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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 4/2017 konané dne 28. února 2017

Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra,
Mgr. Marek Skalický, Ing. Petr Studnička, PhD. 

Omluveni: Jarmila Volfová

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka – právník

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
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 13.40 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 17.20 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 28. 2. 2017

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.10, 4.10, 4.11 a 6.7.
Hlasování: pro 6, 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 5, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miloše Chouru 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. 3/2017 ze dne 14. 2. 2017.
Nebyla vznesena připomínka.
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Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 3/2017 ze dne 14. 2. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Dělnické domky Nájemní smlouva č. SML/2017/023 – paní N.
Dne 19. 12. 2016 podala paní M. 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 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy 
č. SML/2017/023, mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem, ideální ¼ pozemku st. p. č. 1778 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 545 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a paní M. N., 
Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 1 226 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Nájemní smlouva č. SML/2017/025 pronájem pozemku p. č. 994/92, k. ú. Čelákovice, stojan 
vody
Dne 27. 12. 2016 podal Ing. M. T. žádost o změnu Nájemní smlouvy z důvodu úmrtí pana M. P. Pan 
M. P. má s městem Čelákovice uzavřenou Nájemní smlouvu z roku 2003 č. SML/2003/001 
na pronájem pozemku p. č. 994/91 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 2 m², z celkové 
výměry 762 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 10 Kč/rok, za účelem 
instalace stojanu na prodej stolní vody.
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/2017/025 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem 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, a Ing. M. T., EKO-voda sdružení, Hradec Králové, za cenu 120 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Záměr pronájmu pozemku st. p. č. 1780, k. ú. Čelákovice – pan Z.
Dne 8. 11. 2012 podepsal pan J. Z. Nájemní smlouvu na ideálních 5/32 pozemku st. p. č. 1780 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 691 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ve vlastnictví 
města 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, záměr pronájmu ideální ¼ pozemku st. p. č. 
1780 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 691 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 
minimální cenu 1 554 Kč/rok.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Záměr města Čelákovic na pronájem nebytových prostor objektu č. p. 212
Paní M. L. podala dne 29. 2. 2016 výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 30. 7. 
2012. Rada města usnesením č. 7/2016/2.5.1 ze dne 15. 3. 2016 vzala na vědomí výpověď paní L. 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí, že v příslušné lhůtě na projevení zájmu o pronájem nebytových 
prostor dle záměru schváleného usnesením Rady města č. 32/2016/2.1.2 ze dne 22. 12. 2016 nebyla 
podána žádná nabídka.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Návrh uzavření nové Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI, s firmou Wolters 
Kluwer ČR, a.s. 
Město Čelákovice obdrželo nabídku na úpravu Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI, 
od firmy Wolters Kluwer ČR a.s., se sídlem U nákladového nádraží 3146/6 Praha – Strašnice,IČO: 
63077639, DIČ: CZ63077639. 
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Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nové Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI, 
v předloženém znění, s firmou Wolters Kluwer ČR, a.s., se sídlem U nákladového nádraží 3146/6, 
Praha – Strašnice, IČO: 63077639, DIČ: CZ63077639, za částku 54 286 Kč včetně DPH ročně.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Záměr na pronájem p. č. 47/1 – zařízení staveniště, Swietelsky Rail CZ. s.r.o.
Dne 20. 2. 2017 požádala společnosti Swietelsky Rail CZ s.r.o. o pronájem pozemku p. č. 47/1 – orná 
půda, o výměře 7 159 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice. V rámci stavby „Optimalizace 
trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. 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, záměr pronájmu pozemku p. č. 47/1 – orná 
půda, o výměře 7 159 m², v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za minimální cenu 2 Kč/m² 
a měsíc. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
                                      

2.7 Revokace usnesení – Elektrizace železnic Praha, a. s. – parkoviště u nádraží
Společnost Elektrizace železnic Praha, a. s. zažádala o pronájem části pozemku p. č. 3230/6 – ostatní 
plocha/jiná plocha, o výměře 766 m², z celkové výměry 1 018 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Návrh usnesení: 2.7.1 RM bere na vědomí, že Elektrizace železnic Praha, a. s., ustoupila od záměru 
užití části pozemku p. č. 3230/6 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 766 m², z celkové výměry 
1 018 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, pro staveniště při demolici skladu v železniční stanici 
Čelákovice při akci „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. 
Čelákovice“, a že tedy nebylo povoleno užívání veřejného prostranství dle usnesení Rady města 
č. 1/2017/2.15 ze dne 17. 1. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.7.2 RM revokuje usnesení Rady města č. 1/2017/2.15 ze dne 17. 1. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.8 Smlouva o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. SML/2017/070 – B.
Městu Čelákovice byla doručena žádost o souhlas se stavbou přípojky vody, kanalizace a plynu na 
pozemek st. p. č. 2114 – zahrada, o výměře 531 m² v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/070 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemku a manželi B. a Ing. M. B., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník 
pozemku zřídí straně oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky 
vody, kanalizace a plynu na pozemku p. č. 3097 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 
1 581 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 90 Kč bez DPH (tj. 108,90 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.9 Žádost o prodej části pozemku p. č. 39/2, k. ú. Čelákovice – paní S.
Dne 2. 11. 2015 podala paní I. S. žádost o pronájem pozemku p. č. 39/2 – zahrada, 
o výměře 64 m², z celkové výměry 110 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice ve vlastnictví města 
Čelákovice. Výše uvedená část pozemku byla již několik let užívána paní I. S., ovšem nikdy s ní nebyl 
uzavřen nájemní vztah.
Návrh usnesení: 2.9.1 RM bere na vědomí, že paní I. S., Čelákovice, ustoupila od uzavření Nájemní 
smlouvy č. SML/2016/020 na pronájem části pozemku p. č. 39/2 – zahrada, o výměře 64 m², z celkové 
výměry 110 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, z důvodu nesprávné výměry pozemku.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.9.2 RM revokuje usnesení Rady města č. 6/2016/2.3 ze dne 1. 3. 2016.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.9.3 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zajistit zpracování 
a zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p. č. 39/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 5 m², 
z celkové výměry 3 161 m² a části pozemku p. č. 39/2 – zahrada, o výměře 57 m², z celkové výměry 
110 m², což činí celkem 62 m², za cenu 60 Kč/m² a rok.
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Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.9.4 RM neschvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 39/1 – ostatní 
plocha/zeleň, o výměře 5 m², z celkové výměry 3 161 m² a části pozemku p. č. 39/2 – zahrada, 
o výměře 57 m², z celkové výměry 110 m².
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.9.5 RM doporučuje Zastupitelstvu města neschválení záměru na prodej části 
pozemku p. č. 39/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 5 m², z celkové výměry 3 161 m² a části pozemku 
p. č. 39/2 – zahrada, o výměře 57 m², z celkové výměry 110 m².
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

2.10 Záměr na pronájem p. č. 3430/133 – zařízení staveniště, Metrostav a.s.
Dne 24. 2. 2017 požádala společnosti Metrostav, a. s., o pronájem pozemku p. č. 3430/133 – orná 
půda, o výměře 8 658 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. V rámci stavby „Optimalizace trati 
Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“, k využití pozemku jako 
zařízení staveniště v předběžném termínu od 1. 6. 2017 – 31. 7. 2018.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku p. č. 3430/133 –
orná půda, o výměře 8 658 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 2 Kč/m² 
a měsíc.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Příspěvkové organizace  - stanovení přípustného objemu prostředků na platy
Tento bod bude projednán na příští RM.

3.2 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací  - I/2/2017
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací je aktualizován v souladu s Nařízením vlády 
173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím. Je vydáván na účetní období 2017.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, interní Směrnici  I/2/2017 – Sazebník úhrad 
nákladů za poskytování informací.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace – čerpání fondu investic
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace žádá o souhlas s použitím 
prostředků ve výši 80 200 Kč z fondu investic na pořízení průmyslového čistícího stroje (KÄRCHERB 
40 Ep D 43) do haly BIOS.  
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 2 písm. a) 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, Kostelní 457, 
příspěvková organizace, ve výši 80 200 Kč na pořízení čistícího stroje. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.4 Protokol z kontroly – korekce dotace OPŽP
Město požádalo o dotaci OPŽP na pořízení kropícího vozu dne 11. 4. 2013. Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace bylo doručeno 27. 3. 2014.
Městu byla kropice předána 22. 5. 2014.
Město na základě převodky převedlo vlastnictví na TS dne 23. 5. 2014.
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Návrh usnesení: RM schvaluje podání Vyjádření daňového subjektu k výsledku kontrolního zjištění 
ve smyslu reakce členky Zastupitelstva města Čelákovic PhDr. Zdeňky Tiché. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Čelákovice – dodávka jídelních 
výtahů pro MŠ Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace“
Z důvodu nevyhovujícícho stavu jídelních výtahů v Mateřské škole v Rumunské ulici (dále jen „MŠ“) je 
nutné zahájit zadávací řízení na výběr dodavatele nových jídelních výtahů (dále jen „výtahy“). 
Návrh usnesení: 4.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
malého rozsahu skupiny C na dodávky s názvem „ČELÁKOVICE – dodávka jídelních výtahů pro MŠ 
Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.2 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit zadávací řízení 
veřejné zakázky „ČELÁKOVICE – dodávka jídelních výtahů pro MŠ Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace“ do 7. 3. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem 
“Stavební úpravy, rekonstrukce kotelny K 360“
Z důvodu velmi špatného technického stavu a častých a nákladných oprav kotelny K360 v ulici Na 
Stráni, byla zpracována projektová dokumentace na Stavební úpravy, rekonstrukce kotelny K360, 
město Čelákovice. Nyní je zapotřebí zahájit výběrové řízení na zhotovitele tak, aby rekonstruovaná 
kotelna byla v provozu do zahájení otopného období 2017/2018. 
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, zadávací dokumentaci veřejné zakázky ve 
zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce s názvem „Stavební úpravy, Rekonstrukce 
kotelny K 360“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.2 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit zadávací řízení 
veřejné zakázky „Stavební úpravy, Rekonstrukce kotelny K 360“ do 7. 3. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Schválení Dodatku č. SML/2016/205-1 s názvem projektové dokumentace „Revitalizace 
Městského stadionu v Čelákovicích“
Dne 24. 10. 2016 byla podepsána Smlouva o dílo mezi společností ADONIS PROJEKT, spol. s r. o., 
Hradec Králové a městem Čelákovice, na zpracování architektonické studie k akci s názvem 
„Revitalizace městského stadionu v Čelákovicích“ s termínem plnění 20 kalendářních týdnu od 
podpisu Smlouvy, tedy do 13. 3. 2017.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2016/205-1 
ke smlouvě o dílo č. objednatele SML/2016/205, uzavřené dne 24. 10. 2016 mezi městem Čelákovice, 
jako objednatelem a společností ADONIS PROJEKT, spol. s r. o., Hradec Králové, jako zhotovitelem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování architektonické studie k akci „Revitalizace 
Městského stadionu v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Zpracování digitálního povodňového plánu
Součástí dotačního projektu „Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém města 
Čelákovice“ je i zpracování digitálního povodňového plánu (dále dPP), který musí splňovat zadávací 
podmínky. Na základě poptávky byl vybrán zpracovatel a byla vystavena objednávka.
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/2017/029 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a společností Hydrosoft Veleslavín s.r.o., 



Rada města Čelákovic

6

Praha 6, IČ: 61061557, jako zpracovatelem, na zpracování digitálního povodňového plánu za částku 
115 000 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 Smlouva o dílo – Projektová dokumentace na dešťovou kanalizaci Kollárova a Sedláčkova 
ulice.
Z důvodu projektové přípravy komunikace v Kollárově ulici a komunikací na Kollárovu ulici 
navazujících (ul. Ve Skále, Sedláčkova ul.) bylo rozhodnuto o vybudování nové části dešťové 
kanalizace a to v Sedláčkově ulici v úseku od křižovatky s Masarykovou ulicí po křižovatku s ulicí 
Kollárovou a dále v ulici Kollárova přibližně do poloviny její délky, to je k hranici ochranného pásma 
ČD.
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/2017/024 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Ing. J. D., jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – dešťová kanalizace Kollárova, Sedláčkova“, 
v ceně 134 000 Kč bez DPH za zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost pro 
územní rozhodnutí, projektové dokumentace a inženýrskou činnost pro stavební povolení a projektové 
dokumentace provádění stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a s cenou za zajištění účasti na zadávacím řízení na zhotovitele stavby a zajištění výkonu autorského 
dozoru projektanta stanovenou hodinovou sazbou 350 Kč. K uvedené ceně bude připočteno DPH 
v zákonné výši.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.6 Schválení barevného a grafického řešení fasády Mateřské školy Sluníčko
Radě města je předkládán ke schválení zpřesněný návrh barevného řešení a grafického řešení fasády 
Mateřské školy Sluníčko. Základními barvami pro velké plochy je bílá a béžová o zrnitosti 1,5 mm. 
Menší plochy v béžové, oranžové a zelené o zrnitosti 0,5 mm.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zpřesněný návrh barevného řešení fasády 
Mateřské školy Sluníčko, dle přiložené vizualizace (velké plochy – béžová v odstínu 21 N a bílá 
s hrubostí 1,5 mm; menší plochy – béžová v odstínu 21 N, oranžová RA1034 a zelená RA6019, vše 
s hrubostí 0,5 mm) včetně znaku města a nápisu. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.7 Rozšíření projektové dokumentace pro zateplení BD Komenského 1645 - 8
Pan V. zpracovává na základě Smlouvy o dílo (SoD) č. SML/2017/003 projektovou dokumentaci na 
zateplení domu J. A. Komenského 1645-8. V rámci jednání s projektantem bylo navrženo zvážit 
možnosti rozšíření kapacit bytů v tomto domě na úkor kočárkáren.
Návrh usnesení: 4.7.1 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/2017/003-1 
Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2017/003 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Z-projekt, 
spol. s r. o., Zápy, jako zhotovitelem, na rozšířené 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 237 000 Kč bez DPH (tj. 
286 770 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.7.2 RM ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, společnosti Q BYT Čelákovice spol. s r. o., 
zajištění přípravy a následné realizace veřejné zakázky „ČELÁKOVICE – Zateplení obvodového 
pláště bytového domu č. p. 1645-8, ul. J. A. Komenského“. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.7.3 RM pověřuje právníka Městského úřadu předložit Smlouvu na přípravu 
a realizací projektu „Zateplení obvodového pláště a zřízení nových bytů v domě č. p. 1645 – 1648 
v Čelákovicích“.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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4.8 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2017/026 k akci s názvem „Rekonstrukce interiéru kabin 
a Restaurace na hřišti v Záluží“
Z důvodu nevyhovujícího stavu interiéru kabin a restaurace na hřišti v Záluží, které je v současné 
době využíváno na základě Nájemní smlouvy společností Prague Black Hawks s. r. o., Praha 4, 
ke sportovním účelům, byla dne 7. 2. 2017 vystavena, společnosti Lake Louise, s. r. o., Praha, 
objednávka č. OSMI/22/2017/PK. 
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/2017/026 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Lake Louise, s. r. o., Praha, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce interiéru kabin 
a restaurace na hřišti v Záluží“, v celkové ceně dle této Smlouvy 271 847,86 Kč bez DPH (tj. 328 936
Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.9 Dodatečné stavební práce v rámci akce „Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského 
v Čelákovicích“ a návrh Dodatku č. SML/2016/047-2
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: 4.9.1 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 změnového listu 
č. 7 s předpokládanou hodnotou - 31 073 Kč bez DPH (tj. - 37 598,33 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.9.2 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/2016/047-2 
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“, za cenu dle Smlouvy o dílo ve znění 
tohoto dodatku 18 702 710,80 Kč bez DPH a posun konečného termínu předání stavby na 22. 5. 
2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.10 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2017/073 k akci s názvem „ČELÁKOVICE – oprava 
sádrokartonových podhledů Gymnázia“
Z důvodu havarijního stavu sádrokartonových podhledů v objektu Základní školy Čelákovice, J. A. 
Komenského 414, příspěvková organizace, v prostorách 3 NP, které je využíváno Gymnáziem 
Čelákovice, bylo dne 10. 2. 2017 osloveno 8 firem k předložení cenové nabídky na zpracování 
projektové dokumentace pro provedení stavby, včetně soupisu prací podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.
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/2017/073 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a V&M spol. s r. o., Liberec, jako 
zhotovitelem projektové dokumentace, k akci s názvem „ČELÁKOVICE – oprava sádrokartonových 
podhledů Gymnázia“, v celkové ceně dle této Smlouvy 156 000 Kč bez DPH (tj. 188 760 Kč včetně 
DPH). 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4.11 Dům seniorů 
Starosta radní informoval o přípravě projektu „Domu seniorů“.
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5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 J. K. - souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Dne 6. 2. 2017 byla doručena Žádost ÚP ČR o souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona č. 
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, udělení souhlasu s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka 
v Příbrami, určila za osobu užívající byt pana J. K., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení 
Ubytovnu Střední odborné školy Čelákovice, U Učiliště 1379/36, Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

5.2 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace/příspěvku na poskytování sociální služby č. 
S-0176/SOC/2017
Město Čelákovice každý rok žádá o dotaci na provoz Pečovatelské služby města Čelákovic. Od 1. 1. 
2017 se Pečovatelská služba transformovala z organizační složky na příspěvkovou organizaci. Mění 
se tedy také příjemce dotace, od nového roku je to Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková 
organizace.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 
a text Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace/příspěvku na poskytování sociální služby č. 
S-0176/SOC/2017 mezi Pečovatelskou službou Čelákovice, příspěvková organizace, jako příjemcem 
a Středočeským krajem, jako poskytovatelem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ka příspěvkové 
organizace zřizované městem Čelákovice: 
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace
Ing. Alena Rozhonová podala rezignaci na funkci ředitelky Městského domu dětí a mládeže 
Čelákovice, příspěvková organizace, a to ke dni 31. 7. 2017. 
Návrh usnesení: 6.1.1 RM bere na vědomí rezignaci Ing. Aleny Rozhonové na vedoucí pracovní 
místo ředitelky příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Městský dům dětí a mládeže 
Čelákovice, příspěvková organizace, ke dni 31. 7. 2017. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení:  6.1.2 RM vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ka příspěvkové 
organizace zřizované městem Čelákovice: Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková 
organizace, se sídlem Havlíčkova 691, PSČ 250 88, IČ 43751181.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení:  6.1.3 RM schvaluje text vyhlášení konkurzu v následujícím znění:
MĚSTO ČELÁKOVICE, se sídlem Městský úřad Čelákovice, nám. 5. května 1, 250 88 Čelákovice
vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dne 
28. 2. 2017

konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ka 
příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: 
Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace 
se sídlem Havlíčkova 691, 250 88 Čelákovice, IČ 43751181.
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Požadavky: 
vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
řídící a organizační schopnosti,
znalost legislativy a základů ekonomiky, 
občanská a morální bezúhonnost,
schopnost konstruktivní spolupráce s orgány územní samosprávy,
dobrý zdravotní stav.

Náležitosti ke konkurznímu řízení:
přihláška, která musí obsahovat: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, 
místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis;
ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání;
přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem;
životopis (s podpisem uchazeče);
nástin rozvoje školského zařízení v rozsahu max. čtyř stran (s podpisem uchazeče);
výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání;
lékařské potvrzení „o způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy“ (ne starší než dva měsíce); 
souhlas se zpracováním osobních údajů dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

Přihlášky se všemi náležitostmi vyhlašovatel konkurzu archivuje a nevrací uchazečům. 
Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitel/ka Městského domu dětí a mládeže 
Čelákovice, příspěvková organizace: 1. 8. 2017
Platové podmínky dle platných právních předpisů.
Termín a způsob podání přihlášky: 
Přihlášku s požadovanými doklady zasílejte doporučeně do 30. 3. 2017 na adresu Městského úřadu 
Čelákovice, náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice nebo předejte do podatelny Městského úřadu 
Čelákovice, v zalepené obálce. Na obálku napište „KONKURZ MDDM“.
Hlasování: pro 0, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení:  6.1.4 RM ukládá starostovi města podepsat vyhlášení konkurzu, zajistit zveřejnění 
a realizaci konkurzu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Návrh mimořádné odměny při příležitosti životního jubilea
Soňa Husáriková pracuje ve funkci ředitelky Městské knihovny Čelákovice, příspěvková organizace, 
od roku 2009. Ve vedení Městské knihovny (jako zástupce ředitelky) je již od roku 1979. Její 
dlouholetá praxe a profesionalita se odráží v pozitivním hodnocení Městské knihovny čtenářskou 
veřejností.   
Návrh usnesení:  RM schvaluje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu ředitelce Městské knihovny 
Čelákovice, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu, v souvislosti s oceněním jejích 
pracovních zásluh při dovršení 60 let věku. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.3 Plnění usnesení č. 5/2016/6.2.2 ze schůze Rady města Čelákovic dne 16. 2. 2016
Rada města Čelákovic ukládá řediteli Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace,
pokračovat v přípravě obnovy všech částí stálé muzejní expozice dle schváleného záměru (usnesení 
č. 5/2016/2.2 ze dne 16. 2. 2016) a žádá předložení zprávy o postupu v pravidelných pololetních 
intervalech.  
Návrh usnesení:  RM bere na vědomí zprávu ředitele Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková 
organizace, o postupu prací na přípravě obnovy všech částí stálé muzejní expozice dle záměru 
schváleného usnesením Zastupitelstva města č. 7/2015/4 ze dne 4. 11. 2015 a časového plánu ze 
dne 29. 1. 2016. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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6.4 Gymnázium Čelákovice  -  uplatnění práva na prominutí nájemného
Návrh usnesení:  6.4.1 RM bere na vědomí návrh Gymnázia Čelákovice, příspěvková organizace, 
IČO: 43755054, zastoupeného JUDr. M. P., Ph.D., advokátem, ev. č. ČAK 04002, IČ: 662 24 462, se 
sídlem Opletalova 1284/37, Praha 1, ve věci uplatnění práva na prominutí nájemného. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení:  6.4.2 RM vyzývá Gymnázium Čelákovice, příspěvková organizace, IČO: 43755054, 
zastoupené JUDr. M. P., Ph.D., advokátem, ev. Č. ČAK 04002, IČ: 662 24 462, se sídlem Opletalova 
1284/37, Praha 1, k doložení dokladů, které prokazují, že Gymnázium složilo částku 27 milionů Kč na 
účet města Čelákovice, vedený u KB NONET, Praha 9, č. ú. 19-4127-201/0100, vs. 213.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.5 Dřevěný figurový 3D betlém
Oživením adventních akcí a celkové vánoční atmosféry ve městě je již tradičně betlém, instalovaný 
v horní části náměstí. Způsob provedení figur a volba materiálu (nedostatečná stabilita) limituje jeho 
trvanlivost. Proto navrhuje vedení města zadat zhotovení dřevěného betlému s vyřezávanými figurami 
3D, včetně kulis. 
Návrh usnesení:  RM schvaluje ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadání zhotovení dřevěného (vyřezávaného) figurového 
betlému 3D včetně kulis, R. K., IČ 03239381, Hostín 90, Byšice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

6.6 Odebrání osobního příplatku ředitelce Městského domu dětí a mládeže, příspěvková 
organizace 
Ing. Alena Rozhonová byla jmenována Radou města Čelákovic (usnesení č. 7/2016/6.4.3 ze dne 
15. 3. 2016) do Pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže, jako zástupce 
školského zařízení, které vytváří prostor a možnosti pro efektivní využívání volného času dětí 
a mládeže ve městě. 
Návrh usnesení:  RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o odejmutí osobního příplatku ředitelce Městského 
domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, za neprofesionální přístup k plnění 
uložených úkolů zřizovatelem a úkolů vyplývajících z vedoucí pracovní pozice – ředitelka příspěvkové 
organizace, s účinností od 1. 3. 2017.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 

6.7 Záštita města
Město Čelákovice bylo požádáno o udělení záštity na akci „Návštěva jihokorejské reprezentace 
a zapojení do nejvyšší mužské soutěže v nohejbale v Čelákovicích.
Pobyt jihokorejské reprezentace v Čelákovicích se uskuteční ve dnech 21. 4 – 14. 5. 2017.
Návrh usnesení:  RM uděluje záštitu města Čelákovic na akci „Návštěva jihokorejské reprezentace 
a zapojení do nejvyšší mužské soutěže v nohejbale v Čelákovicích“. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA

7.1 Plná integrace vlaků dálkové dopravy na trati 231 do Pražské integrované dopravy
Dne 1. 1. 1996 byla zřízena 4 vnější pásma Pražské integrované dopravy (PID), do kterých byly na 
trati 231 zařazeny mimo jiné i Čelákovice a Čelákovice zastávka. Dne 26. 8. 2002 byly zahrnuty 
pražské úseky trati 231 do tzv. plné integrace, jejíž podstatou je umožnění jízdy na jednotlivé jízdenky. 
Návrh usnesení: 7.1.1 RM se seznámila s informací ve věci plné integrace vlaků dálkové dopravy 
(kategorie R) do systému Pražské integrované dopravy v úseku Praha hl. n. – Poděbrady s účinností 
od 26. 3. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 7.1.2 RM doporučuje oslovit Ministerstvo dopravy ČR ve věci zastavování vlaků 
dálkové dopravy v žst. Čelákovice.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
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7.2 Havarijní stav propustku na silnici III/2455
Dne 14. února 2017 bylo organizaci ROPID oznámeno, že stav propustku na silnici III/2455 u Záluží je 
havarijní. Tato skutečnost si vyžádá odklon autobusů. Konkrétně se jedná o autobusovou linku 405 
PID a dopravní obslužnost autobusovou dopravou městské části Záluží.
Návrh usnesení: 7.2.1 RM se seznámila s informací ve věci havarijního stavu propustku na silnici 
III/2455 u Záluží.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 7.2.2 RM požaduje, aby byla zachována dopravní obslužnost městské části Záluží 
autobusovou dopravou prostřednictvím linky 405 PID.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 7.2.3 RM doporučuje organizaci ROPID, aby v rámci výlukového jízdního řádu 
a odklonové trasy linky 405 PID byla zachována možnost přestupu mezi spoji autobusové linky 405 
PID a vlakovými linkami S2, S9 a S22 na území města Čelákovic.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Obálková metoda – pronájem bytu v č. p. 1647, ul. J. A. Komenského, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1647, ul. J. A. Komenského, 
Čelákovice, byt o velikosti 2+kk o celkové ploše 46,72 m² sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 17,92 
m², 2. pokoj 10,08 m², kuchyňský kout 5,06 m², předsíň 6,61 m², koupelna 2,1 m², WC 0,93 m², sklep 
4,02 m². Byt je situovaný v 3. podlaží čtyřvchodového, čtyřpodlažního panelového domu s rovnou 
střechou. Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.  
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, na základě obálkové metody byt 
o velikosti 2+kk, v domě č. p. 1647, Čelákovice, v ulici J. A. Komenského, paní E. B., Čáslav. Výše 
nájemného je 6 723 Kč měsíčně (150,36 Kč/m²/měsíc), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na 
služby. 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. 

8.2 Obálková metoda – pronájem bytu v č. p. 1581, ul. Stankovského, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1581, ul. Stankovského, 
Čelákovice, byt o velikosti 1+1 o celkové ploše 43,94 m² sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 19,20 
m², kuchyň 6,89 m², předsíň 4,25 m², koupelna 2,56 m², WC 0,88 m², spíž 0,90 m², sklep 2,88 m², 
lodžie 6,38 m². Byt je situovaný ve 4. podlaží jednovchodového, osmipodlažního panelového domu 
s rovnou střechou. Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.
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, na základě obálkové metody byt 
o velikosti 1+1, v domě č. p. 1581, Čelákovice, v ulici Stankovského, paní I. R. P., Čelákovice. Výše 
nájemného je 6 500 Kč měsíčně (165,35 Kč/m²/měsíc), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na 
služby. 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. 

8.3 Obálková metoda – pronájem bytu v č. p. 1628, ul. Na Stráni, Čelákovice
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na pronájem volného bytu v č. p. 1628, ul. Na Stráni, Čelákovice, 
byt o velikosti 3+1 o celkové ploše 67,84 m² sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 18,60 m², 
2. pokoj 13,16 m², 3. pokoj 10,08 m², kuchyň 6,93 m², předsíň 8,55 m², koupelna 3,85 m², WC 0,93 
m², sklep 2,88 m², lodžie 2,86 m². Byt je situovaný v 6. podlaží dvouvchodového, osmipodlažního 
panelového domu s rovnou střechou. Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.  
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, na základě obálkové metody byt 
o velikosti 3+1, v domě č. p. 1628, Čelákovice, v ulici Na Stráni, paní D. K., Čelákovice. Výše 
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nájemného měsíčně je 9 000 Kč (139 Kč/m²/měsíc), jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. 
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. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ

11.1 Roznos poštovní korespondence
Z důvodu nárůstu částky, kterou město Čelákovice hradí za poštovné u České pošty, jsme začali 
uvažovat o jiné alternativě této služby.
V září 2016 byla částka na poštovné navýšena z plánovaných 300 000 Kč na 420 000 Kč.
Pro rok 2017 je v rozpočtu schválena částka 420 000 Kč. 
Česká pošta letos již dvakrát změnila ceník poštovného a vždy min. o 1 Kč.
Návrh usnesení: RM ukládá v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vedoucímu odboru organizačního, přípravu podkladů 
a zajištění doručovatele korespondence města a městského úřadu pro území města Čelákovic 
a městských částí Záluží a Sedlčánky a Císařská Kuchyně.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřil: Ing. Miloš Choura
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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