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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 1/2017 konané dne 17. ledna 2017

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. Miloše Choury ověřovatelem zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
1.4 Kontrola plnění usnesení
1.5 Plán výjezdních schůzí Rady města Čelákovic v roce 2017
2. Majetkoprávní záležitosti
3. Finance – rozpočty – dotace
4. Investice, záměry a vyjádření města
6. Školství, kultura a sport
7. Doprava
8. Bytové a nebytové záležitosti
10. Životní prostředí – VaK – odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.45 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 17.00 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 17. 1. 2017

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.14, 2.15, 2.16, 7.2 a 11.2.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miloše Chouru 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. 32/2016 ze dne 20. 12. 2016.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 32/2016 ze dne 20. 12. 2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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1.4 Kontrola plnění usnesení
Radě města bylo předloženo plnění usnesení.
Návrh usnesení: 1.4.1 RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 1.4.2 RM bere na vědomí informaci Ředitelství vodních cest ČR ve věci přípravy 
investiční akce „Přístaviště Čelákovice“. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 1.4.3 RM přerušuje přípravné práce na projektu „Příjezdová komunikace k lávce“ do 
doby zaslání upřesňujících požadavků ze strany Ředitelství vodních cest ČR.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 1.4.4 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic informovat Radu města 
o vývoji situace v investiční akci „Přístaviště Čelákovice“ vždy ke dni 30. 6. a 31. 12. daného 
kalendářního roku.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 1.4.5 RM rozhodla o vyplacení částky žalované ML – Compet, a.s., zastoupené 
Mgr. B. B., advokátkou, za náhradu nákladů řízení v celkové výši 136 306,30 Kč na základě rozsudku 
Městského soudu v Praze č. 15 Co 375/2016 – 154 (36 203 Kč) ze dne 1. 11. 2016 a rozsudku 
Obvodního soudu pro Prahu 1 č. 27 C 21/2014 – 119 (100 103, 30 Kč) ze dne 23. 2. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

1.5 Plán výjezdních schůzí Rady města Čelákovic v roce 2017
Místostarosta II informoval radní o výjezdních schůzích Rady města v roce 2017. Jedná se zejména 
o návštěvy v příspěvkových organizacích města.

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Nájemní smlouva č. SML/2016/308 – Ch.
Při investiční výstavbě bude v rámci stavební akce „Komunikace včetně odvodnění, městská část 
Jiřina, k. ú. Čelákovice“, nutný dočasný zábor o výměře 6m² na pozemku p. č. 1922/1 – ostatní plocha, 
o výměře 602 m², v k. ú. Čelákovice, který vlastní paní Mgr. J. Ch.
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/2016/308, mezi Mgr. J. Ch., Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku p. č. 1922/1 – ostatní 
plocha, o výměře 602 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a městem Čelákovice, jako nájemcem, 
za úhradu 1 Kč/rok.     
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 

2.2 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/340 v souvislosti s akcí 
„Čelákovice, Na Nábřeží, kNN, p. č. 1554/1,7“
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřené dne 
22. 2. 2016, podala společnost ELEKTROŠTIKA, s. r. o., dne 19. 12. 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/2016/340 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. 1554/17 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační 
plocha, o výměře 141 m², p. č. 1556/23 – trvalý travní porost, o výměře 617 m², p. č. 1556/2 – trvalý 
travní porost, o výměře 687 m², p. č. 3197/3 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 636 m² a p. č. 
3197/1 – ostatní plocha/silnice, o výměře 3 699 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové 
vedení NN, za úhradu 5 550 Kč bez DPH (tj. 6 715,50 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2.3 Nájemní smlouva č. SML/2009/150 – S.
V rámci uzavírání Nájemních smluv s vlastníky rekreačních chat v lokalitě „Labíčko“ byla mezi městem 
Čelákovice jako pronajímatelem a paní S. jako nájemcem v roce 2010 uzavřena Nájemní smlouva 
č. SML/2009/150 .
Dne 16. 12. 2016 sdělila paní S. odboru správy majetku a investic, že státní podnik Lesy České 
Republiky po ní, jakožto vlastník pozemku pod chatičkou e. č. 69, opakovaně žádá úhradu 
nájemného, přestože ona nájemné hradí městu Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM ukládá vedoucímu odboru finančního a plánovacího zajistit vrácení nájemného 
uhrazeného za nájem pozemků st. p. č. 203 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 28 m² a části 
pozemku p. č. 427/7 – lesní pozemek o výměře 25 m² z celkových 9 286 m², oba v k. ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice, paní M. S., Milovice – Mladá, na základě Nájemní smlouvy č. SML/2009/150 
za období od roku 2010 do roku 2016 v plné výši.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)

2.4 Dodatek k Nájemní smlouvě č. SML/2016/007-1 – M.
Dne 20. 12. 2016 zjistila paní I. M., že má na Nájemní smlouvě č. SML/2016/007 na pronájem 
pozemku st. p. č. 1425/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m² špatně uvedenou adresu, 
a proto se na nás obrátila s žádostí o změnu adresy.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2016/007-1 
k Nájemní smlouvě uzavřené dne 2. 2. 2016 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem a paní 
I. M., Čelákovice, jako nájemcem.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)

2.5 Záměr pronájmu pozemku st. p. č. 1778, k. ú. Čelákovice
Dne 19. 12. 2016 podala paní M. D./N. žádost o pronájem pozemku st. p. č. 1778 – zastavěná plocha 
a nádvoří, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ve vlastnictví města Čelákovice. Pozemek je dosud 
pronajímán panu J. N., jakožto původnímu vlastníku ideální ¼ rodinného domu č. p. 292/2 stojícího na 
výše uvedeném pozemku.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 písm. zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu ideální ¼ pozemku st. p. č. 
1778 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 545 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 1 226 Kč/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/304 GasNet, s.r.o a P. P.
Městu Čelákovice byla doručena žádost o souhlas se stavbou – povolení vybudování nové STL 
plynovodní přípojky na pozemku p. č. 25/11 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 549 m², 
v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, pro kterou byla pro řízení vedené s příslušným 
stavebním úřadem vypracována „Dohoda č. SML/2016/115“ ve které byly obsaženy podmínky města 
k napojení na stávající plynovodní řad a možnosti realizace stavby v pozemku města p. č. 25/11 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 549 m² v k. ú. Záluží u Čelákovic 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 zřízení služebnosti inženýrské sítě č SML/2016/304 mezi městem 
Čelákovice, jako stranou povinnou, GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, jako stranou oprávněnou 
a panem J. P., Záluží u Čelákovic, jako investorem. Strana povinná zřídí straně oprávněné služebnost 
inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku p. č. 25/11 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 549 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, STL plynárenské zařízení, 
za úhradu 1 000 Kč bez DPH (tj. 1 210 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Nájemní smlouva č. SML/2016/307 – A. – dočasný zábor pro akci „Komunikace včetně 
odvodnění, městská část Jiřina, k. ú. Čelákovice“
Při investiční výstavbě bude v rámci stavební akce „Komunikace včetně odvodnění, městská část 
Jiřina, k. ú. Čelákovice“ nutný dočasný zábor o výměře 16,74 m², na pozemku st. p. č. 2193 –
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zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 271 m², v k. ú. Čelákovice, který vlastní manželé L.
a N. A.
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/2016/307 mezi manželi L. a N. A., Čelákovice, jako pronajímateli pozemku st. p. č. 2193 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 271 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a městem 
Čelákovice, jako nájemcem, za úhradu 500 Kč za celou dobu pronájmu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.8 Nájemní Smlouva – dočasné a trvalé zábory, č. SML/2017/009 – správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace
Při investiční výstavbě budou v rámci stavebních akcí „Komunikace včetně odvodnění, městská část 
Jiřina, Čelákovice – REVIZE b“, „Přeložka vodovodu (IO 01) v podjezdu Přístavní ulice, Čelákovice“ 
a „Přeložka plynovodu (IO 02) v podjezdu Přístavní ulice, Čelákovice“ nutné dočasné a trvalé zábory 
na pozemku p. č. 3230/1 – ostatní plocha, o výměře 31 865 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
který je v majetku státu a právo s ním hospodařit má Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, 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 Nájemní smlouvy 
č. SML/2017/009, mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, jako pronajímatelem 
pozemku p. č. 3230/1 – ostatní plocha, o výměře 31 865 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
a městem Čelákovice, jako nájemcem, za úhradu 27 180 Kč/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.9 Likvidace majetku v Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace
Dne 20. 12. 2016 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace, doručena žádost o vyřazení pracovního nerezového stolu JIKA, nerezového 
stolu s policí a nerezového dvoudřezu. 
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 pracovního nerezového stolu JIKA, 
nerezového stolu s policí a nerezového dvoudřezu, umístěných v Mateřské škole Čelákovice, 
Rumunská 1477, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.10 Záměr pronájmu pozemku p. č. 994/92, k. ú. Čelákovice
Dne 27. 12. 2016 podal pan Ing. M. T. žádost o změnu Nájemní smlouvy z důvodu úmrtí pana M. P.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 písm. zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku p. č. 994/92 –
ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 2 m², z celkové výměry 4 763 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu minimálně 120 Kč/rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.11 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/006 v souvislostí s akcí 
„Čelákovice, přístavní kNN p. č. 1753/1“
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřené dne 
17. 5. 2016 podala společnost ELEKTROŠTIKA, s. r. o., dne 3. 1. 2017 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/2017/006 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. 3111/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 
3 195 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, za úhradu 3 450 Kč bez DPH (tj. 
4 174,50 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2.12 Souhlas s užíváním majetku Pečovatelskou službou Čelákovice, příspěvková organizace
Dne 1. 1. 2017 se stala dříve organizační složka města Čelákovice Pečovatelská služba příspěvkovou 
organizací. Vzhledem k této skutečnosti měl být dne 1. 1. 2017 převeden svěřený majetek ve správě 
města Čelákovic na Pečovatelskou službu, příspěvková organizace.
V souvislosti s právě probíhajícími inventurami majetku a dle sdělení auditora, se nedoporučuje 
převádět majetek do doby dokončení inventur.
Návrh usnesení: RM souhlasí s užíváním majetku svěřeného Pečovatelské službě Čelákovice, 
příspěvková organizace, dle inventurních soupisů ze dne 10. 1. 2017 pro Pečovatelskou službu 
a pro Dům s pečovatelskou službou.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.13 Záměr prodeje pozemků p. č. 2207/2, p. č. 2211/2, p. č. 2216/2, p. č. 2217/2, p. č. 2228/2, 
p. č. 2229/2, p. č. 2232/2 a p. č. 2233/2, k. ú. Káraný a obec Káraný
Na město Čelákovice se obrátili, se svojí žádostí vlastníci o odprodej podílů na pozemcích ve 
spoluvlastnictví města Čelákovice.
Vlastníci chat postupně odkupují od jednotlivých spoluvlastníků vlastnické podíly na pozemcích pod 
chatami, aby sjednotili vlastnictví stavby s vlastnictvím pozemku a podíly na pozemcích v nejbližším 
oploceném okolí a dosáhli tak stavu podle občanského zákoníku.
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 prodeje 1/8 vlastnického podílu na 
pozemcích: 
p. č. 2207/2 – zahrada, o výměře 59 m²; 
p. č. 2211/2 – zahrada, o výměře 53 m²; 
p. č. 2216/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m²; 
p. č. 2217/2 – zahrada, o výměře 35 m²; 
p. č. 2228/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9 m²; 
p. č. 2229/2 – zahrada, o výměře 23 m²; 
p. č. 2232/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m² a 
p. č. 2233/2 – zahrada, o výměře 27 m²; 
vše v katastrálním území Káraný a obci Káraný za minimální cenu 1 150 Kč/m².
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.14 Nájemní smlouva č. SML/2017/010 - Kovohutě Holding DT a. s. - parkoviště
Při investiční výstavbě bude v rámci akce „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. 
stavba – I. část žst. Čelákovice“ nutný pronájem části pozemků p. č. 1756/1, p. č. 1757/1 a p. č. 
1757/3 o celkové výměře 2000 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, který vlastní společnost 
KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., zastoupené společností HEIM Trade SE, Brno. Tento prostor bude 
sloužit jako veřejné parkoviště pro občany města Čelákovic.
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/2017/010 mezi KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., Čelákovice, zastoupené HEIM Trade SE, 
Brno, jako pronajímatelem pozemků p. č. 1756/1 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 5 417 
m², p. č. 1757/1 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 2 164 m² a p. č. 1757/3 – vodní 
plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 148 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice a městem Čelákovice, jako nájemcem, za úhradu 20 000 Kč/měsíc bez DPH (tj. 24 200 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.15 Nájemní smlouva č. SML/2017/008 – Elektrizace železnic Praha a.s. – parkoviště u nádraží
Při investiční výstavbě akce „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část 
žst. Čelákovice“, jejímž investorem je Správa železniční dopravní cesty, bude nutný pronájem části 
pozemku p. č. 3230/6 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 766 m², z celkové výměty 1 018 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.
Návrh usnesení: RM neschvaluje 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/2017/008, mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku p. č. 3230/6 – ostatní 
plocha/jiná plocha, o výměře 1 018 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a Elektrizací železnic 
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Praha, a. s., jako nájemcem a ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic postupovat v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou E4/2015 města Čelákovic, o místních poplatcích. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.16 Úprava velké obřadní místnosti
Podklad bez návrhu usnesení, vrácen k přepracování.

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Technické služby Čelákovice – schválení změny odpisového plánu na rok 2016
Technické služby Čelákovice žádají o schválení změny odpisového plánu na rok 2016. Nový plán 
odpisů je stanoven na hodnotu 1 649 235 Kč. Navýšení odpisů je o 113 229 Kč za nákladní automobil, 
stavební buňku a nakladač.
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 Technických služeb Čelákovice, příspěvková organizace, na rok 2016 na hodnotu 
1 649 235 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace – úprava rozpočtu 2016
Kulturní dům 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 Kulturního domu 
Čelákovice, příspěvková organizace, na rok 2016 následovně:
účet 501 spotřeba materiálu navýšení o   35 000 Kč; 
účet 502 spotřeba energie snížení o    150 000 Kč;
účet 518 ostatní služby navýšení o 105 000 Kč;
účet 591 daň z příjmů navýšení o   10 000 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Kulturní dům Čelákovice – změna odpisového plánu na rok 2016
Kulturní dům Čelákovice žádá o schválení změny odpisového plánu na rok 2016. Nový plán odpisů je 
stanoven na hodnotu 65 890 Kč. Navýšení odpisů je o 9 964 Kč z hodnoty nového klavíru 
a čistícího stroje.
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 Kulturního domu Čelákovice, příspěvková organizace, na rok 2016 na hodnotu 
65 890 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2017/003 k akci s názvem „Čelákovice – Zateplení 
obvodového pláště bytového domu č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského“
V roce 2016 proběhla v bytovém domě č. p. 1645 – 48, ul. J. A. Komenského, výměna oken 
a balkonových sestav.
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/2017/003 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Z-projekt, spol. s r. o., Zápy, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, na zpracování projektové dokumentace pro 
akci „ČELÁKOVICE – Zateplení obvodového pláště bytového domu č. p. 1645-8, ul. J. A. 
Komenského“, v celkové ceně dle této Smlouvy 122 000 Kč bez DPH (tj. 147 620 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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4.2 Komise pro rozvoj města – zápis č. 1/2017 ze dne 9. 1. 2017
RM se předkládá zápis Komise pro rozvoj města.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 1/2017 z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 
9. 1. 2017.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2017/005 k akci s názvem „Zpracování DUR – kanalizace, 
vodovod – Dělnické domky“
V prosinci 2016 bylo odborem správy majetku a investic vyzváno 6 projektantů k předložení cenové 
nabídky na zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí na výstavbu kanalizace a vodovodu 
v lokalitě „Dělnické domky“ v Čelákovicích (dále jen „DUR“). 
Nabídky byly předloženy prostřednictvím vyplněného návrhu smlouvy o dílo.
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/2017/005 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a LK PROJEKT, s. r. o., Čelákovice, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování DUR – kanalizace, 
vodovod – Dělnické domky“, v celkové ceně dle této Smlouvy 98 000 Kč bez DPH (tj. 118 580 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 3, proti 2, zdržel se 2. 
Návrh nebyl přijat.

4.4 Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení -
GEOVAP
Město Čelákovice již několik let využívá agendové informační systémy od firmy GEOVAP, spol. s r.o.
Od roku 2015 máme i spisovou službu od této firmy. Nyní potřebujeme systém rozšířit o modul 
Office2PDF, který umožní v rámci spisové služby převádět dokumenty do archivního formátu PDF/a, 
který je potřeba pro převod příloh k elektronické archivaci a skartaci.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. 3 smlouvy 
č. SML/2016/271-3 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a GEOVAP, spol. s r.o., Pardubice, 
IČ: 15049248, jako zhotovitelem, ke Smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému 
vybavení za cenu 8 000 Kč bez DPH za pořízení modulu Office2PDF a za technickou podporu 1 600 
Kč bez DPH za rok.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2017/007 na akci „Výměna oken v hale Bios, Čelákovice“
Z důvodu velmi špatného stavu oken v hale Bios, kdy hrozí nebezpečí úrazu dětem a učitelům při 
výuce tělesné výchovy a ostatním návštěvníkům při sportovních aktivitách, bylo nutné zahájit výběrové 
řízení na zhotovitele akce s názvem „Výměna oken v hale Bios, Čelákovice“.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo, č. smlouvy SML/2017/007, 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Mařík – Okna a dveře, s. r. o., Lysá nad Labem, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výměna oken v hale 
Bios, Čelákovice“, za cenu 495 534 Kč bez DPH (tj. 599 596,14 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.6 ZUŠ – přestavby č. p. 231
Město Čelákovice koupilo ideální polovinu domu č. p. 231 a pozemků p. č. 448 o výměře 447 m² a p. 
č. st. 447 o výměře 488 m² vše v k. ú. Čelákovice – usnesení ZM č. 16/2016/4.5 ze dne 14. 12. 2016.
Návrh usnesení: RM se seznámila s návrhem postupu prací spojených s přípravou a realizací 
přestavby domu v Masarykově ulici, č. p. 231 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, pro potřeby 
Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace, schvaluje ho a ukládá 
vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit práce dle schváleného postupu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
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4.7 Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany – aktualizované informace
Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice –
aktualizované informace
Investice Správy železniční dopravní stavby, s. o. (SŽDC) pod názvem „Optimalizace trati Lysá nad 
Labem – Praha-Vysočany“ je rozdělena do dvou etap. Součástí první etapy, která bude realizována 
v letech 2017–2018, je modernizace železniční stanice Čelákovice. Druhá etapa se plánuje na roky 
2019–2022 v úseku Lysá nad Labem – Čelákovice a následně v letech 2020–2021 v úseku 
Čelákovice – Mstětice.
Návrh usnesení: RM se seznámila s aktualizovanými informacemi ve věci realizace stavby 
„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ 
a s aktualizovaným postupem přípravy stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany“ 
v úsecích Čelákovice (mimo) – Lysá nad Labem (mimo) a Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 „Otevřený dopis rodičů dětí z MŠ Rumunská“
„Reakce na otevřený dopis rodičů z 5. třídy MŠ Rumuská“
Dne 21. 12. 2016 zaevidoval Městský úřad Čelákovice podání čj. MUC/16088/2016 – „Otevřený dopis 
rodičů z MŠ Rumunská“ (příloha č. 1), ve kterém rodiče dětí 5. třídy vyjadřují podporu paní ředitelce 
Dagmar Horáčkové. 
Návrh usnesení: RM se seznámila s obsahem „Otevřeného dopisu rodičů dětí MŠ Rumunská“ 
zaevidovaného pod čj. MUC/16088/2016 a s písemnou reakcí učitelek Mateřské školy Čelákovice, 
Rumunská 1477, příspěvková organizace, na otevřený dopis, zaevidovanou pod čj. MUC/15975/2016.   
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA

7.1 Zvýšení výdajů na dopravní obslužnost – autobusová linka č. 405
Po dobu realizace stavby „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část 
žst. Čelákovice“ (leden 2017 – srpen 2018) nebude možné využívat prostor, kde se nyní otáčí vybrané 
spoje autobusových linek 405 a 443 v blízkosti výpravní budovy v Masarykově ulici. Spoje autobusové 
linky 443 budou prodlouženy do obchodní zóny v Toušeňské ulici, kde se mohou na kruhovém 
objezdu i otáčet. Náklady za prodloužení linky bude v plné výši hradit Středočeský kraj.
Návrh usnesení: 7.1.1 RM souhlasí s prodloužením jednoho dopoledního páru spojů autobusové 
linky č. 405 v úseku Čelákovice, žel. st. – Nehvizdy po dobu realizace stavby „Optimalizace trati Lysá 
nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 7.1.2 RM schvaluje zvýšení výdajů na dopravní obslužnost v částce 5 936 
Kč/měsíc, které pokryjí provoz jednoho prodlouženého páru spojů autobusové linky č. 405.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

7.2 Dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému 
Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřených podle zákona č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, autobusové linky PID 405, 443, 427, 412
S organizací ROPID – Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, která zastupuje Hlavní 
město Praha, jsou uzavřeny jednotlivé Smlouvy, zvlášť pro každou z autobusových linek č. 443, 427, 
412 a 405, o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované 
dopravy. 
Návrh usnesení: 7.2.1 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/2009/146-8 
ke smlouvě č. SML/2009/146 ze dne 2. 12. 2009 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 
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Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID č. 443) mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a Hlavním městem Praha, zastoupeným ROPID – Regionální organizátor Pražské 
integrované dopravy, jako dopravcem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 7.2.2 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/2009/148-7 
ke smlouvě č. SML/2009/148 ze dne 2. 12. 2009 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 
Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID č. 427) mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a Hlavním městem Praha, zastoupeným ROPID – Regionální organizátor Pražské 
integrované dopravy, jako dopravcem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 7.2.3 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2009/147-7 
ke smlouvě č. SML/2009/147 ze dne 2. 12. 2009 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 
Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID č. 412) mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a Hlavním městem Praha, zastoupeným ROPID – Regionální organizátor Pražské 
integrované dopravy, jako dopravcem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 7.2.4 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 Dodatku č. SML/2009/145-11 
ke smlouvě č. SML/2009/145 ze dne 2. 12. 2009 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 
Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID č. 405) mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a Hlavním městem Praha, zastoupeným ROPID – Regionální organizátor Pražské 
integrované dopravy, jako dopravcem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Byt č. 6, J. A. Komenského č. p. 1646, Čelákovice - pronájem s nadstandardním nájemným
Nájemník bytu č. 6, č. p. 1646 uvolnil po dvacetiletém užívání předmětný byt. Vzhledem k tomu, že byt 
byl bez velkých oprav užíván od svého vybudování (1989), bylo nutné přistoupit k rozsáhlé 
rekonstrukci. V současné době je byt připraven k nastěhování. 
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 a v souladu se Zásadami pronajímání 
bytů v majetku města Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 6 v domě č. p. 1646 na st. p. č. 4184, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese J. A. Komenského č. p. 1646.
Jedná se o byt č. 6, o velikosti 3+1 o celkové ploše 80,76 m² (započitatelná plocha 75,67 m² – sklep 
a lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 19,30 m², 2. pokoj 12,25 m², 
3. pokoj 12,25 m², kuchyň 12,90 m², předsíň 10,15 m², koupelna 2,8 m², WC 0,93 m², sklep 4,14 m², 
lodžie 6,04 m².
Byt je situovaný ve 3. podlaží čtyřvchodového, čtyřpodlažního panelového domu s rovnou střechou.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.

Výše nájemného je minimálně 7 567 Kč měsíčně (100 Kč/m² měsíčně) a je předmětem nabídky (jedná 
se pouze o nájemné, bez záloh na služby).

Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu pí Vorlíčkovou, tel. 326 996 052.

Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden 
v Centrálním registru dlužníků ČR, jinak není okruh zájemců omezen.
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Předkládání nabídek

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:

Pronájem bytu č. 6, J. A. Komenského č. p. 1646, Čelákovice.

V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení).
Dále bude čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že 
žadatel nevlastní objekt k bydlení a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků 
ČR. 

Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 

28. února 2017 do 12.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.

Pravidla pro hodnocení nabídek
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši 
nabídky nájemného v korunách, neobsahující požadovaná prohlášení či jinak neúplné či ty, kde 
nabídka bude nižší než je minimální cena nájemného uvedená v tomto záměru.  Na základě 
předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. V případě předložení více 
shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže 
stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní 
stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 5 pracovních dnů od obdržení usnesení Rady města 
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním uzavřena Nájemní smlouva k předmětnému 
bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Návrh Smlouvy o nájmu a provozu tepelných zařízení
V návaznosti na legislativní změny a ukončení provozu některých zařízení byla provedena aktualizace 
znění Smlouvy o nájmu a provozu tepelných zařízení. 
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o nájmu a provozu tepelných zařízení s účinností od 1. 1. 
2017.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Návrh Smlouvy o zajištění výkonu správy nemovitostí
V návaznosti na legislativní změny byla provedena aktualizace znění Smlouvy o zajištění výkonu 
správy nemovitostí a byla upravena odměna za výkon správy. 
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o zajištění výkonu správy nemovitostí s účinností od 1. 1. 
2017.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

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

10.1 ASEKOL a.s. – změna přílohy č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení   
(sběrný dvůr - sazebník odměn) 
Odbor životního prostředí obdržel prostřednictvím elektronické pošty od kolektivního systému 
ASEKOL a.s. upozornění na nový sazebník odměn platný od 1. 1. 2017, který je uveřejněn na jeho 
internetovém portálu a který se týká změn v systému odměn pro sběrné dvory. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí změnu přílohy č. 3 (sazebník odměn platný od 1. 1. 2017 pro 
sběrné dvory) ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené mezi městem 
Čelákovice a provozovatelem kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení, firmou ASEKOL 
a.s., Praha.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

10.2 EKO-KOM a.s. – změny v systému odměn příloha č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpětného 
odběru a využití odpadů z obalů
V prosinci 2016 informovala autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s. svým dopisem ze dne 
15. 12. 2015 doručeným pod č. j. MUC/16162/2016 o změnách v systému EKO-KOM a.s., které se 
dotýkají odměn pro obce a jsou platné od 1. 1. 2017. Výši odměn určuje EKO-KOM a.s. Změny odměn 
jsou podrobně uvedeny a vyznačeny v přiloženém písemném materiálu v příloze č. 3. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí změny v systému EKO-KOM a.s. a změnu sazebníku odměn 
na rok 2017.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ

Starosta na tento bod opustil zasedací místnost.

11.1 Rozsudek Okresního soudu Praha-východ – sp. zn. 9 C 26/2014
RM se předkládá Rozsudek Okresního soudu Praha-východ proti občanu Ing. Josefu Pátkovi, za 
telekomunikační služby mobilních telefonů. 
Návrh usnesení: 11.1.1 RM se seznámila se zněním rozsudku Okresního soudu Praha-východ, sp. 
zn. 9 C 26/2014 ze dne 13. 10. 2016, který byl doručen dne 12. 1. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.1.2 RM rozhodla, že nebude k rozsudku Okresního soudu Praha-východ, sp. zn. 
9 C 26/2014 podávat ve stanovené lhůtě odvolání ke Krajskému soudu v Praze.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.1.3 RM se omlouvá občanu Ing. Josefu Pátkovi, trvale bytem, Čelákovice, za 
příspěvek publikovaný ve Zpravodaji města Čelákovic č. 03/2014 (str. 5 – Volám stále… autorů Mgr. 
F. B., T. J., Ing. B. K., PaedDr. L. R., PhDr. Z. T. a M. T.).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Starosta se vrátil do zasedací místnosti.

11.2 Gymnázium J. A. Komenského 414 – pád sádrokartonového podhledu 
Starosta informoval radní o mimořádné situaci ve škole.
Návrh usnesení: 11.2.1 RM projednala postup řešení mimořádné situace v objektu J. A. Komenského 
414, Čelákovice, v souvislosti s pádem sádrokartonového podhledu dne 12. 1. 2017.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.2.2 RM se seznámila s opatřeními provedenými k vyloučení rizika opakování této 
situace.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 11.2.3 RM děkuje ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Čelákovice za součinnost při hledání náhradních prostor pro zajištění výuky žáků Gymnázia 
Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 11.2.4 RM pověřuje místostarostu II okamžitým zahájením jednání ve věci hledání
náhradních prostor pro zajištění výuky žáků Gymnázia Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřil: Ing. Miloš Choura
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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