
Rada města Čelákovic

1

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 30/2016 konané dne 6. prosince 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

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického 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 
6. Školství, kultura a sport
8. Bytové a nebytové záležitosti
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 14.30 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 6. 12. 2016

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.3, 4.4, 6.5 a 6.6.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 29/2016 ze dne 22. 11. 2016.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 29/2016 ze dne 22. 11. 2016.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
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1.4 Kontrola plnění usnesení
Radě města bylo předloženo plnění usnesení.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Plán obnovy a plán investic VHI pro rok 2017
RM se předkládá Plán Obnovy a Plán Investic, který byl koordinován s rozpočtem města pro rok 2017 
a rozpočtovým výhledem města pro roky 2018 a 2019.
Návrh usnesení: 2.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Plán Obnovy vodohospodářského majetku 
pro rok 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
Návrh usnesení: 2.1.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Plán Investic vodohospodářského majetku 
pro rok 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)

2.2 Smlouva o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/300 
„Čelákovice, J. Zacha – kNN – p. č. 2710“ 
Společnost Elmoz Czech s. r. o. podala dne 5. 10. 2016 žádost o vyjádření k akci „Čelákovice, 
J. Zacha- kNN – p. č. 2710“.
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/2016/300 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. 
3067 – ostatní komunikace/ostatní plocha, o výměře 1 435 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 1. (1 nepřítomen)

2.3 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/315 v souvislosti s akcí 
„Čelákovice, Polská – kNN – p. č.1923/7“
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřené dne 
4. 4. 2014 podala společnost Uhlíř s.r.o. dne 14. 11. 2016 žádost o uzavření Smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě. Žádost byla podána z důvodu zřízení nového kabelového vedení v oblasti 
a rozsahu dle geometrického plánu, který je nedílnou součástí Smlouvy. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 
21. 9. 2016, uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/315 
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. 1923/2 – trvalý travní porost, 
o výměře 167 m² a p. č. 3102/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 717 m², v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, za úhradu 2 700 Kč bez DPH (tj. 3 267 Kč včetně 
DPH). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. (1 nepřítomen)

2.4 Nájemní smlouva č. SML/2016/314 na pozemek st. p. č. 4084 pod garáží v sídlišti V Prokopě 
v k. ú. Čelákovice
Manželé Ž. mají uzavřenou Nájemní smlouvu na užívání pozemku st. p. č. 4084 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 20 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za cenu 200 Kč/rok. Rada města 
schválila dne 20. 9. 2012, usnesením č. 18/2012/2.7.2 Dodatek č. 1 k nájemním smlouvám na 
pozemky pod garážemi v sídlišti V Prokopě, kterým se od 1. 1. 2013 upravuje cena za pronájem 
pozemku na 60 Kč/m²/rok.
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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 a text Nájemní smlouvy 
č. SML/2016/314 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 4084 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 20 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a manželi J. a H. Ž., 
Čelákovice, jako nájemci, za cenu 1 200 Kč/rok. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)

2.5 Podnájem objektu Sedláčkova 109, k. ú. Čelákovice
RM schválila usnesením č. 26/20214/1012 ze dne 29. 9. 2014 Nájemní smlouvu mezi městem 
Čelákovice jako pronajímatelem, a společností Mateřská škola EKOLANDIA s.r.o., Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav, jako nájemcem.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu ustanovením čl. II Nájemní smlouvy mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem a Mateřská škola Ekolandia s.r.o., Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, jako nájemcem, objektu ulice Sedláčkova č. p. 109, část D na st. p. č. 662 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 1 226 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, s podnájmem objektu č. p. 
109, část D na st. p. č. 662 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 226 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, společnostem Ekolandia s.r.o., Čelákovice nebo Ekolandia o.p.s., Čelákovice, jako 
podnájemcům, přičemž Podnájemní smlouva bude obsahovat minimálně:

- ustanovení, že podnájemce není oprávněn podnajmout předmětnou nemovitost;
- jeden stejnopis Podnájemní smlouvy s platností originálu obdrží vlastník nemovitosti, město 

Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Smlouvy na akci „Přeložka plynovodu v podjezdu Přístavní ulice, Čelákovice“
Přeložka plynovodu 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: 2.6.1 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 
č. SML/2016/232 mezi Správou železniční dopravní cesty, s. o., jako vlastníkem pozemku, GasNet, 
s.r.o., Ústí nad Labem, jako stranou oprávněnou a městem Čelákovice, jako investorem. Vlastník 
pozemku zřídí straně oprávněné služebnost práva zřízení a provozování příslušné části plynovodu 
na pozemku p. č. 3230/1 – ostatní plocha, o výměře 31 865 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
za úhradu 46 931 Kč bez DPH (tj. 56 786,51 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.6.2 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 
č. SML/2016/178 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a GasNet, s.r.o., Ústí nad 
Labem, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné služebnost práva zřízení 
a provozování plynovodu na pozemku p. č. 3108 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 551 
m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 500 Kč bez DPH (tj. 605 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.6.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o zajištění přeložky 
plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. SML/2016/179 mezi městem 
Čelákovice, jako stavebníkem a GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako vlastníkem plynárenského 
zařízení, za předpokládanou cenu cca 400 000 Kč bez DPH (tj. 484 000 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/316 v souvislosti s akcí 
„Sedlčánky Jih, obytná zóna 83 RD“
RM je předložena ke schválení Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/316 mezi 
městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 
oprávněnou osobou. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 
21. 9. 2016, uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/316 
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 
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zřídit, provozovat a umístit na pozemku vlastníka pozemku p. č. 500/97 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 690 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, zemní kabelové vedení NN 
a kabelový pilíř, za úhradu 3 600 Kč bez DPH (tj. 4 356 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.8 Nabídka využití předkupního práva k budově – garáži na st. p. č. 1426/13, k. ú. Čelákovice
Město Čelákovice je vlastníkem pozemku st. p. č. 1426/13 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
19 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Na tomto pozemku je postavena budova garáže, ve 
vlastnictví manželů K.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města nevyužít předkupního práva k budově – garáži 
na st. p. č. 1426/13, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 200 000 Kč na základě nabídky ve 
smyslu § 2147 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace – úprava rozpočtu 2016
Městská knihovna Čelákovice, příspěvková organizace žádá o odsouhlasení úpravy rozpočtu na rok 
2016. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravy rozpočtu Městské knihovny 
Čelákovice, příspěvková organizace, na rok 2016 následovně:
- účet 501 spotřeba materiálu navýšení o 15 000 Kč; 
- účet 502 spotřeba energie              snížení o    25 000 Kč;
- účet 511 opravy a údržba              navýšení o 10 000 Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Rozpočet 2016 – změna č. 17
RM se předkládá rozpočet 2016 – změna č. 17
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. 17.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Návrh na výkup ideální poloviny bytového domu č. p. 231
RM se předkládá návrh na koupi id. ½ bytového domu č. p. 231 v k. ú. Čelákovice od MUDr. J. D., 
bytem Břevnov, Praha 6. V tuto chvíli vlastní město Čelákovice druhou polovinu domu. 
Návrh usnesení: 4.1.1 RM schvaluje výkup ideální poloviny pozemku st. p. č. 447 o výměře 488 m², 
pozemku p. č. 448 o výměře 447 m² a budovy č. p. 231 na pozemku st. p. č. 447 vše v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, za částku 5 000 000 Kč od MUDr. J. D., bytem, Břevnov, Praha 6.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.2 RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit výkup ideální poloviny pozemku 
st. p. č. 447 o výměře 488 m², pozemku p. č. 448 o výměře 447 m² a budovy č. p. 231 na pozemku st. 
p. č. 447 vše v k. ú. Čelákovice, za částku 5 000 000 Kč od MUDr. J. D., bytem, Břevnov, Praha 6.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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4.2 Dodatečné stavební práce v rámci akce „Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského 
v Čelákovicích“ a návrh Dodatku č. SML/2016/047-1
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. Změnové listy č. 1 a č. 2 byly schváleny Radou 
města usnesením č. 29/2016/4.1 ze dne 22. 11. 2016.
Návrh usnesení: 4.2.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah dodatečných stavebních prací veřejné 
zakázky „Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“, v hodnotě Změnových listů 
č. 3 a č. 4 s předpokládanou hodnotou 42 082,07 Kč bez DPH (tj. 50 919,29 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2016/047-1 
ke Smlouvě o dílo č. SML/2016/047 uzavřené dne 1. 7. 2016 mezi městem Čelákovice, jako
objednatelem a CALIPSUM s. r. o., Pohořelice, jako zhotovitelem na plnění veřejné zakázky 
„Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“, dle usnesení Rady města 
č. 29/2016/4.1 ze dne 22. 11. 2016 a usnesení Rady města č. 30/2016/4.2.1 ze dne 6. 12. 2016, za 
cenu dle Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku 18 488 054,34 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Výsledky zadávacího řízení “Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém 
města Čelákovice “
Na základě schválení realizace projektu „Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém 
města Čelákovice“ usnesením Zastupitelstva města č. 7/2015/10.1 ze dne 4. listopadu 2015 
a schválením zadávací dokumentace Radou města č. 24/2016/4.2.1 ze dne 22. září 2016, byla výzva 
na tuto nadlimitní zakázku zveřejněna na profilu zadavatele a na věstníku veřejných zakázek. 
Návrh usnesení: 4.3.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku 
uchazeče TELMO a.s., Praha 10, na plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Protipovodňový 
varovný, informační a monitorovací systém města Čelákovice“, za cenu 8 115 829 Kč bez DPH, 
(tj. 9 820 153 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.3.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. 
SML/2016/254 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a TELMO a.s., Praha 10, jako 
dodavatelem, na plnění veřejné zakázky s názvem „Protipovodňový varovný, informační 
a monitorovací systém města Čelákovice“, za cenu 8 115 829 Kč bez DPH, (tj. 9 820 153 Kč včetně 
DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Zaměření stávajícího stavu areálu Městského muzea v Čelákovicích
Dne 14. 11. 2016 se uskutečnilo vstupní jednání o přípravě rekonstrukce Městského muzea 
v Čelákovicích Tvrze a obnově stálé muzejní expozice.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. 
SML/2016/332 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a GeoNet Praha, v. o. s., jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO 
STAVU AREÁLU MĚSTSKÉHO MUZEA V ČELÁKOVICÍCH“, v celkové ceně dle této Smlouvy 
175 000 Kč bez DPH (tj. 211 750 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu
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6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zápis č. 11/2016 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 16. 11. 
2016.
RM se předkládá zápis č. 11/2016 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 11/2016 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 16. 11. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Smlouva č. SML/2016/317-OŠIK/250 o nájmu sloupu veřejného osvětlení za účelem umístění 
reklamy
Firma ABESHIRO, s. r. o., se sídlem Rostislavova 572/9, Praha 4 – Krč, žádá o pronájem 4 sloupů 
veřejného osvětlení k umístění reklamních zařízení s navigací k prodejně Albert 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 
č. SML/2016/317 o nájmu sloupu veřejného osvětlení za účelem umístění reklamy, mezi městem 
Čelákovice, jako pronajímatelem a firmou ABESHIRO, s. r. o., Rostislavova 572/9, Praha 4 - Krč, jako 
nájemcem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Žádost o „individuální“ dotaci – 1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s. 
(1. ČKVS)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/326/DI – 18 
1. ČKVS žádá o individuální dotaci ve výši 15 000 Kč na opravu hromosvodu na budově č. p. 232 
V Nedaninách. Oprava proběhne v období od 1. 2. do 31. 12. t. r. 
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 15 000 Kč 1. Čelákovickému klubu vodních 
sportů, z. s., se sídlem V Nedaninách 232, Čelákovice, IČ 14798018, na opravu hromosvodu na 
budově klubovny spolku č. p. 232 v Čelákovicích.     
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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 č. SML/2016/326/DI – 18 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a 1. Čelákovickým klubem vodních sportů, z. s., se sídlem 
V Nedaninách 232, Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.4 Žádost o „individuální“ dotaci – Basketbal Čelákovice, spolek
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/327/DI – 19 
Basketbal Čelákovice, spolek žádá o individuální dotaci ve výši 25 000 Kč. Účelem dotace je příprava 
a realizace akce „Mikulášský týden“.
Návrh usnesení: 6.4.1 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 25 000 Kč spolku Basketbal Čelákovice, spolek, 
U Kapličky 1632, Čelákovice, IČ 22894756, na přípravu a realizaci akce „Mikulášský týden“ pro členy 
spolku.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 
Návrh usnesení: 6.4.2 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 č. SML/2016/327/DI – 19 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Basketbal Čelákovice, spolek, se sídlem U Kapličky 1632, 
Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 
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6.5 Žádost o „individuální“ dotaci – Tělovýchovná jednota Spartak Čelákovice, z. s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2016/328/DI – 20 
TJ Spartak Čelákovice, z. s. žádá o individuální dotaci ve výši 49 690 Kč. Účelem dotace je výroba 
a montáž uzamykatelných skříněk do šatny v areálu Ve Vrbí. 
Návrh usnesení: 6.5.1 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 49 690 Kč Tělovýchovné jednotě Spartak 
Čelákovice, z. s., Masarykova 585, Čelákovice, IČ 43750567, na výrobu a montáž skříněk do šaten 
v areálu Ve Vrbí.       
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 
Návrh usnesení: 6.5.2 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/2016/328/DI – 20 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a Tělovýchovnou jednotou Spartak Čelákovice, z. s., se sídlem 
Masarykova 585, Čelákovice, jako příjemcem. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 

6.6 Rezignace ředitelky MDDM.
Zřizovateli MDDM byla dne 23. 11. 2016 doručena rezignace ředitelky MDDM Ing. Aleny Rozhonové.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí rezignaci ředitelky Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, 
příspěvková organizace, Ing. Aleny Rozhonové ke dni 31. 7. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Revokace usnesení č.29/2016/8.6 ze dne 22. 11. 2016
Rada města Čelákovic přidělila byt o velikosti 2+1 o celkové ploše 60,57 m² v domě č. p. 502, ul. 
Armádní, Milovice, paní I. M., výměnou za byt o velikosti 1+1 o celkové ploše 36,24 m² v č. p. 501 
v Milovicích, ul. Armádní ve kterém doposud žije. V rámci výměny bytů se neuplatňuje úhrada 
peněžité jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, jak bylo mylně uvedeno v usnesení 
č. 29/2016/8.6 ze dne 22. listopadu 2016. 
Návrh usnesení: RM revokuje usnesení Rady města č. 29/2016/8.6 ze dne 22. 11. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Výměna bytů v Milovicích
Členům komise byla předložena žádost o výměnu bytů paní I. M., bytem o velikosti 1+1 o celkové 
ploše 36,24 m² v Milovicích, ul. Armádní č. p. 502 s volným bytem o velikosti 2+1 o celkové ploše 
60,57 m² na téže adrese.
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, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní 
smlouvy k bytu o velikosti 2+1 o celkové ploše 60,57 m² v domě č. p. 502, ul. Armádní, Milovice, 
s paní I. M., Milovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 
58,03 Kč/m². Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Paní I. M., byt  
o velikosti 1+1 o celkové ploše 36,24 m² v č. p. 501 v Milovicích, ul. Armádní, odevzdá po vyklizení 
městu v řádném stavu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

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

11. RŮZNÉ

11.1 Smlouvy s OSA – Ochranný svaz autorský o veřejném provozování hudebních děl
V průběhu roku jsou dle akcí s veřejnou produkcí, pořádaných městem, zasílány vyúčtování za užití 
hudebních děl společností OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.
Návrh usnesení: RM pověřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostu města schvalováním a uzavíráním 
Licenčních smluv o veřejném provozování, do výše 5 000 Kč s OSA – Ochranný svaz autorský pro 
práva k dílům hudebním, z.s., za každou jednotlivou akci.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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