
Rada města Čelákovic

1

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 22/2016 konané dne 30. srpna 2016

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

Omluveni: Ing. Miroslav Opa, Ph.D.

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka – právník, Mgr. D. K. – MěM,
Mgr. P. S. – MěM, Ing. Jiří Kyliánek – ředitel ZŠ Kostelní.

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
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Finance – rozpočty – dotace
4. Investice, záměry a vyjádření města 
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 ZŠ Kostelní a bylo ukončeno v 16:00 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 30. 8. 2016

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 6.5, 6.6 a 11.2.
Hlasování: pro 4, 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 4, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miloše Chouru 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. 20/2016 ze dne 16. 8. 2016 a č. 21/2016 ze dne 17. 
8. 2016.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 20/2016 ze dne 16. 8. 2016 a č. 21/2016 ze dne 17. 8. 2016.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Smlouva o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/207 
„Čelákovice, Miroslava Maška – kNN – pro e67“
Společnost K. Uhlíř s.r.o. podala dne 9. 5. 2016 žádost o vyjádření k akci „Čelákovice, Miroslava 
Maška-kNN-pro E67“. 
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/2016/207 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 
rozpojovací pojistkové skříně – Stavbu distribuční soustavy na pozemku p. č. 1980/6 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 552 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 1 000 
Kč bez DPH (tj. 1 210 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

V 13.10 hod dorazila Jarmila Volfová

2.2 Schválení „Dohody“ o umožnění provedení stavby vjezdu na p. č. 3101/17, k. ú. Čelákovice, 
č. SML/2016/208
Městu Čelákovice byla v březnu 2016 doručena žádost o souhlas s vybudováním vjezdu k pozemku 
p. č. 1959/2 – zahrada, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Pozemek je umístěn v lokalitě Jiřina, 
která je v současné době projektově řešena, a proto byl vznesen na stavebníka požadavek na 
uvedení dokumentace do souladu s projektovou dokumentací Mgr. C.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření a text „Dohody o umožnění 
provedení stavby vjezdu na pozemku“, č. SML/2016/208, a to na pozemku města p. č. 3101/17 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice 
a stavebníkem Ing. M. S., Praha 8.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Schválení „Dohody“ o umožnění provedení stavby vodovodní přípojky na p. č. 3067, k. ú. 
Čelákovice, č. SML/2016/209 
Městu Čelákovice byla doručena žádost o souhlas se stavbou – povolení vybudování nového uložení 
vodovodní a kanalizační přípojky ke stavbě nového rodinného domu na p. č. 2710, k. ú. Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření a text „Dohody o umožnění 
provedení stavby vodovodní přípojky č. SML/2016/209“ na pozemku města p. č. 3067 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice 
a stavebníkem Ing. P. P., Čelákovice.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Záměr na pronájem pozemku st. p. č. 1426/15 pod garáží v sídlišti V Prokopě v k. ú. 
Čelákovice
Manželé B. mají uzavřenou Nájemní smlouvu na pozemek st. p. č. 1426/15 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za cenu 200 Kč/rok. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku st. p. č. 1426/15 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 60 
Kč/m²/rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Schválení „Dohody“ o umožnění provedení stavby vodovodní přípojky na p. č. 3196, k. ú. 
Čelákovice, č. SML/2016/210 
Městu Čelákovice byla doručena žádost o souhlas se stavbou – povolení vybudování nové vodovodní 
přípojky ke stavbě na st. p. č. 1455, k. ú. Čelákovice – budova technického vybavení v bývalém areálu 
TOS. 
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Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření a text „Dohody o umožnění 
provedení stavby vodovodní přípojky č. SML/2016/210“ na pozemku města p. č. 3196 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice 
a stavebníkem, společností V-PLAST, s.r.o., zastoupenou panem R. V.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Dotace z rozpočtu města  - veřejnosprávní kontrola
Na základě veřejnosprávních kontrol smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic 
a projednání problematiky s OFaP a právníkem, byl zjištěn následující nejasný výklad mezi Zásadami 
pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/6/2015 a ustanoveními veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace, který neumožňuje přesnou kontrolu vyúčtovaných prostředků.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, postup při veřejnosprávní kontrole, při němž 
se za relevantní považuje ustanovení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření 
Územní samosprávný celek je povinen v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dát si přezkoumat své hospodaření za 
uplynulý kalendářní rok. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o vykonání přezkoumání 
hospodaření (města Čelákovic), za rok končící 31. 12. 2016 se společností ATLAS AUDIT s. r. o., 
K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice, IČ: 25652320, za cenu 70 000 Kč bez DPH (tj. 84 700 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Smlouva o kontrolní činnosti 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, ukládá Zastupitelstvu 
města kromě schvalování rozpočtu, závěrečného účtu také schvalování účetní závěrky města, tedy 
zpracování účetnictví za daný rok.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o kontrolní činnosti – provedení 
ověření účetní závěrky města Čelákovic za období 2016, se společností ATLAS AUDIT s. r. o., 
K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice, IČ: 25652320, za cenu 23 000 Kč bez DPH (tj. 27 830 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.4 Rozpočet 2016 – změna č. 11
Radě města se předkládá Rozpočet 2016 – změna č. 11 
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. 11.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.5 Rozpočet 2016 – rozbor hospodaření za období od 1. 1. do 30. 6. 2016
Rozbor hospodaření města za období od 1. 1. do 30. 6. 2016 je zpracován na základě pololetních 
výkazů o plnění rozpočtu. Rozbor je zpracován ve formátu rozpisu rozpočtu v plné rozpočtové 
skladbě. V přílohách jsou informace o stavech účtů, poskytovaných dotacích města a hospodářské 
činnosti.
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Návrh usnesení: RM bere na vědomí rozbor hospodaření města Čelákovic za období od 1. 1. do 
30. 6. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Zrušení Smlouvy o dílo č. 10/2010 uzavřené dne 25. 6. 2010 
Město Čelákovice uzavřelo dne 25. 6. 2010 Smlouvu o dílo č. 10/2010 se společností 
STAVOKOMPLET–PROJEKCE s.r.o., Pražská 504/9, 250 88 Čelákovice (dále jen STAVOKOMPLET-
PROJEKCE s.r.o.). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace na akci 
“Dokumentace pro ÚR a SP – splašková kanalizace a vodovod – Dělnické domky u Kovohutí“.
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 ukončení smlouvy 
o dílo č. 10/2010 ze dne 25. 6. 2010, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem, a společností 
STAVOKOMPLET–PROJEKCE, s.r.o., jako zhotovitelem, Pražská 504/9, 250 88 Čelákovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Změnové listy v rámci akce „Výměna oken v bytových domech, Čelákovice“
Usneseními Rady města Čelákovic č. 13/2016/4.4, č. 16/2016/4.3 a č. 20/2016/4.6 byly schváleny 
rozsahy prací v předpokládaném rozsahu, které jsou pro řádné dokončení a užívání díla nutnou 
podmínkou. 
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/2016/075-1 
ke smlouvě o dílo č. objednatele SML/2016/075, č. zhotovitele G/U0136 + 
GUA0056/2+G/U0135;G/U0134 uzavřené dne 5. 5. 2016, mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a společností RI OKNA, a. s., Bzenec, jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu „Výměna oken v bytových domech, Čelákovice“, za celkovou cenu 1 899 323,22 Kč 
bez DPH (tj. 2 184 221,70 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Souhlas s postoupením pohledávek z fakturací společnosti Calipsum na zakázce „Výstavba 
MŠ Sluníčko“ na společnost Factoring KB a.s. 
Na Město Čelákovice se obrátil dodavatel stavby „Novostavba MŠ Sluníčko“ společnost CALIPSUM 
s.r.o. s žádostí o vydání souhlasu s postoupením pohledávek vzniklých z fakturací společnosti na 
zakázce výstavby MŠ Sluníčko.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s postoupením pohledávek za 
městem Čelákovice, IČ: 00240117, se sídlem náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice, vzniklých 
z fakturací společnosti CALIPSUM s.r.o., IČ: 29307163, se sídlem Tyršova 390, 691 23 Pohořelice na 
zakázce „Výstavba MŠ Sluníčko“, na faktoringovou společnost Factoring KB, a. s., IČ: 25148290 se 
sídlem nám. Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zápis č. 8/2016 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 16. 8. 2016.
Radě města se předkládá Zápis č. 8/2016 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“  
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 8/2016 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 16. 8. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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6.2 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol zřízených městem Čelákovice 
Ve smyslu § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, žádají ředitelky mateřských škol o povolení výjimky z počtu dětí 
v jednotlivých třídách.
Návrh usnesení: RM povoluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, výjimku z počtu dětí ve třídách 
mateřských škol, zřízených městem Čelákovice, takto:
1. – 7. třída Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace: 22, 25, 25, 
25, 23, 23, 25;
1. – 5. třída Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, včetně odloučeného 
pracoviště: 17, 18, 25, 15, 20; 
1. – 8. třída Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace: 26, 24, 24, 26, 26, 
24, 24, 26; 
a to za předpokladu zachování kvality předškolního vzdělávání a splnění podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Ceník Čelákovická sportovní, příspěvková organizace
Po roce provozu je na základě ohlasů a zkušeností Radě města ve snaze o zpřehlednění pronájmů ve 
Sportovní hale Vikomt předkládáno sjednocení ceníku ČeSpo.
Návrh usnesení: RM doporučuje řediteli Čelákovické sportovní zachovat ceník služeb pronájmu 
Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, v dosavadní výši ve Sportovní hale Vikomt, 
s účinností od 1. 9. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

K tomuto bodu v 13.45 hod se dostavila Mgr. D. K. a Mgr. P. S.

6.4 Výstava „Byli v Čelákovicích upíři?
Předkládanou výstavou usilujeme o vyjádření mimořádně živého, citlivého a zároveň komplikovaného 
tématu, které opakovaně přitahuje pozornost laické i odborné veřejnosti. Cílem výstavy je poutavou 
formou upozornit nejen na variantní interpretace příslušného archeologického výzkumu a aktuální stav 
poznání, ale také na evropský význam nálezu. 
Návrh usnesení: RM vyjadřuje podporu realizaci výstavy „Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od 
mediálně proslulého archeologického výzkumu“ konané v Městském muzeu v Čelákovicích, 
příspěvková organizace, která se uskuteční v období od listopadu 2016 do 1. čtvrtletí 2017 a schvaluje 
zapracování příspěvku ve výši 150 000 Kč na výstavu do rozpočtového opatření č. 11.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

V 14:00 hod se dostavil Mgr. Marek Skalický

6.5 Zpráva ze služební cesty do Spolkové republiky Německo – 15. výročí Aleje polabských 
měst v Roßlau
Ve čtvrtek dne 25. srpna 2016 se uskutečnilo tradiční vyvěšování městských praporů v Aleji 
polabských měst v německém souměstí Dessau-Roßlau, které leží na 258. říčním kilometru. Letošní 
akce byla spjata s 15. výročím existence Aleje polabských měst a městský prapor Čelákovic byl 
vyhlášen jako nejhezčí ze všech měst ležících na řece Labi.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zprávu ze služební cesty do Spolkové republiky Německo 
konané ve dnech 25. – 26. 8. 2016 u příležitosti 15. výročí tradičního vyvěšování městských praporů 
v Aleji polabských měst v Roßlau.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.6 Služební cesta do Čínské lidové republiky
Společnost pro rozvoj obchodních kontaktů města Shenzhenu, Mezinárodní podnikatelská společnost 
města Shenzhenu a především Společnost pro rozvoj kulturní a obchodní spolupráce se zeměmi 
střední a východní Evropy města Shenzhenu pozvala zástupce města Čelákovic a podnikatelských 
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subjektů na seminář o ekonomické, obchodní a kulturní spolupráci mezi městem Shenzhen a zeměmi 
střední a východní Evropy v rámci Varšavské iniciativy „16+1“, jejímž cílem je prohloubit vztahy mezi 
Čínskou lidovou republikou a šestnácti zeměmi střední a východní Evropy zejména v oblasti obchodu 
a investic.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, devítidenní služební cestu v termínu 23. 9. – 1. 10. 2016 
starosty města Čelákovic Ing. Josefa Pátka a místostarosty II města Čelákovic Ing. Petra Studničky, 
PhD., do Čínské lidové republiky, na pozvání Společnosti pro rozvoj kulturní a obchodní spolupráce se 
zeměmi střední a východní Evropy města Shenzhenu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

"Veškeré výlohy na území Čínské lidové republiky spojené s odborným programem hradí čínská 
strana."

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Souhlas s umístěním sídla společnosti Psychologická ambulance A. Pleskotová s.r.o. 
v trvalém bydlišti paní Pleskotové v ulici Sedláčkova 109/2, 250 88 Čelákovice
Dne 11. 8. 2016 požádala společnost infoprolékaře.cz s.r.o., která zastupuje na základě plné moci 
paní PhDr. Agnieszku Pleskotovu, o souhlas s umístěním sídla pro zakládající společnost 
Psychologická ambulance A. Pleskotová s.r.o. na adrese trvalého bydliště PhDr. A. Pleskotové v ulici 
Sedláčkova, č. p. 109/2, 250 88 Čelákovice.
Návrh usnesení: 8.1.1 RM uděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlas s tím, aby na adrese Sedláčkova 
č. p. 109/2, 250 88 Čelákovice, bylo umístěno sídlo společnosti Psychologická ambulance 
A. Pleskotová s.r.o. Tento souhlas se uděluje na dobu určitou do data ukončení Nájemní smlouvy 
uzavřené s A. Pleskotovou na nájem bytu č. 11 v domě č. p. 109/2.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.1.2 schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh znění textu „Souhlas s umístěním 
sídla“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Odborné ošetření 101 ks jasanů v ul. Družstevní – smlouva
Město Čelákovice je povinno pečovat o dřeviny, které rostou na pozemcích v jeho vlastnictví. 
Bezpečnostní a zdravotní řezy objednává odbor životného prostředí zpravidla pro stromořadí 
konkrétní ulice nebo zeleň konkrétní lokality v cca pětiletých intervalech, pokud se nevyskytne důvod 
pro ošetření v intervalu kratším. Jasany ovšem patří ke stromům, které řez nepříliš dobře snášejí.
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 
č. SML/2016/203, na údržbu 101 ks stávajících jasanů v ulici Družstevní v Čelákovicích, mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a společností Treewalker, s.r.o., Bystrá nad Jizerou, IČ: 27499511, 
jako zhotovitelem, za cenu 191 063 Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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10.2 Revitalizace zeleně v ulici Rumunská, Čelákovice – Veřejnoprávní Smlouva
o 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 městu 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, uzavření Veřejnoprávní smlouvy a text 
Smlouvy č. SML/2016/204 o poskytnutí dotace, z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství, na akci „Revitalizace 
zeleně v ulici Rumunská, Čelákovice“, mezi městem Čelákovice, jako příjemcem a Středočeským 
krajem, jako poskytovatelem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ

11.1 Dodatek č. 1 a změna přílohy č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu
Vzhledem k personálním změnám, plnění úkolů jednotlivých odborů Městského úřadu Čelákovice 
a upřesnění názvu organizací zřízených městem Čelákovice dle zřizovacích listin je třeba upravit 
Organizační řád formou Dodatku č. 1 a Přílohu č. 2 Organizačního řádu – Podpisové právo 
vyjmenovaných zastupitelů, zaměstnanců a stanovení hlavních odpovědností a oprávněných úředních 
osob MěÚ Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 a změnu Přílohy č. 2 
Organizačního řádu Městského úřadu Čelákovice č. I/6/2015, s platností a účinností od 1. 9. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

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. Poslední soudní jednání se uskutečnilo dne 25. 8. 2016 a bylo odročeno na den 13. 10. 2016. 
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 13. 10. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřil: Ing. Miloš Choura
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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