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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 26/2016 konané dne 11. října 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: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka – právník

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
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
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 15:00 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 11. 10. 2016

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.19, 2.20, 4.5 a 4.6.
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 Sekyry 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. 23/2016 ze dne 13. 9. 2016, č. 24/2016 ze dne 22. 
9. 2016 a č. 25/2016 ze dne 3. 10. 2016. 
Nebyla vznesena připomínka.
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Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 23/2016 ze dne 13. 9. 2016, č. 24/2016 ze dne 22. 9. 2016 
a č. 25/2016 ze dne 3. 10. 2016. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

1.4 Kontrola plnění usnesení
Radě města bylo předloženo plnění usnesení.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Nájemní smlouva č. SML/2016/202 na pozemek st. p. č. 1426/15 pod garáží v sídlišti 
V Prokopě v k. ú. Čelákovice
Manželé B. projevili zájem o uzavření nové Nájemní 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 Nájemní smlouvy 
č. SML/2016/202 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1426/15 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a manželi Š. a B.
B., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 1 140 Kč/rok. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/211 v souvislosti s akcí 
„Čelákovice, Žižkova, kNN, pro p. č. 1945/6“
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřené dne 
1. 4. 2014 podala společnost G + s. r. o. dne 24. 8. 2016 žádost o uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě.
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 zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. SML/2016/211 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemku zřídí oprávněné osobě 
služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemcích vlastníka pozemků p. 
č. 3099/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5 850 m², p. č. 3099/2 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 489 m², p. č. 3103 – ostatní plocha/ostatní komunikace, 
o výměře 2 641 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, podzemní vedení NN, za úhradu 12 000 Kč 
bez DPH (tj. 14 520 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/197 v souvislosti s akcí 
„Čelákovice, Fr. Křížíka – kNN – p. č.1652/1-5 h2a6“
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřené dne 
25. 9. 2015 společnost AZ Elektrostav, a.s. podala dne 8. 8. 2016 žádost o uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě.
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 zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. SML/2016/197 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků a ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemků zřídí oprávněné osobě 
služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemcích vlastníka pozemků 
p. č. 3112 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 6 062 m² a p. č. 3113 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 169 m², oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, pojistkovou 
skříň a kabelové vedení NN, za úhradu 12 000 Kč bez DPH (tj. 14 520 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2.4 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/201 v souvislosti s akcí 
„Sedlčánky, Na Paloučku (b 944)“
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřené dne 
28. 3. 2014 podal pan M. C. – Montáž elektrických zařízení dne 16. 8. 2016 žádost 
o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
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 zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. SML/2016/201 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemku zřídí oprávněné osobě 
služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku vlastníka pozemku p. č.
494/4 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5 960 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, 
kabelové vedení NN, za úhradu 12 000 Kč bez DPH (tj. 14 520 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/246 
„Sedlčánky, Na Paloučku – kNN – 494/113“
Společnost Elektromontáže M. K. podala dne 10. 8. 2016 žádost o vyjádření k akci „Sedlčánky, Na 
Paloučku – kNN – 494/113“.
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/2016/246 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku 
zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového vedení NN 
– Stavbu distribuční soustavy na pozemku p. č. 494/4 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 
5 960 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za úhradu 1 000 Kč bez DPH (tj. 1 210 Kč včetně 
DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/247 
„Čelákovice – VN p. č. 3301/89“
Společnost Com – Pakt Energy, a.s. podala dne 15. 8. 2016 žádost o vyjádření k akci „Čelákovice –
VN p. č. 3301/89“.
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/2016/247 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku 
zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelové sítě VN –
Stavbu distribuční soustavy na pozemku p. č. 3852 – ostatní plocha/silnice, o výměře 18 617 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 4 950 Kč bez DPH (tj. 5 989,50 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/260 
– Stránský
Městu Čelákovice byla doručena žádost o souhlas se stavbou přípojky vody a kanalizace na pozemek 
st. p. č. 1753/5 – zahrada, o výměře 552 m² v k. ú. Čelákovice a obci 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 uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/260 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a manželi D. a A. S., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku 
zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody 
a kanalizace na pozemku p. č. 3111/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 
3 195 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 240 Kč bez DPH (tj. 290,40 Kč včetně 
DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2.8 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/256 
– J. S.
Městu Čelákovice byla doručena žádost o souhlas se stavbou přeložky přípojky vody a kanalizace na 
pozemek st. p. č. 1827 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 190 m² v k. ú. Čelákovice a obci 
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 uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/256 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a panem J. S., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí 
straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody a kanalizace 
na pozemku p. č. 3106 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 943 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, za úhradu 108 Kč bez DPH (tj. 130,68 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.9 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/257 v souvislosti s akcí 
„Čelákovice, Bratří Čapků – kNN – p. č.960/7“
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřené dne 
1. 12. 2015 podala společnost K. Uhlíř s. r. o. dne 26. 9. 2016 žádost o uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě.
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 zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. SML/2016/257 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemku zřídí oprávněné osobě 
služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku vlastníka pozemku p. č. 
960/7 – zahrada, o výměře 356 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabel NN, za úhradu 1 500 
Kč bez DPH (tj. 1 815 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.10 Schválení „Dohody o umožnění provedení vjezdu na pozemku“
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.
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 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 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.11 Likvidace majetku v MŠ Rumunská
Dne 10. 9. 2016 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace, doručena žádost č. 5/2016 na vyřazení 100 kusů polštářů Benjamin a 100 
kusů přikrývek.
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 100 kusů polštářů Benjamin 
a 100 kusů přikrývek, v Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.12 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2016/255 – Z.
Městu Čelákovice byla dne 2. 9. 2016 doručena žádost o souhlas se stavbou nové přípojky vody na 
pozemek st. p. č. 83 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 42 m² v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci 
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 uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/255 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a manželi M. a J. Z., Záluží u Čelákovic, jako stranou oprávněnou. Vlastník 
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pozemku zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody 
na pozemku p. č. 25/18 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 658 m², v k. ú. Záluží 
u Čelákovic a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.13 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2016/209 – Ing. P.
Městu Čelákovice byla doručena žádost o souhlas se stavbou přípojky vody a kanalizace na pozemek 
p. č. 2710 – zahrada, o výměře 389 m² v k. ú. Čelákovice a obci 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 uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/209 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a Ing. P. P., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody 
a kanalizace – Stavbu na pozemku p. č. 3067 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 435 
m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 339 Kč bez DPH (tj. 410,19 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.14 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
SML/2016/210 – V-plast
Městu Čelákovice byla doručena žádost o souhlas se stavbou nové přípojky vody na pozemek st. p. č. 
1455 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 491 m² v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, budova 
technického vybavení v bývalém areálu TOS.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/210 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a společností V-PLAST, s.r.o., Čelákovice – Sedlčánky, jako stranou 
oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení 
a provozování přípojky vody na pozemku p. č. 3196 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 
5 367 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 1 000 Kč bez DPH (tj. 1 210 Kč včetně 
DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.15 Vyjádření města Čelákovice č. 19/2016 – vyjádření ke stavbě „Stavební úpravy rodinného 
domu st. p. č. 578, Čelákovice“
Pan M. K. podal dne 29. 9. 2016 žádost o vyjádření ke stavbě „Stavební úpravy rodinného domu st. p. 
č. 578, Čelákovice“. Žádost byla projednána v komisi pro rozvoj města dne 3. 10. 2016.
Návrh usnesení: 2.15.1 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 stavební úpravy 
rodinného domu na pozemku st. p. č. 578, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.15.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 19/2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.16 Schválení „Dohody o umožnění provedení vjezdu na pozemku“
Městu Čelákovice byla v únoru 2016 doručena žádost o souhlas s vybudováním vjezdu k pozemku 
p. č. 1790/4 – ostatní plocha/manipulační plocha, v k. ú. Čelákovice a obci 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 o umožnění 
provedení vjezdu na pozemku č. SML/2016/200“, a to na pozemku města p. č. 3112 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem Čelákovice 
a společností BTS diagnostika, s.r.o., zastoupenou jednatelem J. R., Praha.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2.17 Schválení plánu údržby vodohospodářské infrastruktury města Čelákovic.
Město Čelákovice v souladu s Koncesní smlouvou - Čelákovice o provozování vodovodů a kanalizací, 
uzavřenou dne 17. 12. 2015, na základě odstavce 13.2 (d) Koncesní smlouvy, obdrželo dne 27. 9. 
2016 od provozovatele vodohospodářské infrastruktury Čelákovice, společnosti 1. SčV, a.s., Plán 
údržby vodohospodářské infrastruktury na rok 2017.
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 údržby vodohospodářské infrastruktury 
města Čelákovice, předložený v souladu s Koncesní smlouvou – Čelákovice, provozovatelem, 
společností 1. SčV, a.s.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.18 Schválení „Dohody o umožnění provedení vjezdu na pozemku“
Městu Čelákovice byla doručena žádost o souhlas s vybudováním dvou vjezdů k pozemku p. č. 2710 
– zahrada, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Pozemek je situován v ulici Jana Zacha, proti 
penzionu Na Požárech, kde je velmi složitá problematika parkování.
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 vjezdu na pozemku č. SML/2016/263“, a to 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 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.19 Podnájem objektu č. p. 115, k. ú. Záluží u Čelákovic
Rada města schválila svým usnesením č. 18/2016/2.13.2 ze dne 19. 7. 2016 Nájemní smlouvu 
č. SML/2016/173 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a Prague Black Hawks, s r. o., 
Praha 4, jako nájemcem.
Návrh usnesení: RM souhlasí, v souladu ustanovením čl. III Nájemní smlouvy č. SML/2016/173 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem, a 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 a obci Čelákovice, s podnájmem části objektu č. p. 115 organizaci Czela.net 
z. s., Čelákovice, jako podnájemci, přičemž podnájemní smlouva bude obsahovat minimálně:

- podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 3, 4, 7 a 8 výše specifikované Nájemní smlouvy;
- ustanovení, že podnájemce není oprávněn podnajmout předmětnou nemovitost;
- souhlas s provedením stavebních úprav bude vydán městem Čelákovice po doložení 

projektové dokumentace pro ohlášení stavby na Městský úřad Čelákovice;
- 1 stejnopis podnájemní smlouvy s platností originálu obdrží vlastník nemovitosti, město 

Čelákovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.20 Schválení záměru výpůjčky části pozemku p. č. 3048/3, k. ú. Čelákovice v rámci stavby 
„Optimalizace trati“
Pro splnění závazku a uzavření Smlouvy je nutné zveřejnění záměru na výpůjčku části výše 
uvedeného 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, záměr výpůjčky části pozemku p. č. 3048/3 –
ostatní plocha/silnice, o výměře cca 1 283 m², z celkové výměry 5 055 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, dle grafické přílohy pro realizaci stavebních objektů:
- SO 03-20-02.2 žst. Čelákovice, železniční most – podchod pro cestující ve st. km 7,962 –
Komunikace;
- SO 03-70-04 žst. Čelákovice, přeložka kanalizace ve st. km 7,962;
- SO 03-71-02 žst. Čelákovice, přeložka vodovodu DN 250 ve st. km 7,962;
- SO 03-74-01 žst. Čelákovice, úprava veřejného osvětlení města Čelákovice;
- PS 03-02-02 ŽST Čelákovice, úpravy stávajících DK;
Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci, se sídlem Praha 1 – Nové Město, IČ: 70994234.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočet 2016 – změna č. 14
RM se předkládá Rozpočet 2016 – změna č. 14
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. 14.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Městské muzeum  - stanovení přípustného objemu prostředků na platy
Ředitel městského muzea požádal o schválení upraveného přípustného objemu mzdových prostředků 
na rok 2016.
Návrh usnesení: RM určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přípustný objem prostředků na platy na rok 
2016 příspěvkové organizaci Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace, ve výši 2 800 
000 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Městská knihovna Čelákovice – schválení úpravy odpisového plánu na rok 2016
Ředitelka Městské knihovny Čelákovice žádá o schválení úpravy odpisového plánu na rok 2016. Nový 
plán odpisů je stanoven na hodnotu 83 351 Kč. Navýšení je o 14 490 Kč – diskové pole a server.
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě ustanovení § 31 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, úpravu 
odpisového plánu Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, na rok 2016 na hodnotu 
83 351 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.4 Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace – čerpání fondu investic a úprava 
rozpočtu
Ředitelka Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace žádá o souhlas s použitím 
prostředků z fondu investic ve výši 28 500 Kč na financování oprav a údržby objektu formou pokládky 
podlahové krytiny a malování knihovny. 
Návrh usnesení: 3.4.1 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 Městské knihovny Čelákovice, příspěvková 
organizace, ve výši 28 500 Kč na financování oprav a údržby majetku – pokládky podlahové krytiny
a malování.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.4.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravy rozpočtu Městské 
knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, na rok 2016 následovně:
účet 511 opravy a udržování navýšení o 28 500 Kč,
účet 551 odpisy navýšení o 14 000 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Změnové listy v rámci akce „Rekonstrukce knihovny v Sedlčánkách“ včetně dodatku 
č. SML/2016/017-3
Zhotovitel předložil finálně zpracované změnové listy projektové dokumentace odsouhlasené 
autorským dozorem (AD) p. V. a technickým dozorem stavby (TDS) Ing. K.
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Návrh usnesení: 4.1.1 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:
Dodatečně vyžádané stavební práce nad rámec SoD;
Nerealizované práce – méněpráce.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.2 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. SML/2016/017-3 
ke Smlouvě o dílo č. objednatele SML/2016/017, č. zhotovitele 012016 uzavřené dne 29. 4. 2016 ve 
znění dodatku č. SML/2016/017-1 uzavřeného dne 18. 7. 2016 a dodatku č. SML/2016/017-2 
uzavřeného dne 22. 9. 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 1 644 209,18 Kč bez DPH (tj. 1 989 493,32 Kč včetně 
DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Závěrečné vyhodnocení akce „Výstavba 2 nových kotelen pro bytové domy č. p. 1345 - 1348 
a č. p. 1349 – 1352, ul. V Prokopě, Čelákovice “
Usnesením Rady města č. 9/2016/4.5.2 ze dne 12. 4. 2016 byla schválená Smlouva o dílo mezi 
městem Čelákovice a společností TZB Kladno s. r. o., jejímž předmětem byla výstavba 2 nových 
kotelen pro bytové domy č. p. 1345 – 1348 a č. p. 1349 – 1352.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodloužení termínu dokončení díla z 15. 6. na 16. 7. 
2016 a ukládá vedoucímu odboru finančního a plánovacího uplatnit u zhotovitele akce „Výstavba 2 
nových kotelen pro bytové domy č. p. 1345 – 1348 a č. p. 1349 – 1352, ul. V Prokopě, Čelákovice“, 
společnosti TZB Kladno s. r. o., penále z prodlení ve výši 80 000 Kč, které bylo vypočteno dle 
Smlouvy o dílo č. SML/2016/034.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2. 

4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2016/251 k akci s názvem „Lapák tuků Čelákovice“
Z důvodu špatného stavu lapáku tuků v mateřské škole v ul. Rumunská (dále jen „MŠ“) bylo 
rozhodnuto o realizaci výměny stávajícího lapáku tuku, revizní šachty a propojovacího potrubí, tak aby 
nedocházelo ke zpětnému vzdutí na vnitřní kanalizaci a následnému vyplavování splašků v budově 
MŠ.
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/2016/251 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností ORSmix, s. r. o., Praha 9, 
jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Lapák tuků Čelákovice“ 
v celkové ceně dle této Smlouvy 177 953,52 Kč bez DPH (tj. 212 593,76 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

4.4 Schválení příkazní smlouvy č. SML/2016/261 „Manažer akce – zateplení městského bazénu 
Čelákovice“ 
Vzhledem k plánované rekonstrukci městského bazénu v Čelákovicích a možnosti provést 
rekonstrukci za podpory finančních prostředků, formou dotace z Operačního programu Životní 
prostředí (dále jen „OPŽP“), byla požádána společnost OLIVIUS, s. r. o., Sokolov, o předložení 
cenové nabídky na kompletní zajištění této akce.
Návrh usnesení: 4.4.1 RM uděluje výjimku ze Směrnice č. I/2/2016 k zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu schválené Radou města Čelákovic dne 2. 2. 2016 a schvaluje přímé zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Manažer akce – Zateplení městského bazénu Čelákovice“ 
za podmínky zadání této veřejné zakázky na základě Příkazní smlouvy mezi městem Čelákovice, jako 
příkazcem a společností OLIVIUS s. r. o., Sokolov, jako příkazníkem, ve znění odsouhlaseném oběma 
smluvními stranami a schváleném Radou města Čelákovic, s maximální cenou za předmět plnění 
320 000 Kč bez DPH (tj. 387 200 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 4.4.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, znění a text Příkazní smlouvy mezi městem 
Čelákovice, jako příkazcem a společností OLIVIUS s. r. o, Sokolov, jako příkazníkem na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu „Manažer akce – Zateplení městského bazénu Čelákovice“ za cenu 
320 000 Kč bez DPH (tj. 387 200 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 Zvýšení nákladů na realizaci stavby „Stavební úpravy interiéru sportovní haly U Učiliště 
1683, Čelákovice“ – práce pro změnový list projektové dokumentace č. I (rozváděcí skříň)
Při kontrolním dni stavby dne 5. 10. 2016 bylo zjištěno, že rozváděcí skříň RP2, která má být nově 
osazena, není uvedena ve výpisu prací pro tento projekt. Je však uvedena ve výpisu prací k projektu 
„Stavební úpravy interiéru sportovní haly u učiliště 1683, Čelákovice“, který není zatím realizován. Je 
však vhodné tento rozvaděč osadit již nyní vzhledem k návaznostem na elektro soustavu 
v současnosti realizované části objektu.
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 a provedení navržených prací veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy interiéru sportovní haly U Učiliště 1683, 
Čelákovice“ týkající se realizace elektrické rozváděcí skříně za předpokládanou cenu 69 119 Kč bez 
DPH (tj. 83 634 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.6 Zvýšení nákladů na realizaci stavby zateplení střešního pláště na dvou bytových domech 
v ul. Prokopa Holého
Během pokračujících prací na opravách střešní krytiny dvou bytových domů v ulici Prokopa Holého 
č. p. 1440-1 a 1444-5 byly zjištěny skutečnosti vyvolávající požadavky na více a méně práce. Jejich 
realizace je potřebná k řádnému dokončení díla a jeho užívání.
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 a provedení navržených prací v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Bytové domy v ulici Prokopa Holého 1440-1441 
a 1444-1445, Čelákovice, stavební úpravy – výměna střešního pláště“ dle změnového listu č. 1 
zahrnující následující práce:
- dodávka a montáž anténních stožárů k obsluze kotelen a vysílání internetu v předpokládané ceně 
12 000 Kč bez DPH (tj. 14 520 Kč včetně DPH);
- bourací práce pro odstranění komínových těles v předpokládané ceně 20 000 Kč bez DPH (tj. 24 200 
Kč včetně DPH);
- dodávka a montáž foukané minerální izolace do dutin vikýřů obou domů v předpokládané ceně 
250 000 Kč bez DPH (tj. 302 500 Kč včetně DPH);
- změna podbití střešního pláště z důvodu údržby na systém bezúdržbový v předpokládané ceně 
35 000 bez DPH (tj. 42 350 Kč včetně DPH); 
- statické zajištění štítových stěn BD 1444-5 v předpokládané ceně 150 000 Kč bez DPH (tj. 181 500 
Kč včetně DPH);
- změna způsobu zateplení střešního pláště v předpokládané ceně -150 000 Kč bez DPH 
(tj. -181 500 Kč včetně DPH);
a zároveň souhlasí s posunutím konečného termínu realizace o 14 dnů tj. do 14. 11. 2016 za 
předpokladu, že v prodlouženém termínu budou prováděny práce v interiéru objektu, tedy bez využití 
lešení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby na rok 2016 
č. S-8384/SOC/2016/1
Město Čelákovice každý rok žádá o dotaci na provoz Pečovatelské služby města Čelákovic. O těchto 
dotacích rozhoduje Středočeský kraj. Dne 29. 3. 2016 rozhodla Rada města usnesením č. 8/2016/5.3 
schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace/příspěvku na poskytování sociální služby č. 
S-8384/SOC/2016. 
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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 Dodatku č. 1 a text Dodatku č. 1 
k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby č. S-8384/SOC/2016/1 mezi městem 
Čelákovice, jako příjemcem a Středočeským krajem, jako poskytovatelem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Profesionální fotografie ze slavnostního večera u příležitosti udělení „Výroční ceny města 
Čelákovic 2016“ – smlouva o vytvoření a dalším šíření díla č. SML/2016/231.
Výroční cenu města 2016 udělilo Zastupitelstvo města dne 29. 6. 2016 p. M. F. K této příležitosti 
pořádá město slavnostní večer, který se uskuteční ve čtvrtek 27. 10. 2016 v Kulturním domě 
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, uzavření Smlouvy a text Smlouvy o vytvoření
a dalším šíření díla č.: SML/2016/231 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Ing. J. S., 
Šestajovice, jako autorem na vytvoření profesionálních fotografií pro propagaci z akce Výroční cena 
města 2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Zápis č. 9/2016 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 20. 9. 2016.
RM se předkládá zápis č. 9/2016 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 9/2016 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 20. 9. 2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Obnova stálé muzejní expozice Městského muzea v Čelákovicích 
Plnění usnesení Rady města č. 23/2016/6.2.2 ze dne 13. 9. 2016
Mgr. David Eisner předkládá zprávu stavebně-technické připravenosti obnovy stálé muzejní expozice, 
ve smyslu usnesení Rady města č. 23/2016/6.2.2 ze dne 13. 9. 2016. 
Návrh usnesení: RM projednala zprávu ředitele Městského muzea v Čelákovicích čj. 1888/2016 –
MUC/11805/2016 o stavebně-technické připravenosti obnovy stálé muzejní expozice a harmonogramu 
časového plnění, požadovanou Radou města usnesením č. 23/2016/6.2.2 ze dne 13. 9. 2016. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.4 Zápis č. 1 z jednání Pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže dne 
12. 9. 2016 
Pracovní skupina pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže byla jmenována Radou města dne 
15. 3. 2016 usnesením č. 7/2016/6.4.3. Na svém 1. zasedání, za účasti autorů projektu Prevence 
rizikového chování dětí a mládeže, Čelákovice 2016 – 2018, se seznámila s obsahem projektu 
a časovým plánem jeho realizace.  
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 1 z jednání Pracovní skupiny pro prevenci 
rizikového chování dětí a mládeže dne 12. 9. 2016. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.5 Žádost o poskytnutí dotace – Basketbal Čelákovice, spolek  
Basketbal Čelákovice, spolek žádá o poskytnutí „individuální“ dotace ve výši 12 000 Kč na organizaci 
dvoudenního turnaje pro děti a mládež, kterým bude zahájena nová sportovní sezóna. 
Návrh usnesení: RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o neposkytnutí dotace subjektu Basketbal Čelákovice, 
spolek, IČ: 228 94 756, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, na účel určený v žádosti ze 
dne 29. 8. 2016, z důvodu nedodržení podmínek pro přidělení dotace dle Zásad pro poskytování 
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dotací z rozpočtu města Čelákovic I/6/2015 ze dne 1. 12. 2015 a úpravy č. 1 těchto Zásad I/2/2016 ze 
dne 5. 1. 2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Vzhledem k zjištěným nedostatkům (chybně uvedena požadovaná částka, doba dosažení cíle, právní 

důvod zastoupení osoby jednající jménem žadatele, nesoulad v přiloženém rozpočtu projektu, 

absence přílohy č. 1 – 6, byl statutární zástupce spolku vyzván k doplnění žádosti. K doplnění žádosti 

nedošlo, podmínky pro přiznání dotace nebyly naplněny. 

6.6 Žádost o poskytnutí dotace – Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s.
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s. žádá, mimo vyhlášený program na podporu sportu v roce 
2016, o tzv. „individuální“ dotaci na účel určený žadatelem v žádosti, ve smyslu § 10a odst. 2. zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit dotaci Sportovnímu klubu UNION 
Čelákovice, z. s., IČ: 437 50 877, se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice, mimo vyhlášené dotační 
programy města Čelákovic pro rok 2016, ve výši 120 000 Kč, na obnovu majetku – nákup 
a instalování plastových sedadel na tribunu stadionu „U Hájku“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.7 Prodej stolních kalendářů 2017 s fotografiemi města Čelákovic
Město vydává opět stolní kalendář s grafikou, pro rok 2017, s fotografiemi pana M. F. Použité 
fotografie budou vystaveny v budově radnice od 8. 5. 2017 (Galerie na schodech).
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej 300 kusů stolního kalendáře s grafikou 
(fotografie M. F.), vydaného městem Čelákovice pro rok 2017, s doporučenou cenou 120 Kč včetně 
DPH za 1 kus. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA

7.1 Smlouva se společností Tesco Stores ČR a.s. o vyrovnání nákladů – poměrné části ve výši 
50 % vzniklých prokazatelnou ztrátou z provozu prodloužené autobusové linky PID č. 443
Prodloužením trasy linky PID č. 443 ze zastávky „Čelákovice žel. st.“ do zastávky „Čelákovice, 
Toušeňská“ za účelem obsluhy OC Tesco Stores, a. s. dochází ke zvýšení nákladů vzniklých 
prokazatelnou ztrátou z provozu uvedené prodloužené autobusové linky, které pro rok 2016 vyčíslil 
ekonomický odbor organizace ROPID ve výši 11 196 Kč/měsíc.
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 č. SML/2016/264 
mezi Tesco Stores ČR a. s. a městem Čelákovice o vyrovnání nákladů – poměrné části ve výši 50 % 
vzniklých prokazatelnou ztrátou z provozu prodloužené autobusové linky PID č. 443 ze zastávky 
„Čelákovice, žel. st.“ do zastávky „Čelákovice, Toušeňská“ uzavřené podle zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Bez podkladu

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu
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10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Zadávací řízení formou Poptávky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Výsadby 
v ulicích J. Zeyera, J. Zacha a Stankovského u BD č. 1585“ schválení Smlouvy o dílo
Dne 15. září 2016 byly odborem životního prostředí rozeslány Výzvy k podání nabídky k výše uvedené 
zakázce malého rozsahu. Zakázka bude provedena podle osazovacích plánů, které vypracoval 
v srpnu 2016 Ing. F. M.
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 dílo, 
č. objednatele SML/2016/238 a č. zhotovitele S12/16, na provedení výsadeb v ulicích J. Zeyera, 
J. Zacha a Stankovského u BD č. 1585 v Čelákovicích, za cenu 520 577 Kč včetně DPH, mezi 
městem Čelákovice, jako objednatelem a M. S., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 69180687,
jako zhotovitelem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ

11.1 Osvědčení mandátu zastupitele
Dne 21. 9. 2016 podal na zastupitelstvu města rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města 
Čelákovic pan Milan Tichý. Dle ustanovení § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí, v platném znění, mandát zaniká dnem, kdy starosta obdrží rezignaci na zasedání 
zastupitelstva obce na člena zastupitelstva obce. Na mandát rezignovali následně další náhradníci 
MUDr. Š. R. P. a J. Š. Dalším náhradníkem je Tomáš Janák.
Návrh usnesení: RM osvědčuje na základě předloženého Zápisu o výsledku voleb do Zastupitelstva 
obce Čelákovice a na základě údajů z evidence obyvatel ke dni 11. 10. 2016, že na uvolněný mandát 
v Zastupitelstvu města Čelákovic nastupuje dle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Tomáš Janák, 
bytem Ve Skále 61, 250 88 Čelákovice, a to ode dne 4. 10. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2. 

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

                      starosta města Čelákovic
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