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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 29/2016 konané dne 22. listopadu 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. Václava Snítilá., A. D., 
1. SčV – Ing. I. E. a Bc. R. M.

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 
5. Sociální záležitosti a zdravotnictví
6. Školství, kultura a sport
7. Doprava
8. Bytové a nebytové záležitosti
10. Životní prostředí, VaK, odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 16.15 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 22. 11. 2016

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.8, 4.5, 6.5 a 8.8.
Hlasování: pro 5, 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 1.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.
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1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 28/2016 ze dne 8. 11. 2016.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 28/2016 ze dne 8. 11. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Likvidace majetku v Základní škole Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace
Dne 1. 11. 2016 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace, doručena nabídka k dalšímu využití dvou kusů tiskárny – scanneru HP 
LaserJet 3052 či v případě jejich nevyužití žádost o likvidaci.
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 dvou kusů tiskárny – scanneru HP 
LaserJet 3052 v Základní škole Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

V 13.15 hod se dostavila Jarmila Volfová

2.2 Cenový návrh vodného a stočného pro Čelákovice v roce 2017
RM se předkládá ke schválení návrh vodného a stočného pro rok 2017 
Návrh usnesení: 2.2.1 RM schvaluje cenu vodného pro rok 2017 ve výši 41,45 Kč/m³ bez DPH. 
K uvedené ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. Cena byla stanovena na základě cenové 
kalkulace dle platebního mechanismu daného Koncesní smlouvou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.2 RM schvaluje cenu stočného pro rok 2017 ve výši 36,36 Kč/m³ bez DPH. 
K uvedené ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. Cena byla stanovena na základě cenové 
kalkulace dle platebního mechanismu daného Koncesní smlouvou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

K tomuto bodu se v 13.20 hod dostavil Ing. I. E. a Bc. R. M. – 1. SčV.

Pro rok 2017 je kalkulována cena vodného a stočného ve výši 77,81 Kč/m³ bez DPH (tj. 89,48 Kč 
včetně DPH). V porovnání s rokem 2016 jde o nárůst ceny ve výši 4,59 Kč/m³ bez DPH, což znamená 
navýšení o 6,27 % oproti ceně pro rok 2016.
Významnou skutečností v kalkulaci ceny vodného a stočného pro rok 2017 je zvýšení ceny 
nájemného infrastrukturního majetku pro rok 2017, které je dáno podmínkami SFŽP a které činí 
5,09%. Další dražší položkou je cena nakupované vody.

2.3 Záměr odkupu částí pozemků v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice od Českých drah 
a Správy Železniční Dopravní Cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), pro akce města
Z řešení projektových dokumentací vyplynulo, že budou nutné odkupy částí pozemků (p.č. 3230/5 
a p.č. 3231/1) z vlastnictví Českých drah, a.s. a části pozemku (p.č.3230/1) z vlastnictví Správy 
železniční dopravní cesty, s.o. (dále jen „SŽDC“). 
Návrh usnesení: 2.3.1 RM se seznámila s požadavky na odkup částí pozemků v rámci investičních 
akcí města Čelákovic:
- „Obchvat Čelákovice“, a to části pozemků 
p. č. 3230/5, nově označeno jako p. č. 4334/3, ostatní plocha/dráha, o výměře 30 m² a 
p. č. 3231/1, nově označeno jako p. č. 4334/2, ostatní plocha/dráha, o výměře 10 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, 
- „Přeložka vodovodu (IO 01) v podjezdu Přístavní ulice, Čelákovice“, a to část p. č. 3230/1, ostatní 
plocha/dráha, dle výkresové dokumentace č. výkresu 1. 2. A. 2 ze dne 2. 11. 2016, díl „A“ 
o výměře cca 1 000 m², z celkové výměry 31 865 m², v k. ú. Čelákovice, a 
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- „Komunikace včetně odvodnění, městská část Jiřina, Čelákovice“, a to část p. č. 3230/1, ostatní 
plocha/dráha, díl „B“ cca 48 m² a díl „C“ cca 250 m², z celkové výměry 31 865 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, dle výkresové dokumentace č. výkresu 1. 2. A. 1 ze dne 2. 11. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.3.2 RM pověřuje starostu města zahájením jednání o podmínkách odkupu části 
pozemků p. č. 3230/5, nově označeno jako p. č. 4334/3, ostatní plocha/dráha, o výměře 30 m² 
a odkupu části pozemku p. č. 3231/1, nově označeno jako p. č. 4334/2, ostatní plocha/dráha, 
o výměře 10 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, s Českými drahami, a. s. a odkupu části 
pozemku p. č. 3230/1, dílu „A“ o výměře cca 1 000 m², z celkové výměry 31 865 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice,“ dle výkresové dokumentace č. výkresu 1. 2. A. 2 ze dne 2. 11. 2016 a částí 
pozemku p. č. 3230/1, dílu „B“ cca 48 m² a dílu „C“ cca 250 m², z celkové výměry 31 865 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, dle výkresové dokumentace č. výkresu 1. 2. A. 1 ze dne 2. 11. 2016 se 
Správou železniční dopravní cesty, s. o., pro realizaci investičních akcí města.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Likvidace majetku v Mateřské škole Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková 
organizace
Dne 7. 11. 2016 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 
1586, příspěvková organizace, doručena žádost o vyřazení chladničky Nosreti. 
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 chladničky Nosreti v Mateřské 
škole Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Smlouva o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/289 
– Společenství vlastníků jednotek objektu Na Stráni 1631, Čelákovice
RM se předkládá žádost o souhlas se stavbou nízkotlaké plynovodní přípojky k domu č. p. 1631 na 
pozemku st. p. č. 4041 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 261 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 
21. 9. 2016, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě č. SML/2016/289 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a Společenstvím vlastníků 
jednotek objektu Na Stráni 1631, Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky plynu na pozemku 
p. č. 108/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 15 335 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Smlouva o budoucí Smlouvě o zřízení služebnosti na akci „Komunikace včetně odvodnění, 
městská část Jiřina, Čelákovice – Revize b“
Při investiční výstavbě bude v rámci stavební akce „Komunikace včetně odvodnění, městská část 
Jiřina, Čelákovice – REVIZE b“ vybudována nová dešťová kanalizace. Trasa dešťové kanalizace vede 
přes pozemky ve vlastnictví státu, se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, 
s. o., Praha. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí 
Smlouvy o zřízení služebnosti č. SML/2016/177, mezi Správou železniční dopravní cesty, s. o., jako 
vlastníkem pozemku a městem Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně 
oprávněné služebnost práva zřízení, a provozování příslušné části dešťové kanalizace na pozemku 
p. č. 3230/1 – ostatní plocha, o výměře 31 865 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 
71 500 Kč bez DPH (tj. 86 515 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 
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2.7 Smlouvy na akci „Přeložka vodovodu (io 01) v podjezdu Přístavní ulice, Čelákovice“
Přeložka vodovodu v Přístavní ulici je vyvolaná z důvodu realizace nové dešťové kanalizace v rámci 
stavby „Komunikace včetně odvodnění, městská část Jiřina, 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 Smlouvy o uzavření budoucí 
Smlouvy o zřízení služebnosti č. SML/2016/176, mezi Správou železniční dopravní cesty, s. o., jako 
vlastníkem pozemku a městem Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně 
oprávněné služebnost práva zřízení, a provozování příslušné části vodovodu na pozemku p. č. 3230/1 
– ostatní plocha, o výměře 31 865 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 49 031 Kč bez 
DPH (tj. 59 327,51 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 

2.8 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 společností Prague Black Hawks, 
s r. o., Praha 4, jako nájemcem. Nájemní smlouva č. SML/2016/173 byla oboustranně podepsána dne 
20. 7. 2016.
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 společnosti Prague Panthers –
juniors, občanské sdružení, Praha 8, 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.
Jeden stejnopis podnájemní smlouvy s platností originálu obdrží vlastník nemovitosti, město 
Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 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 50 000 Kč na opravu vstupní haly školy.
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 50 000 Kč na navýšení peněžních prostředků 
určených na financování opravy vstupní haly školy. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)

3.2 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu 2016 provedené 
k 31. 10. 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 4351 a 6115 rozpisu rozpočtu 2016 provedené k 31. 10. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)



Rada města Čelákovic

5

3.3 Rozpočet 2016 – změna č. 16
RM se předkládá rozpočet 2016 – změna č. 16
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. 16.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)

3.4 Rozpočet města Čelákovic na rok 2017
Rozpočet města na rok 2017 je předložen v paragrafovém znění. Při přípravě návrhu rozpočtu se 
vycházelo z požadavků jednotlivých odborů městského úřadu na běžný provoz a na investice. 
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok 2017 včetně 
doplňujících ukazatelů uvedených v příloze 1 – 3 rozpočtu města na rok 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Dodatečné stavební práce v rámci akce „Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského 
v Čelákovicích“ 
V průběhu realizace investiční akce „Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“ 
dle podepsané Smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 7. 2016 (dále jen „Smlouva“), došlo ke změnám, které 
nejsou technicky oddělitelné od realizace zakázky.
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 dodatečných stavebních prací veřejné 
zakázky „Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“ uvedených ve Změnových 
listech č. I a č. II s předpokládanou hodnotou 84 398,27 Kč bez DPH, tj. 0,45 % z ceny původní 
veřejné zakázky.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)

4.2 Schválení Smlouvy s OSA – Ochranný svaz autorský o veřejném provozování hudebních 
děl – Jarní ples v Sedlčánkách 2016, 2015
RM se předkládá ke schválení Smlouva s OSA – Ochranný svaz autorský o veřejném provozování 
hudebních děl – Jarní ples v Sedlčánkách 2016, 2015
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 Licenční smlouvy 
o veřejném provozování hudebních děl dne 21. 3. 2015 a 5. 3. 2016 č. VP_2016_162035 mezi 
městem Čelákovice, jako provozovatelem a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům 
hudebním, z. s.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Smlouva o likvidaci nosičů dat - Reisswolf
Firmu Reisswolf likvidace dokumentů a dat, s.r.o. (dále Reisswolf) jsme jednorázově využili likvidaci 
(skartaci) písemností schválených oblastním archivem, likvidací „pracovních“ písemností a likvidací 
hlasovacích volebních lístků, apod.
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 a text Smlouvy o likvidaci nosičů dat 
č. SML/2016/312 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a REISSWOLF likvidace dokumentů 
a dat, s.r.o.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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4.4 Studie dopravního řešení J. A. Komenského
Uliční prostor J. A. Komenského včetně prostorového uspořádání předpolí školy se řeší již mnoho let. 
V roce 2010 byla architektonickou kanceláří TaK, s. r. o., zpracována architektonická studie předpolí 
základní školy J. A. Komenského. Na další spolupráci bylo osloveno České vysoké učení technické.
Návrh usnesení: RM se seznámila s bakalářskou prací Bc. K. Z. s názvem Studie dopravního řešení 
lokality u ulice J. A. Komenského v Čelákovicích a schvaluje tuto práci jako podklad pro zpracování 
příslušné dokumentace dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2016/288 na akci „PŘEDTISKOVÁ ÚPRAVA A TISK 
ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“
V souladu s usnesením Rady města č. 24/2016/4.1.1 ze dne 23. 9. 2016 bylo dne 30. 9. 2016 
zahájeno zadávací řízení na plnění veřejné zakázky „Předtisková úprava a tisk zpravodaje města 
Čelákovic“.
Návrh usnesení: 4.5.1 RM revokuje usnesení Rady města č. 27/2016/4.8.3 ze dne 25. 10. 2016.
Hlasování: pro 6, 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, jako pro město nejvhodnější nabídku 
podanou uchazečem Iva Vodáková – DURABO, Čelákovice, na plnění podlimitní veřejné zakázky na 
dodávku „PŘEDTISKOVÁ ÚPRAVA A TISK ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“ při tisku 6 100 ks 
za cenu při počtu stran:

Počet stran Cena bez DPH DPH 15 % Cena vč. DPH 15 %
16 18 607 Kč 2 791,05 Kč 21 398,05 Kč
18 24 804 Kč 3 720,60 Kč 28 524,60 Kč
20 29 091 Kč 4 363,65 Kč 33 454,65 Kč
22 30 116 Kč 4 517,40 Kč 34 633,40 Kč
24 28 666 Kč 4 299,90 Kč 32 965,90 Kč
26 35 735 Kč 5 360,25 Kč 41 095,25 Kč
28 34 050 Kč 5 107,50 Kč 39 157,50 Kč
30 36 535 Kč 5 480,25 Kč 42 015,25 Kč
32 35 105 Kč 5 265,75 Kč 40 370,75 Kč
34 41 040 Kč 6 156,00 Kč 47 196,00 Kč
36 40 814 Kč 6 122,10 Kč 46 936,10 Kč
38 45 454 Kč 6 818,10 Kč 52 272,10 Kč
40 44 314 Kč 6 647,10 Kč 50 961,10 Kč

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.3 RM revokuje usnesení Rady města č. 27/2016/4.8.4 ze dne 25. 10. 2016. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.5.4 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/2016/288 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Iva Vodáková – DURABO, Čelákovice, 
jako zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „PŘEDTISKOVÁ ÚPRAVA A TISK 
ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Výše uvedená cena sloužila pouze, jako hodnotící kritérium a byla stanovena na základě výpočetního 

vzorce tak, aby byly jednotlivé nabídky objektivně souměřitelné. V zadávací dokumentaci, čl. 5, 

zadavatel přesně popsal postup pro výpočet ceny každého výtisku dle počtu stran za 4 roky plnění. Ve 

Smlouvě o dílo proto není uvedena konkrétní částka, ale je definována rozpočtovými položkami –

jednotkové položky smluvní - ke každému možnému počtu stránek výtisku.
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Proto byla Radě města předložena revokace usnesení č. 27/2016/4.8.3 a 27/2016/4.8.4 ze dne 25. 

10. 2016 z důvodu upřesnění cen za jedno vydání podle počtu stran. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace - jmenování ředitelky a schválení 
platového výměru 
Dne 9. srpna 2016 bylo vyhlášeno oznámení na obsazení vedoucího pracovního místa - ředitele 
příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Pečovatelská služba, Kostelní 26, příspěvková 
organizace.
Návrh usnesení: 5.1.1 RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 
§ 33 odst. 4 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, do funkce 
ředitelky příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Pečovatelská služba Čelákovice, 
Kostelní 26, 250 88 Čelákovice, Mgr. Václavu Snítilou, s účinností od 1. 1. 2017. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.1.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 
§ 122 odst. 2 a § 136 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
plat ředitelce příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Pečovatelská služba Čelákovice, 
Kostelní 26, 250 88 Čelákovice, Mgr. Václavě Snítilé, v navržené výši dle podkladového materiálu, 
s účinností od 1. 1. 2017. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)

K tomuto bodu se dostavila v 14.30 hod A. D. a Mgr. Václava Snítilá.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Přeřazení ředitelky Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, do vyšší platové 
třídy
Soňa Husáriková pracuje ve funkci ředitelky příspěvkové organizace od roku 2009. Ve vedení 
městské knihovny (jako zástupce ředitelky) je již od roku 1979. Její dlouholetá praxe v řízení 
organizace, stejně tak práce se čtenářem, proměnila městskou knihovnu ve velmi přívětivé pracoviště, 
vnímané pozitivně i čtenářskou veřejností.   
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 a Nařízením vlády ČR č. 222/2010 Sb., o katalogu 
prací ve veřejných službách a správě, v platném znění, zařazení práce ředitelky Městské knihovny 
Čelákovice, příspěvková organizace, do platové třídy dle podkladového materiálu, s platností od 1. 12. 
2016. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Zápis Základní školy při Mateřské škole Ekolandia, s. r. o., do rejstříku škol a školských 
zařízení  
Mateřská škola Ekolandia, s. r. o., se sídlem Výletní 1240/36, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 
žádá dle § 146 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o zápis základní školy (kapacita 10 
žáků) do rejstříku škol a školských zařízení, s místem poskytovaného vzdělávání Jiráskova 243, 
Čelákovice, k datu 1. 9. 2017.   
Návrh usnesení: RM vydává v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasné stanovisko k návrhu zápisu Základní školy při 
Mateřské škole Ekolandia, s. r. o., IČ 242 82 171, se sídlem Výletní 1240, Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav, do rejstříku škol a školských zařízení, s místem poskytovaného vzdělávání na adrese 
Jiráskova 243, Čelákovice, k datu 1. 9. 2017.    
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)



Rada města Čelákovic

8

6.3 Žádost o „individuální“ dotaci – R. K., Na Stráni 1661, Čelákovice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/310/DI – 17 
Pan R. K. žádá o dotaci ve výši 7 956 Kč na organizaci regionálního přeboru školních družstev 
v šachu, dne 21. 11. 2016 v Čelákovicích. 
Návrh usnesení: 6.3.1 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimo vyhlášené dotační programy města 
Čelákovic pro rok 2016, o poskytnutí dotace ve výši 7 956 Kč R. K. (fyzická osoba nepodnikající), 
bytem Na Stráni 1661, Čelákovice, na pořádání regionálního přeboru školních družstev v šachu 2016.      
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
Návrh usnesení: 6.3.2 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Veřejnoprávní smlouvy a text Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/310/DI – 17 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a R. K., Na Stráni 1661, Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)

6.4 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl dne27. 10. 2016 s OSA –
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., č. VP_2016_161614.
Město Čelákovice bylo dne 27. října 2016 pořadatelem slavnostního večera u příležitosti udělení 
„Výroční ceny města Čelákovic 2016“ s koncertem Věry Martinové.
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 Licenční smlouvy
o veřejném provozování hudebních děl dne 27. 10. 2016 č. VP_2016_161614 mezi městem 
Čelákovice, jako provozovatelem a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)

6.5 Výzva k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2017 na účel určený 
žadatelem v žádosti (dále „individuální dotace“)
Ve smyslu platné legislativy, především zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic 
I/9/2016 ze dne 25. 10. 2016, předkládáme ke schválení Výzvu k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu 
města Čelákovic pro rok 2017 na účel určený žadatelem v žádosti (dále „individuální dotace“). 
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, text a zveřejnění Výzvy k podávání žádostí o dotaci 
z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2017 na účel určený žadatelem v žádosti (dále „individuální 
dotace“).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA

7.1 Dohoda o spolupráci při nasazení a užívání systému prvků aktivního monitoringu ve 
Středočeském kraji
Středočeský kraj žádá města a obce na území kraje o spolupráci při realizaci projektu Středočeského 
kraje „Bezpečný Středočeský kraj“.
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 spolupráci při 
nasazení a užívání systému prvků aktivního monitoringu ve Středočeském kraji č. SML/2016/313 mezi 
Středočeským krajem a městem Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 11/2016 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 3. 11. 2016
RM Čelákovic se předkládá zápis č. 11/2016 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 3. 11. 2016 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 11/2016 ze dne 
3. 11. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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8.2 Uzavření nové Nájemní smlouvy
Členům komise byla předložena žádost paní I. N., bytem Lesní č. p. 621, Milovice, o prodloužení 
Nájemní smlouvy. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy a text nové Nájemní 
smlouvy na byt v č. p. 621, ul. Lesní, Milovice, s paní I. N., Milovice, na dobu určitou do 28. 2. 2017. 
Pokud nájemce bude platit nájemné řádně a včas, bude s ním Nájemní smlouva ze strany 
pronajímatele automaticky a opakovaně uzavírána na tři měsíce.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Uzavření nové Nájemní smlouvy
Na jednání komise se dostavila pí D. L., bytem J. A. Komenského č. p. 1647, Čelákovice, která 
požádala o uzavření nové Nájemní smlouvy na byt. Žadatelka dlužila za nájem částku 31.03 Kč, 
kterou 24. 10. 2016 uhradila.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy a text nové Nájemní 
smlouvy na byt v č. p. 1647, ul. J. A. Komenského, Čelákovice, s paní D. L., Čelákovice, na dobu 
určitou do 28. 2. 2017. Pokud nájemce bude platit nájemné řádně a včas, bude s ním Nájemní 
smlouva ze strany pronajímatele automaticky a opakovaně uzavírána na tři měsíce.   
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.4 Přidělení bytu v Milovicích
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 83,93 m², byt je v č. p. 621, ul. Lesní 
v Milovicích. Členové komise doporučují přidělení bytu paní K. Š., bytem Suchardova č. p. 170 
v Milovicích, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu.
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 2+1 v domě č. p. 621, ul. 
Lesní, Milovice, paní K. Š., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je
z roku 1998. Výše nájemného je 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 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.5 Přidělení bytu v Čelákovicích
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 75,00 m², byt je v č. p. 1203, ul. Prokopa Holého 
v Čelákovicích. Členové komise doporučují přidělení bytu paní J. P., bytem Vašátkova č. p. 176/2 
v Čelákovicích, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu, na dobu určitou do 28. 2. 2017.
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 2+1 v domě č. p. 1203, ul. 
Prokopa Holého, Čelákovice, paní J. P., Čelákovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. 
Dvoupokojový byt je z roku 1939. Výše nájemného je 68,41 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² 
podlahové plochy bytu bude stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 18. 8. 2011. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy 
o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, 
bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.6 Výměna bytů v Milovicích
Členům komise byla předložena žádost o výměnu bytů paní I. M., bytem o velikosti 1+1 v Milovicích, 
ul. Armádní č. p. 502 s volným bytem o velikosti 2+1 na téže adrese. 
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 2+1 v domě č. p. 502, ul. 
Armádní, Milovice, paní I. M., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je 
z roku 1997. Výše nájemného je 58,03 Kč/m². Proto smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu 
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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 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.7 Přidělení bytu v Milovicích
Jedná se o byt o velikosti 1+1 s přísl. o celkové ploše 36,24 m², byt je v č. p. 502, ul. Armádní 
v Milovicích, po paní I. M.
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 1+1 v domě č. p. 502, ul. 
Armádní, Milovice, panu J. H., Milovice, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Jednopokojový byt je 
z roku 1997. Výše nájemného je 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 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.8 Jmenování členky Bytové a sociální komise
RM se předkládá ke schválení jmenování člena do Komise bytové a sociální.

Návrh usnesení: RM jmenuje Ing. Kateřinu Znojilovou, bytem Čelákovice, členkou Komise bytové 
a sociální s účinností od 23. 11. 2016. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Dodatek č. 1 ke schválenému provoznímu řádu sběrny ZAGREUS s.r.o. – souhlas 
k provozování na dobu neurčitou 
Společnost ZAGREUS s.r.o., IČ 03418634, se sídlem U Děkanky 1649/14 Praha 4 – Nusle, provozuje 
zařízení ke sběru a výkupu odpadů (ostatních i nebezpečných) v bývalém meziskladu tříděných 
odpadů v areálu společnosti Kovohutě Holding DT, a.s.
Návrh usnesení: 10.1.1 RM nesouhlasí s předloženým Dodatkem č. 1 k provoznímu řádu zařízení ke 
sběru a výkupu odpadů společnosti ZAGREUS s.r.o., IČ 03418634, Praha 4.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 
Návrh usnesení: 10.1.2 RM schvaluje Vyjádření města č. 20/2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 

10.2 Zpráva o měření ovzduší – informace Radě města
Město Čelákovice objednalo v návaznosti na stížnosti obyvatel měření prašného spadu v okolí 
provozu společnosti TOS-MET slévárna, a.s. Měření proběhlo v období 7. 8. až 7. 9. 2016, instalaci 
odběrových nádob a laboratorní vyhodnocení vzorků provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad 
Labem, výsledky zpracoval RNDr. B. K., Ph.D. ze Státního zdravotního ústavu. Jeho Zpráva o měření 
ovzduší je nyní předkládána Radě města.
Návrh usnesení: RM se seznámila se Zprávou o měření ovzduší, vypracovanou RNDr. B. K., Ph.D. 
a ukládá vedoucí odboru životního prostředí pokračovat v monitoringu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ

Zápis ověřil: Ing. Miloš Choura
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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