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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 20/2016 konané dne 16. srpna 2016

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

Omluveni:

Hosté:

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D., ověřovatelem
zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
2. Majetkoprávní záležitosti
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
9. Veřejný pořádek a bezpečnost
10. Životní prostředí, VaK, odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 8:45 hodin v jednací místnosti v Českých Budějovicích a bylo ukončeno 
v 11:00 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 16. 8. 2016

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.8 a 11.2.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Miroslava Opy, Ph.D.,
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miroslava Opu, Ph.D., ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 19/2016 ze dne 2. 8. 2016. 
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis RM č. 19/2016 ze dne 2. 8. 2016. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Vzorové Smlouvy pro adventní trhy
Z důvodu spuštění online systému na rezervaci stánkového místa v souvislosti s konáním adventních 
trhů jsou Radě města předkládány vzorové Smlouvy na rok 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 vzorové smlouvy na rok 2016 
o nájmu prodejního místa na pronájem pozemků p. č. 3146 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
p. č. 3168/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 3170/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace 
a p. č. 3201/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
v souvislosti s konáním adventních trhů, a to ve verzi č. 1 – pronájem stánkového místa v sektoru A, 
verzi č. 2 – pronájem stánkového místa v sektoru B a B1, verzi č. 3 – pronájem stánkového místa 
v sektoru C, D, E, F, G. Celková cena dle smlouvy o nájmu prodejního místa je stanovena pro 
stánková místa s možností odběru elektrické energie ve výši 975 Kč a pro stánková místa bez 
možnosti odběru elektrické energie ve výši 875 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Likvidace majetku v mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477
Dne 29. 6. 2016 byl městu Čelákovice, jako zřizovateli Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace, doručen protokol o vyřazení č. 3/2016 na vyřazení drtičky (malá skartovačka) 
a klepače koberců. 
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 likvidací klepače koberců a drtičky (malá 
skartovačka) v Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Záměr prodeje domu č. p. 22 na st. p. č. 173 a přilehlých pozemků p. č. 174 a p. č. 3204, 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice
S poptávkou na odprodej stavby č. p. 22 – budova po bývalé expozici košíkářství a čalounictví, 
umístěné na st. p. č. 173, o výměře 143 m² a přilehlých pozemků p. č. 174, zahrada, o výměře 74 m²
a p. č. 3204, ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 95 m², vše v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice.
Návrh usnesení: RM nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej pozemku st. p. č. 173, o výměře 143 
m², jehož součástí je stavba č. p. 22 a pozemků p. č. 174, zahrada, o výměře 74 m² a p. č. 3204, 
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 95 m², vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Schválení „Dohody“ o umožnění provedení stavby vodovodní přípojky na p. č 846/1, k. ú. 
Sedlčánky, č. Smlouvy: SML/2016/196 
Městu Čelákovice byla doručena žádost o souhlas se stavbou – povolení vybudování nové vodovodní 
přípojky k rodinnému domu č. p. 81, k. ú. Sedlčánky. 
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 vodovodní přípojky č. Smlouvy SML/2016/196“ na pozemku města p. č. 846/1 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice 
a stavebníkem, paní V. D.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Schválení „Dohody“ o umožnění provedení parkovacího stání na p. č. 3076, k. ú. 
Čelákovice, č. Smlouvy: SML/2016/199
Městu Čelákovice byla dne 22. 6. 2016 doručena žádost manželů P. o souhlas 
s vybudováním parkovacího stání na pozemku ve vlastnictví města - p. č. 3076, ul. Majakovského, 
k. ú. 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, uzavření a text Dohody č. SML/2016/199, 
o provedení stavby parkovacího stání na pozemku města p. č. 3076 – ostatní plocha/ostatní 
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komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice a manželi Ing. T. P., 
Ph.D. a Ing. L. P., Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Schválení „Dohody“ o umožnění provedení stavby vjezdu na p. č. 3112, k. ú. Čelákovice, 
č. Smlouvy SML/2016/200
Tento bod byl projednán bez návrhu usnesení.

2.7 Darování 3 ks dýchacích přístrojů s příslušenstvím obci Jaroměřice - Smlouva
SDH Čelákovice letos nakoupil nové dýchací přístroje. Z tohoto důvodu navrhuje původní vybavení 
darovat JSDH Jaroměřice. Jedná se o 2ks dýchacího přístroje Saturn S5, 1ks dýchacího přístroje 
Saturn S7, 3 ks ocelových lahví.
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 darovací 
č. SML/2016/ o darování 2 ks dýchacího přístroje Saturn S5, 1 ks dýchacího přístroje Saturn S7, 3 ks 
ocelových lahví, mezi městem Čelákovice, jako dárcem a obcí Jaroměřice, jako obdarovaným. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2016 
provedené k 31. 7. 2016
Rozpočtová pravidla, schválená usnesením Zastupitelstva města č. 8/2015/4. 3 dne 16. 12. 2015, 
umožňují provádět změnu v rámci jednotlivých závazných ukazatelů, tj. přesun mezi položkami 
v rámci paragrafů rozpisu rozpočtu.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí rozpočtová opatření - přesuny mezi položkami v rámci 
paragrafu 5311 rozpisu rozpočtu města 2016 provedené k 31. 7. 2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Schválení výkresové části dokumentace pro územní řízení specifikující záměr výstavby 
sportovního areálu v Záluží
Na pozemku p. č. 26/26 v k. ú. Záluží u Čelákovic je plánována realizace stavby „Sportovní areál 
Záluží u Čelákovic“. Zpracovatelem předprojektové a projektové dokumentace dle Smlouvy 
SML/2016/130 je spol. s.r.o. Adonis projekt z Hradce Králové zastoupená Ing. J. V.
Návrh usnesení: RM schvaluje výkresovou část dokumentace pro územní rozhodnutí stavby 
„Sportovní areál Záluží, u Čelákovic“, ztvárňující řešení areálu, která je přílohou usnesení. Konkrétní 
uspořádání sportovišť bude řešeno v dalších stupních projektové dokumentace.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Výsledky JŘBU „Územní plán Čelákovic, část zakázky – Pořizovatel územního plánu“
Dne 22. 7. 2016 bylo v souladu s usnesením Rady města Čelákovic zahájeno jednací řízení bez 
uveřejnění na úpravu plnění veřejné zakázky „Územní plán Čelákovic, část zakázky – Pořizovatel 
územního plánu“.
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, a s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako pro zadavatele nejvhodnější nabídku 
společnosti PRISVICH, s.r.o., Davle, na dodatečné plnění veřejné zakázky „Územní plán Čelákovic, 
část zakázky – Pořizovatel územního plánu“ podanou v rámci jednacího řízení bez uveřejnění 
za nabídkovou cenu 300 Kč bez DPH za každou posuzovanou námitku či připomínku, a to i dílčí, 
vyjma připomínek a námitek věcně shodných (tj. 363 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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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, uzavření a text Dodatku č. 3 (SML/2012/ 
ke Smlouvě mandátní č. 32020 ze dne 14. 9. 2012 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2012 
a Dodatku č. 2 ze dne 16. 4. 2015), mezi městem Čelákovice, jako mandantem a společností 
PRISVICH, s.r.o., Davle, jako mandatářem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2016/192 k akci s názvem „Hřbitovní zeď a kolumbárium –
severozápadní strana Městského hřbitova Čelákovice“
Vzhledem k dlouhodobě plánovanému rozšíření kolumbária na městském hřbitově, bylo dne 22. 7. 
2016 odborem správy majetku a investic, v souladu s usnesením Rady města č. 18/2016/4.1.2 ze dne 
19. 7. 2016, zahájeno zadávací řízení na výběr zhotovitele pro realizaci akce „hřbitovní zeď 
a kolumbárium – severozápadní strana Městského hřbitova Čelákovice“.
Návrh usnesení: 4.3.1 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče 
ADEVITA, s. r. o., Dolní Břežany, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
„Hřbitovní zeď a kolumbárium – severozápadní strana Městského hřbitova Čelákovice“ za cenu 
2 987 990 Kč bez DPH (tj. 3 615 468 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, 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 a text Smlouvy o dílo č. objednatele 
SML/2016/192 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností ADEVITA, s. r. o., Dolní 
Břežany, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Hřbitovní zeď 
a kolumbárium – severozápadní strana Městského hřbitova Čelákovice“ v celkové ceně dle této 
Smlouvy o dílo 2 987 990 Kč bez DPH (tj. 3 315 468 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Smlouva o dílo č. SML/2016/186 na zpracování projektové dokumetnace pro provedení 
stavby k akci „Čelákovice – rekonstrukce sociálních zařízení haly BIOS“
Z důvodu zastaralého a špatného stavu sociálního zázemí v hale BIOS v areálu ZŠ Kostelní, která je 
využívána i veřejností, bylo rozhodnuto o zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 
včetně výkazu výměr. 
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. SML/2016/186 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností Z-projekt, s. r. o., Zápy, 
jako zhotovitelem, na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby k akci s názvem 
„ČELÁKOVICE – rekonstrukce sociálních zařízení haly BIOS“, za cenu 121 000 Kč bez DPH (tj. 146 
410 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 Změnové listy v rámci akce „Rekonstrukce knihovny v Sedlčánkách“
Usnesením Rady města Čelákovic č. 16/2016/4.2.3 byl schválen rozsah prací v předpokládaném 
rozsahu, které nejsou pro řádné dokončení a užívání díla nutnou podmínkou, ale výrazně by zvýšily 
standard objektu. 
Návrh usnesení: 4.5.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 16/2016/4.2.3 ze dne 21. 6. 2016. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.2 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“ 
- SDK protipožární podhled + světla v místnosti knihovny;
- Elektro rozvody – bez místnosti knihovny;
- Topení – přívod plynu, plynový kotel včetně rozvodů, komín;
- Požárně bezpečnostní řešení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.3 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/2016/017-2 
ke smlouvě o dílo č. objednatele SML/2016/017, č. zhotovitele 012016, uzavřené dne 29. 4. 2016, ve 
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znění dodatku č. SML/2016/017-1 uzavřeného dne 18. 7. 2016, mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a společností Martin Jizba, Praha – Kunratice, jako zhotovitelem, na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce knihovny v Sedlčánkách“ za celkovou cenu 1 503 810,18 Kč 
bez DPH (tj. 1 819 610,32 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.6 Změnové listy v rámci akce „ Výměna oken v bytových domech, Čelákovice“
V rámci akce „Výměna oken v bytových domech, Čelákovice“ byl v rámci realizace předložen 
a usnesením Rady města č. 13/2016/4.4 ze dne 24. 5. 2016 schválen souhrn změn, respektive 
méněprací.
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 víceprací veřejné zakázky „Výměna 
oken v bytových domech, Čelákovice“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.7 Komise pro rozvoj města
Komise pro rozvoj města pracuje delší dobu bez tajemníka komise, proto je nutné jej určit.
Návrh usnesení: RM určuje tajemníkem Komise pro rozvoj města Rady města Čelákovic Ing. Jiřího 
Fremra, s účinností od 1. 9. 2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.8 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2016/187 k akci s názvem „Stavební úpravy interiéru 
sportovní haly U Učiliště 1683, Čelákovice“
Z důvodu nutné rekonstrukce zázemí sportovní haly Vikomt v ul. U Učiliště, kde proběhla v roce 2015 
již první etapa rekonstrukce zázemí, bylo dne 3. 8. 2016 zahájeno zadávací řízení na plnění veřejné 
zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy interiéru sportovní haly U Učiliště 1683, 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, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele 
SML/2016/187 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností AG-REAL s. r. o., Praha 4, 
jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy interiéru 
sportovní haly U Učiliště 1683, Čelákovice“, v celkové ceně dle této Smlouvy 683 591 Kč bez DPH (tj. 
827 145 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Žádost o poskytnutí daru – seniorský telefon
Dne 2. 8. 2016 podala žádost o darování seniorského telefonu Aligator A430 paní Š. P. Paní P. 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 Š. P., jako 
obdarovanou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Úprava platového výměru ředitele Čelákovické sportovní, příspěvková organizace
Zastupitelstvo města zřídilo na svém zasedání dne 29. 4. 2015 příspěvkovou organizaci Čelákovická 
sportovní, příspěvková organizace, ke dni 1. 7. 2015.
RM Čelákovic jmenovala do funkce ředitele Ing. Petra Bambase, s účinností od 14. 9. 2015.
RM schválila úpravu platového výměru řediteli (zvýšení osobního příplatku po zkušební době), 
s účinností od 2. 2. 2016. 
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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: Čelákovická sportovní, příspěvková 
organizace, Ing. Petru Bambasovi, v navržené výši dle podkladového materiálu, s účinností od 1. 9. 
2016. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Ceník Čelákovická sportovní, příspěvková organizace
Na Městském stadionu se o údržbu sportovních ploch stará kromě Čelákovické sportovní, p.o. (hlavní 
hrací plocha) také TJ Spartak Čelákovice, z.s.. Studna s užitkovou vodou je ve správě ČeSpo, stejně 
jako čerpadlo. Oboje bylo předáno v rámci narovnání vztahů mezi městem Čelákovice a SK Union 
Čelákovice, z.s.. 
Návrh usnesení: RM schvaluje ceník služeb Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, na 
využití čerpadla v areálu Městského stadionu v Čelákovicích, s účinností od 17. 8. 2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Ceník Čelákovická sportovní, příspěvková organizace
Tento bod byl projednán bez návrhu usnesení.

6.4 Stížnost Ing. P. N. na fyzické trestání syna v Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace
Ing. P. N., Čelákovice, podal dne 8. 6. t. r. písemnou stížnost k rukám ředitelky Mateřské školy 
Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, na fyzické trestání syna M. učitelkou J. B.
Návrh usnesení: RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o odejmutí osobního příplatku ředitelce Mateřské školy 
Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, za neprofesionální přístup k řešení stížnosti na 
fyzické trestání dítěte v předškolním zařízení, s účinností od 1. 9. 2016.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.5 Úprava platů vybraných ředitelů příspěvkových organizací města
Po zhodnocení práce ředitelů příspěvkových organizací na úseku kultury a školství navrhujeme 
úpravu platu uvedených ředitelů navýšením osobního příplatku, s účinností od 1. 9. 2016.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu platu ředitelce Mateřské školy Čelákovice, J. A. 
Komenského 1586, příspěvková organizace, ředitelce Městské knihovny Čelákovice, příspěvková 
organizace, řediteli Kulturního domu Čelákovice, příspěvková organizace, dle podkladového materiálu, 
s účinnosti od 1. 9. 2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.6 Služební cesta – ocenění zavěšené lávky přes Labe v Čelákovicích v soutěži ECSN
Společnost Metrostav, která byla zhotovitelem stavby, nominovala zavěšenou lávky přes Labe 
v Čelákovicích do soutěže ECSN (Evropská síť betonářských společností). Lávka získala v poměrné 
silné konkurenci v kategorii Inženýrské konstrukce 2. místo. Předání cen v Římě se uskuteční v rámci 
Evropských betonářských dnů ve čtvrtek 27. 10. 2016. Zástupci města jsou pozváni i na doprovodné 
akce, které se uskuteční ve 43. kalendářním týdnu. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čtyřdenní služební cestu v termínu 25. – 28. 10. 2016 starosty 
města Čelákovic Ing. Josefa Pátka, místostarosty I města Čelákovic Ing. Miloše Sekyry 
a místostarosty II města Čelákovic Ing. Petra Studničky, PhD., do Italské republiky, u příležitosti 
předání ocenění zavěšené lávky přes Labe v Čelákovicích v soutěži ECSN v Římě.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Volfová)
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6.7 Interaktivní prezentace města
VIRTUAL TRAVEL CZ je turistický portál, který ukazuje různá místa České republiky a zahraničí 
pomocí nejmodernějších zobrazovacích technologií - virtuálních prohlídek, které jsou pomocí GPS 
vloženy do naší 3D virtuální google mapy.
Návrh usnesení: RM souhlasí s realizací interaktivní prezentace města.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen Sekyra)

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Přidělení bytu obálkovou metodou č. p 1446, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1446, ul. Rumunská, Čelákovice, 
byt č. 9 o velikosti 2+kk o celkové ploše 53,12 m² (započitatelná 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. 
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 č. 9 
o velikosti 2+kk, v domě č. p. 1446, Čelákovice, v ulici Rumunská, paní E. Z., Velichov. Výše 
nájemného měsíčně je 6 002 Kč (116 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 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Revokace usnesení č. 18/2016/8.2 ze dne 19. 7. 2016
Rada města Čelákovic schválila uzavření Nájemní smlouvy k bytu č. 105 v přízemí Domu 
s pečovatelskou službou č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice, s paní D. J., Čelákovice.
Návrh usnesení: RM revokuje usnesení Rady města č. 18/2016/8.2 ze dne 19. 7. 2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Zápis č. 8/2016 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 4. 8. 2016
Radě města Čelákovic se předkládá zápis č. 8/2016 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 4. 8. 
2016 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 8/2016 ze dne 
4. 8. 2016. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.4 Výpověď nájmu bytu v domě č. p. 606 v Milovicích, ulici Průběžná, paní I. P.
Členům komise byla opětně předložena žádost o prodloužení Nájemní smlouvy k bytu, paní I. P., ul. 
Průběžná č. p. 606, Milovice. Nájemní smlouva byla platná do 31. 3. 2016.
Návrh usnesení: 8.4.1 RM vypovídá v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nájem bytu v domě č. p. 606 v Milovicích, ulici 
Průběžná, paní I. P. Nájemce porušil svou povinnost zvlášť závažným způsobem tím, že ve 
stanoveném termínu nezaplatil vyúčtování služeb za rok 2015 ve výši 10 511 Kč, za 6/2016 ve výši 
156 Kč a za náhradu nákladů řízení právnímu zástupci ve výši 13 296 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.2 RM ukládá správci bytového fondu zajistit podání výpovědi z nájmu bytu 
v domě č. p. 606 v Milovicích, ulici Průběžná, paní I. P.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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8.5 Nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3+1 v domě č. p. 502, ul. Armádní v Milovicích s panem 
M. C.
Jedná se o byt o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 65,25 m², byt je v přízemí v č. p. 502, ul. 
Armádní v Milovicích. Členové komise doporučují přidělení bytu panu M. C., trvale bytem Přerov nad 
Labem.
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, byt o velikosti 3+1 v domě č. p. 501, ul. 
Armádní, Milovice, panu M. C., Přerov nad Labem, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. 
Třípokojový byt je z roku 1997. Výše nájemného je za 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² 
podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 6. 1. 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 7, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Zpráva o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za I. pololetí roku 2016
Radě města je předložena Zpráva o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za I. pololetí 
roku 2016. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí Zprávu o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za 
I. pololetí roku 2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Oddělený sběr potravinářských olejů a tuků - Smlouva
Město Čelákovice sice již plní svou povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek 
komunálního odpadu v minimálním zákonem stanoveném rozsahu (ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů), nyní má však možnost ještě rozšířit 
spektrum odděleně vybíraných složek o upotřebené potravinářské tuky a oleje. 
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 spolupráci, č. SML/2016/198, na bezplatné poskytnutí a obsluhu nádob pro ukládání upotřebených 
potravinářských olejů a tuků, mezi městem Čelákovice, jako příjemcem a EKO-PF s.r.o., IČ: 
62525816, se sídlem Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora, jako poskytovatelem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ

11.1 Jednací řád komisí Rady města Čelákovic
Současný Jednací řád komisí Rady města Čelákovic je účinný od 16. 8. 2001. Po 15 letech je vhodná 
jeho aktualizace s přihlédnutím k novému Organizačnímu řádu Městského úřadu Čelákovice 
i k v loňském roce nově zpracovanému Jednacímu řádu Rady města Čelákovic I/7/2015, který je 
účinný od 26. 8. 2015.
Návrh usnesení: RM schvaluje a vydává v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Jednací řád komisí Rady města Čelákovic I/6/2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Starosta Ing. Josef Pátek na tento bod opustil jednací místnost.

11.2 Pověření člena Rady města k zastupování města Čelákovic u soudního jednání vedeného 
pod č. j. 9 C 26/2014
Rada města svými usneseními přijatými od listopadu 2014 trvá na pokračování soudního sporu 
s občanem Ing. Josefem Pátkem a pověřila místostarostu II Ing. Petra Studničku, Ph.D., konáním 
všech kroků proti občanu Ing. Josefu Pátkovi, za překročení tarifu mobilního telefonu za měsíc září 
2013.
Návrh usnesení: RM pověřuje radního Ing. Miroslava Opu, Ph.D., zastupováním města Čelákovic 
v soudním sporu vedeném pod č. j. 9 C 26/2014 u Okresního soudu Praha-východ dne 25. 8. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

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

                      starosta města Čelákovic
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