 7.5.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D.,
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem 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. 18/2016 ze dne 19. 7. 2016. 
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 18/2016 ze dne 19. 7. 2016. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 



Rada města Čelákovic

2

1.4 Kontrola plnění usnesení
Radě města bylo předloženo plnění usnesení.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Nájemní smlouva na pozemek st. p. č. 1785 č. SML/2016/183
Dne 14. 3. 2016 podala paní O. K. žádost o pronájem pozemku st. p. č. 1785 – zastavěná plocha 
a nádvoří, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ve vlastnictví města Čelákovice. Pozemek je dosud 
pronajímán paní O. Z., jakožto původnímu vlastníku ideální ¼ rodinného domu č. p. 296 stojícího na 
výše uvedeném pozemku.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy 
č. SML/2016/183 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1785 – zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 519 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a panem M. B., Trnava –
Slovensko, manželi P. a M. S., Čelákovice, paní M. Š., Čelákovice, a paní O. K., Praha 7, jako 
nájemci, za cenu 4 672 Kč/rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Vyjádření města Čelákovice č. 18/2016 – vyjádření ke stavbě „Stavba rodinného domu L. –
Čelákovice“
Ing. Z. L. a paní Bc. I. L. podali dne 15. 2. 2016 žádost o vyjádření ke stavbě „Stavba rodinného domu 
L. - Čelákovice“. Žádost byla projednána v komisi pro rozvoj města dne 7. 3. 2016. K žádosti bylo 
komisí pro rozvoj navrženo vydat nesouhlasné stanovisko s odůvodněním, že výše zmiňovaný záměr 
je v rozporu s charakterem území, potažmo krajinným rázem.
Návrh usnesení: 2.2.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 11/2016/2.5.1 a č. 11/2016/2.5.2 ze dne 
26. 4. 2016.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.2 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s předloženým záměrem na výstavbu rodinného domu 
na pozemcích p. č. 291, 241/3 a 15/2, všechny v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.3 RM schvaluje Vyjádření města č. 18/2016.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Nabídka využítí předkupního práva k budově č. p. 293, k. ú. Čelákovice
Město Čelákovice je vlastníkem pozemku st. p. č. 1779 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 578 
m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Na tomto pozemku je postavena budova č. p. 293 – rodinný 
dům, ve spoluvlastnictví paní K. B., manželů B. a I. M. a pana P. T.
Návrh usnesení: RM nedoporučuje Zastupitelstvu města využít předkupního práva k ¼ podílu 
na budově č. p. 293 – rodinný dům, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

V 13.20 hod. se dostavil Mgr. Marek Skalický

2.4 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: 2.4.1 RM bere na vědomí, že v příslušné lhůtě na projevení zájmu o pronájem 
nebytových prostor dle záměru schváleného usnesením Rady města č. 12/2016/2.2.2 ze dne 10. 5. 
2016 nebyla podána žádná nabídka.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.4.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 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 
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ploch – 56 m², ostatních ploch – 16 m² a sociálních ploch – 3 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
za minimální cenu 1 000 Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Vyjádření města Čelákovice č. 15/2016 – vyjádření ke stavbě „Optimalizace traťového úseku 
Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“
Dne 14. 12. 2015 byla pod č. j. MUC/13432/2015 podána žádost společnosti METROPROJEKT 
Praha, a. s., nám. I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, o vyjádření vlastníka dotčené nemovitosti ke 
stavbě „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“. Tato žádost 
byla následně dne 2. 2. 2016 doplněna žádostí č. j. MUC/01504/2016.
Návrh usnesení: 2.5.1 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s:
- dočasným odnětím zemědělské půdy pro nezemědělské účely ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, pro části pozemků p. č. 455/5,
zahrada, o ploše 161 m² z celkové výměry 1 435 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice a p. č. 47/1, 
orná půda, o ploše 5 477 m² z celkové výměry 7 159 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice 
a
- vydáním územního rozhodnutí stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) –
Čelákovice (mimo)“, dle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, část díla „Dokumentace pro 
projednání s účastníky řízení“ zpracované pro investora akce, Správu železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, společností METROPROJEKT Praha, a. s., nám. 
I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, odpovědný projektant Ing. J. N., pod IČD 15 6563 50 00 00 00 
v prosinci roku 2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.5.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 15/2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Schválení znění Smlouvy o výpůjčce č. SML/2016/064 pro Středočeský kraj na části
pozemků p. č. 3219, p. č. 3838/15 a p. č. 3838/19, pro k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice, na 
cyklistickou stezku
Radou města č. 12/2016 byl schválen „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 půda, o výměře 180 m², z celkové výměry 1434 m² a části pozemku p. č. 3838/19 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 425 m², z celkové výměry 959 m², všech v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice za účelem vybudování cyklistické stezky podél Labe.“  
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 číslo 
smlouvy SML/2016/064, mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem, 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 půda, 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, vše v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, a Středočeským krajem, jako vypůjčitelem, za účelem vybudování 
cyklistické stezky podél Labe.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Podnájem objektu č. p. 115, k. ú. Záluží u Čelákovic
Rada města schválila usnesením č. 18/2016/2.13.2 ze dne 19. 7. 2016 Nájemní smlouvu 
č. SML/2016/173 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem a společností Prague Black Hawks, 
s r. o., Praha 4, jako nájemcem.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením čl. III Nájemní smlouvy č. SML/2016/173 
mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem a společností Prague Black Hawks, s. r. o., Praha 4, 
jako nájemcem objektu č. p. 115 – jiná stavba, stojící na pozemku st. p. č. 149 – zastavěná plocha/jiná 
plocha, v k. ú. Záluží u Čelákovic, s podnájmem objektu č. p. 115 společnosti KENS INVEST 
s. r. o., Praha 2, jako podnájemci, přičemž podnájemní smlouva bude obsahovat minimálně:

- podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 1, 3, 4, 7 a 8 výše specifikované Nájemní smlouvy;
- ustanovení, že podnájemce není oprávněn podnajmout předmětnou nemovitost;
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- 1 stejnopis podnájemní smlouvy s platností originálu obdrží vlastník nemovitosti, město 
Čelákovice.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočet 2016 – změna č. 10
RM se předkládá Rozpočet 2016 – změna č. 10
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. 10.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace – použití 
prostředků fondu investic
Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace žádá o souhlas s použitím 
prostředků fondu investic ve výši 80 000 Kč na opravu vstupní haly školy. Tento způsob využití fondu 
investic je plně v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s použitím prostředků fondu investic Základní školy Čelákovice, J. A. 
Komenského 414, příspěvková organizace, ve výši 80 000 Kč na navýšení peněžních prostředků 
určených na financování opravy vstupní haly školy. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2015.
Město Čelákovice, jako kontrolní orgán, ukončilo v roce 2015 celkem 54 kontrol, u kterých bylo 
procesně postupováno podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Návrh usnesení: RM se seznámila s informací o provedených výsledcích Veřejnosprávních kontrol 
u dotačního řízení za rok 2015.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2016/172 k akci s názvem „Čelákovice – Oprava povrchu 
hřišť – Duhové, Na Nábřeží“.
Z důvodu špatného stavu povrchu hřiště v ulici Na Nábřeží a Duhového hřiště v ulici K Borku bylo dne 
13. 7. 2016 zahájeno zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „ Čelákovice –
oprava povrchu hřišť – Duhové, Na Nábřeží“. 
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 dílo č. objednatele 
SML/2016/172 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností 4soft, s. r. o., Tanvald, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice - Oprava povrchu 
hřišť – Duhové, Na Nábřeží“ v celkové ceně dle této Smlouvy 1 408 475 Kč bez DPH (tj. 1 704 254,75 
Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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4.2 Komise pro rozvoj města – Zápis č. 7/2016 ze dne 18. 7. 2016
RM se předkládá zápis Komise pro rozvoj města č. 7/2016. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 7/2016 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 
18. 7. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Projektová dokumentace protipovodňového opatření Císařská Kuchyně – Sedlčánky-
Čelákovice
Na základě žádosti ev. č. POF/DOK/027566/2016, 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 186 219 Kč na akci 
„Projektová dokumentace protipovodňového opatření Císařská Kuchyně – Sedlčánky – Čelákovice“.
Návrh usnesení: 4.3.1 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 Povodňového Fondu 
a uzavření Smlouvy a text Smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.3.2 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 dílo 
č. SML/2016/184 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a firmou HG partner s.r.o., Úvaly, IČ: 
27221253, jako zhotovitelem, za cenu 162 000 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2016/171 k akci s názvem „Čelákovice – Obnova plynové 
kotelny K70“
Z důvodu špatného stavu dvou bojlerů a s tím spojených častých a nákladných oprav v kotelně K70 
v ul. Hybešova, bylo dne 13. 7. 2016 zahájeno zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu „Čelákovice – Obnova plynové kotelny K70“. 
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 dílo č. objednatele 
SML/2016/171 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností TZB KLADNO s. r. o., 
Kladno, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice –
Obnova plynové kotelny K70“ v celkové ceně dle této Smlouvy 1 146 468,70 Kč bez DPH 
(tj. 1 387 227,13 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Žádost o poskytnutí daru – seniorský telefon
Dne 12. 7. 2016 podala žádost o darování seniorského telefonu Aligator A430 paní D. H. Paní H. 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 D. H., jako 
obdarovanou.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5.2 Žádost o poskytnutí daru – seniorský telefon
Dne 20. 7. 2016 podal žádost o darování seniorského telefonu Aligator A430 pan V. P.
O seniorský telefon má zájem jeho matka M. P. Paní P. bydlí v Káraném.
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 M. P., jako 
obdarovanou.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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5.3 Žádost o poskytnutí daru – seniorský telefon
Dne 20. 7. 2016 podal žádost o darování seniorského telefonu Aligator A430 pan V. P.
O seniorský telefon má zájem jeho otec V. P. Pan P. bydlí v Brandýse nad Labem – St. Boleslavi.
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 panem V. P., jako 
obdarovaným.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

5.4 Žádost o „individuální“ dotaci – Rodinné centrum Routa, z.s.
Uznání osobních nákladů
Rodinné centrum Routa, z.s., má v plánu pokračovat v projektu Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi. Stejný projekt byl již podpořen z rozpočtu města dotací ve výši 33 080 Kč na období od 1. 4. 
2016 – 31. 5. 2016.
Návrh usnesení: 5.4.1 RM doporučuje Zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit organizaci 
Rodinné centrum Routa, z.s., se sídlem Sokolovská 305/18, 250 88 Čelákovice, výjimku mzdových 
nákladů jako uznatelné náklady.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.4.2 RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit v souladu s § 102 odst. 2 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimo vyhlášené 
dotační programy města Čelákovic pro rok 2016, poskytnutí dotace ve výši 82 940 Kč organizaci
Rodinné centrum Routa, z.s., se sídlem Sokolovská 305/18, 250 88 Čelákovice, na 
pokračování realizace projektu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zápis č. 7/2016 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 19. 7. 2016.
RM se předkládá zápis č. 7/2016 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 7/2016 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 19. 7. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Služební cesta – 15. výročí Aleje polabských měst v Roßlau a vyvěšování městských 
praporů měst ležících na řece Labi
Zástupci města Roßlau a pořadatelé tradičních loďařských slavností pozvali dne 18. 7. 2016 zástupce 
města Čelákovic na tradiční akci, kterou je vyvěšování městských praporů měst ležících na řece Labi 
v Aleji polabských měst v Roßlau, které se v letošním roce koná již popatnácté. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dvoudenní služební cestu v termínu 25. – 26. 8. 2016 starosty 
města Čelákovic Ing. Josefa Pátka a místostarosty II města Čelákovic Ing. Petra Studničky, PhD., do 
Spolkové republiky Německo, u příležitosti 15. výročí tradičního vyvěšování městských praporů v Aleji 
polabských měst v Roßlau.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA

7.1 Dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému 
Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle zákona č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
(linka PID 405)
Předkládáme Radě města Čelákovic ke schválení dodatek č. 10 ke smlouvě o závazku veřejné služby 
ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená 
podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID 405). 
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Předmětem tohoto dodatku smlouvy ze dne 2. 12. 2009 je změna čl. VI. smlouvy a změna příloh č. 1, 
2, 3, 4, 6, 7a 8 smlouvy.
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. 10 
(SML/2009/145-10) ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému 
Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID 405).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

7.2 Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému 
Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle zákona č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
(linka PID 443)
Předkládáme Radě města Čelákovic ke schválení dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby 
ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená 
podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID 443). 
Předmětem tohoto dodatku smlouvy ze dne 2. 12. 2009 je změna čl. VI. smlouvy a změna příloh č. 1, 
2, 3, 4, 6, 7a 8 smlouvy.
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. 6 (SML/2009/146-
6) ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované 
dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů (linka PID 443).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

7.3 Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému 
Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle zákona č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
(linka PID 412)
Předkládáme Radě města Čelákovic ke schválení dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby 
ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená 
podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID 412). 
Předmětem tohoto dodatku smlouvy ze dne 2. 12. 2009 je změna čl. VI. smlouvy a změna příloh č. 1, 
2, 3, 4, 6, 7a 8 smlouvy.
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. 6 (SML/2009/147-
6) ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované 
dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů (linka PID 412).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

7.4 Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému 
Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle zákona č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
(linka PID 427)
Předkládáme Radě města Čelákovic ke schválení dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby 
ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená 
podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID 427). 
Předmětem tohoto dodatku smlouvy ze dne 2. 12. 2009 je změna čl. VI. smlouvy a změna příloh č. 1, 
2, 3, 4, 6, 7a 8 smlouvy.
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. 6 (SML/2009/148-
6) ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované 
dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů (linka PID 427).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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7.5 Úhrada prokazatelné ztráty z provozu prodloužené autobusové linky č. 443
Ekonomický odbor organizace ROPID zaktualizoval ztrátu, která vznikne prodloužením autobusové 
linky č. 443 ze zastávky Čelákovice, žel. st. do zastávky Čelákovice, Toušeňská ve výši 11 196 
Kč/měsíc.
Návrh usnesení: RM souhlasí s úhradou poměrné části nákladů ve výši 50 % vzniklých 
prokazatelnou ztrátou z provozu prodloužené autobusové linky č. 443 ze zastávky „Čelákovice, žel. 
st.“ do zastávky „Čelákovice, Toušeňská“ s účinností od 28. 8. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Výpověď z nájmu bytu, který užívají manželé H. M. a F. M.
Manželé H. M. a F. M., užívají od 1. 12. 2015 byt v domě č. p. 502 v Milovicích, ulici Armádní. Nájemní 
smlouva je uzavřena na dobu určitou do 30. 11. 2016. Před podpisem Nájemní smlouvy složili kauci 
ve výši 11 037 Kč.
Návrh usnesení: 8.1.1 RM vypovídá nájem bytu v domě č. p. 502 v Milovicích, ulici Armádní, 
manželům H. M. a F. M. Nájemci porušili svou povinnost hrubým způsobem tím, že ve stanoveném 
termínu nezaplatili nájemné a zálohy na služby.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.2 RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu 
v domě č. p. 502 v Milovicích, ulici Armádní, manželům H. M. a F. M.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Povodňová komise
Vzhledem k pracovní náplni pana Martina Chramosty, vedoucího odboru organizačního, a plnění 
informačních systémů týkající se krizového řízení je radě předložen návrh na jeho jmenování do 
Povodňové komise města.
Návrh usnesení: RM jmenuje členem Povodňové komise pana Martina Chramostu ke dni 3. 8. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ
Bez podkladu

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

                      starosta města Čelákovic
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