
Rada města Čelákovic

1

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 8/2017 konané dne 25. dubna 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. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického
ověřovatelem zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
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 13.25 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I v Čelákovicích a bylo 
ukončeno v 14.55 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 25. 4. 2017

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Ing. Petra Studničky, PhD., ověřovatelem usnesení a Mgr. Marka Skalického
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.
1.2.2 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 7/2017 ze dne 11. 4. 2017.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 7/2017 ze dne 11. 4. 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/108 v souvislosti s akcí 
„Čelákovice, Miroslava Maška – kNN – pro E67“
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřené dne 
13. 9. 2016, podala společnost K. Uhlíř s. r. o., dne 27. 3. 2017 žádost o uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě. Žádost byla podána z důvodu zřízení rozpojovací pojistkové skříně 
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/2017/108 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 právo zřídit, provozovat 
a umístit na pozemku vlastníka pozemku p. č. 1980/6 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 
1 552 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, rozpojovací pojistkovou skříň, za úhradu 1 000 Kč bez 
DPH (tj. 1 210 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Předávání a uchovávání smluv uzavřených provozovatelem VHI s jednotlivými odběrateli 
poskytovaných služeb
Radě města se předkládá k posouzení a případně odsouhlasení návrh na předávání a uchovávání 
smluv s jednotlivými odběrateli poskytovaných služeb.
Návrh usnesení: 2.2.1 RM souhlasí s tím, že ustanovení čl. 10.1.4 přílohy č. 4 Koncesní smlouvy 
uzavřené dne 17. 12. 2015 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem vodohospodářské infrastruktury 
a 1. SčV, a. s., jako provozovatelem vodovodů a kanalizací, bude splněno, pokud provozovatel doloží 
jednou ročně v rámci roční zprávy o provozování vodohospodářské infrastruktury seznam smluv 
uzavřených s odběrateli v daném kalendářním roce a kopie smluv předá v digitální podobě formou 
kompletního scanu podepsaných uzavřených smluv za předmětné období.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.2 RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic neprodleně vyzvat 
provozovatele vodovodů a kanalizací k předání kopií smluv dle usnesení Rady města č. 8/2017/2.2.1 
ze dne 25. 4. 2017 v termínu do 30. 6. 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Záměr na pronájem – paní S., ulice Kostelní
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. 
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 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, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, za cenu 60 Kč/m² a rok.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Likvidace majetku v Základní škole Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková 
organizace
Dne 5. 4. 2017 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 
414, příspěvková organizace, doručena žádost o vyřazení evidovaného majetku, a to pěti kusů 
rychlovarných konvic, radiomagnetofonu SENCOR, laminovačky PEACH PL717, barevného televizoru 
GOLDSTAR 20“ a videopřehrávače THOMSON. 
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 pěti kusů rychlovarných konvic, 
radiomagnetofonu SENCOR, laminovačky PEACH PL717, barevného televizoru GOLDSTAR 20“ 
a videopřehrávače THOMSON, umístěných v Základní škole Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
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2.5 Záměr na pronájem části st. p. č. 3842/11, Čelákovice (při ČOV Čelákovice) – zařízení 
staveniště – akce „Labská cyklostezka“
Středočeský kraj zahájil realizaci investiční akce „Labská cyklostezka – úsek Čelákovice – Lázně 
Toušeň“. „Administrátorem“ této akce je společnost Inženýring dopravních staveb, a. s. Zhotovitelem 
je společnost PORR, a. s.
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/2017/072 mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem části pozemku st. p. č. 3842/11 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 60 m², z celkové výměry 9 325 m², v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice a PORR, a. s., jako nájemcem, za cenu 5 Kč/m² a měsíc, za účelem využití pozemku pro 
zařízení staveniště v rámci investiční akce Středočeského kraje „Labská cyklostezka – úsek 
Čelákovice – Lázně Toušeň“, na období od 1. 5. 2017 do 30. 6. 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/113 v souvislosti s akcí 
„Čelákovice, Křižíkova – kNN – p. č. 1753/5“
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřené dne 
3. 8. 2016, podala společnost ELEKTROŠTIKA, s. r. o., dne 10. 4. 2017 žádost o uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Žádost byla podána z důvodu zřízení 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/2017/113 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 právo zřídit, provozovat 
a umístit na pozemku vlastníka pozemku p. č. 1754/5 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 
1 401 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, za úhradu 1 000 Kč bez DPH (tj. 
1 210 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.7 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/114 v souvislosti s akcí 
„Čelákovice, Zahradní - kNN – p. č. 1965/1“
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřené dne 
17. 12. 2013, podala společnost INSAT, spol. s r. o., dne 12. 4. 2017 žádost o uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Žádost byla podána z důvodu zřízení 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/2017/114 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 právo zřídit, provozovat 
a umístit na pozemku vlastníka pozemku p. č. 3103 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 
2 641 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, za úhradu 12 000 Kč bez DPH 
(tj. 14 520 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

2.8 Záměr na pronájem pozemku p. č. 90 a st. p. č. 92, k. ú Sedlčánky (ulice Před Labem 
a U Přívozu)
Dne 14. 3. 2017 zaslala slečna T. B. dotaz na možnost pronájmu pozemku p. č. 90 – ovocný sad, 
o výměře 6 346 m², a pozemku st. p. č. 92 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m², oba 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, které by rádi využili jako výběh pro koně.
Návrh usnesení: RM neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr na propachtování části pozemku p. č. 
90 – ovocný sad, o výměře 4 859 m², z celkové výměry 6 346 m² a pozemku st. p. č. 92 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 21 m², oba v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1. 

V 13.40 hod se dostavil Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 
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2.9 Smlouva o umožnění realizovat stavbu – přechod Toušeňská
Pro vydání stavebního povolení k investiční akci města „SSZ přechod pro chodce ulice Toušeňská, 
Čelákovice, k. ú. Čelákovice“ byl prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 
p. o. (dále jen KSÚS) požádán Středočeský kraj o zaslání konceptu smlouvy o smlouvě budoucí 
darovací mezi Středočeským krajem a městem Čelákovice na darování části pozemku p. č. 3142 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře cca 48 m² z celkové výměry 9 325 m², v k. ú. Čelákovice, 
dotčeného budoucí stavbou.
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města schválit 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 umožnění realizovat stavbu“, číslo Smlouvy vlastníka pozemku 
2017/756/00066001/MH/HRU/SS, číslo Smlouvy stavebníka SML/2017/117, mezi městem Čelákovice, 
jako stavebníkem a Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 
Středočeského kraje, příspěvková organizace, jako vlastníkem pozemku.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2017 
provedené k 31. 3. 2017
Rozpočtová pravidla, schválená usnesením Zastupitelstva města č. 8/2015/4. 3 dne 16. 12. 2015, 
umožňují provádět změnu v rámci jednotlivých závazných ukazatelů, tj. přesun mezi položkami 
v rámci paragrafů rozpisu rozpočtu.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci 
paragrafů 2212, 3113, 3314, 3399, 3412, 3419, 3421, 3631, 5212 a 5512 rozpisu rozpočtu města 
2017 provedené k 31. 3. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace – převod 
finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a pořízení myčky černého nádobí
Ředitelka Mateřské školy Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, žádá 
o souhlas k převodu 150 tis. Kč z rezervního fondu školy do fondu investic. Stav rezervního fondu 
k 31. 3. 2017 je 769 546,54 Kč.
Návrh usnesení: 3.2.1 RM souhlasí na základě ustanovení § 31 odst. 1 písm. g) 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 převodem 150 000 Kč z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy 
Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 3.2.2 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 Mateřské školy Čelákovice, J. A. 
Komenského 1586, příspěvková organizace, v maximální výši 250 000 Kč na pořízení myčky černého 
nádobí.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Dodatek č. SML/2016/192-2 týkající se realizace stavby „Hřbitovní zeď a kolumbárium 
Městského hřbitova Čelákovice“
Dne 3. 10. 2016 byla uzavřena se společností ADEVITA, s. r. o., Smlouva o dílo na realizaci hřbitovní 
zdi a kolumbária Městského hřbitova Čelákovice. Dne 11. 11. 2016 byl uzavřen Dodatek č. 1 
zahrnující práce dle změnových listů č. 1 a 2.
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Návrh usnesení: 4.1.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení navržených prací veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce „Hřbitovní zeď a kolumbárium Městského hřbitova 
Čelákovice“, uvedených ve změnovém listu č. 3.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2016/192-2 
ke smlouvě o dílo č. objednatele SML/2016/192, č. zhotovitele 2016/043, uzavřené dne 3. 10. 2016 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a ADEVITA s.r.o., Dolní Břežany, jako zhotovitelem, na 
plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Hřbitovní zeď a kolumbárium Městského hřbitova 
Čelákovice“, za celkovou cenu dle Smlouvy ve znění dodatků 3 882 592 Kč bez DPH (tj. 4 697 937 Kč 
včetně DPH).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

V 13.55 hod se dostavil Ing. Miloš Choura

4.2 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení Smlouvy o dílo č. SML/2017/076 na 
akci „Stavební úpravy, Rekonstrukce kotelny K 360“
V souladu s usnesením Rady města č. 4/2017/4.2.2 ze dne 28. 2. 2017 bylo dne 6. 3. 2017 zahájeno 
zadávací řízení na plnění veřejné zakázky „Stavební úpravy, Rekonstrukce kotelny K360“. Jednalo se 
o zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). 
Návrh usnesení: 4.2.1 RM bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Stavební úpravy, 
Rekonstrukce kotelny K 360“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.2 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané 
účastníkem řízení TZB Kladno s. r. o., Kladno, na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
„Stavební úpravy, Rekonstrukce kotelny K 360“, za cenu 5 998 839,68 Kč bez DPH (tj. 7 258 596,01 
Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.3 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 Smlouvy o dílo č. objednatele 
SML/2017/076, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a TZB Kladno s. r. o., Kladno, jako 
zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy, Rekonstrukce kotelny 
K 360“, v celkové ceně dle této Smlouvy o dílo 5 998 839,68 Kč bez DPH (tj. 7 258 596,01 Kč včetně 
DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.2.4 RM ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, oznámit rozhodnutí 
zadavatele o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům řízení s uvedením náležitostí a v souladu 
s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále 
jen „zákon“), uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem dle usnesení Rady města č. 8/2017/4.2.2 ze 
dne 25. 4. 2017, a to v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce a schváleným usnesením 
Rady města č. 8/2017/ 4.2.3 ze dne 25. 4. 2017, učinit následné kroky související s rozhodnutím 
o výběru dodavatele a uzavřením Smlouvy v souladu se zákonem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2017/118 k akci s názvem „Obřadní síň Čelákovice –
dodávka čalouněného sedacího nábytku“
V rámci obnovy původního vzhledu obřadní síně v budově Radnice, náměstí 5. května 1/11, 
Čelákovice, byla předložena dne 11. 4. 2017 cenová nabídka na dodávku čalouněného sedacího 
nábytku (dále jen „židle“). 
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/2017/118 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Janem Horákem, Chrudim, jako 
dodavatelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Obřadní síň Čelákovice – dodávka 
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čalouněného sedacího nábytku“, v celkové ceně dle této Smlouvy 191 620 Kč bez DPH (tj. 231 862
Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4.4 Dům seniorů Čelákovice
Radě města, se předkládá další krok ve věci přípravy domova pro seniory, dle harmonogramu 
a to schválení podmínek a výzvy k podání nabídky.
Návrh usnesení: RM schvaluje podmínky výzvy a Výzvu k podání nabídky na akci „Dům seniorů 
Čelákovice“.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Na základě zhodnocení odvedené práce a plnění uložených úkolů v průběhu roku 2016 a 1. čtvrtletí 
roku 2017 navrhujeme navýšení osobního příplatku vybraným ředitelům příspěvkových organizací 
města, zřízených pro oblast kultury a školství.
Návrh usnesení: 6.1.1 RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu platů vybraných ředitelů 
příspěvkových organizací města, dle předloženého podkladového materiálu, s účinností od 1. 5. 2017. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)
Návrh usnesení: 6.1.2 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o přiznání osobního příplatku ředitelce 
Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, ve výši platné ke dni 28. 2. 
2017, s účinností od 1. 5. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. (1 nepřítomen)

6.2 Žádost o „individuální“ dotaci – SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2017/67/DI-SPR9 
Spolek SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, žádá o dotaci ve výši 40 000 Kč na 
organizaci jubilejního pátého ročníku Setkání hasičských přípravek ve Středočeském kraji v sobotu 
6. 5. 2017.
Návrh usnesení: 6.2.1 RM rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace ve výši 
30 000 Kč spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, IČ 43751768, se sídlem Prokopa 
Holého 1664, Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/03935/2017-OŠIK/81 ze dne 21. 3. 
2017 – na náklady spojené s realizací akce Setkání hasičských přípravek ve Středočeském kraji dne 
6. 5. 2017.
Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.2.2 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/2017/67/DI-SPR9 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, jako 
příjemcem. 
Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0. 

6.3 Prezentace kandidujících politických stran, politických hnutí, koalic, jejich kandidáta nebo 
nezávislého kandidáta na území města Čelákovic, před volbami do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v roce 2017
Pravidla vedení volební kampaně upravuje § 16 a dále § 16a – 16i zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.
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Návrh usnesení: RM rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o regulaci volební kampaně na území města 
Čelákovic, před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

6.4 Zápis č. 4/2017 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 18. 4. 2017.
Radě města se předkládá zápis č. 4/2017 z jednání Komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 4/2017 z jednání Komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 18. 4. 2017.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 4/2017 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 6. 4. 2017
Radě města se předkládá zápis č. 4/2017 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 6. 4. 2017. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 4/2017 ze dne 
6. 4. 2017. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Přidělení bytu – DPS
Na jednání bytové a sociální Komise ze dne 6. 4. 2017 bylo konstatováno, že v současné době město 
disponuje volným bytem č. 307 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Kostelní 26 v Čelákovicích.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Nájemní smlouvy na byt č. 307 
v Domě s pečovatelskou službou č. p. 26, ul. Kostelní, Čelákovice, s panem J. B., Čelákovice. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Výše nájemného je 28,96 Kč/m² a měsíc, doba 
trvání nájmu od 1. 5. 2017.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Přidělení bytu – Čelákovice 
Jedná se o byt o velikosti 2+1 s přísl. o celkové ploše 49,07 m², byt je v č. p. 1440, ul. Prokopa Holého 
v Čelákovicích.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 2+1 o celkové ploše 49,07 
m² v domě č. p. 1440, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, panu M. M., Čelákovice, dle seznamu 
uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je z roku 1958. Výše nájemného je 68,41 Kč/m² 
a měsíc. Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady 
města ze dne 18. 8. 2011. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 
Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve 
výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti 
s užíváním bytu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.4 Přidělení bytu – Čelákovice 
Na jednání komise se dostavil pan P. K., bytem Stankovského č. p. 1638, Čelákovice, který sdělil, že 
jsou s manželkou ve velmi složité bytové situaci. 
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 2+1 o celkové ploše 69,59 
m² v domě č. p. 1347, ul. V Prokopě, Čelákovice, manželům M. a P. K., Čelákovice, dle seznamu 
uchazečů o pronájem bytu. Dvoupokojový byt je z roku 1949. Výše nájemného je 68,41 Kč/m² 
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a měsíc. Smluvní nájemné za m² podlahové plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady 
města ze dne 18. 8. 2011. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 
Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve 
výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti 
s užíváním bytu.
Hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0. 

8.5 Přidělení bytu – Čelákovice 
Jedná se o byt o velikosti 3+1 s přísl. o celkové ploše 67,50 m², byt je v č. p. 1400, ul. Prokopa Holého 
v Čelákovicích.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 3+1 o celkové ploše 67,50 
m² v domě č. p. 1400, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, panu Z. Z., Čelákovice, dle seznamu uchazečů 
o pronájem bytu. Třípokojový byt je z roku 1955. Výše nájemného je 68,41 Kč/m² a měsíc. Smluvní 
nájemné za m² podlahové plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 
18. 8. 2011. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením 
Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku 
měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.6 Mimořádné přidělení bytu – Čelákovice 
Pan T. J. si dne 21. 3. 2017 podal žádost o pronájem bytu, jako důvod uvedl, že pracuje jako školník 
na Základní škole v Čelákovicích, ul. Kostelní č. p. 457 a zde i bydlí. V rámci rekonstrukce školy, bude 
byt zbourán.
Návrh usnesení: RM přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 3+1 o celkové ploše 89,56 
m² v domě č. p. 1445, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, panu T. J., Čelákovice, dle seznamu uchazečů 
o pronájem bytu. Třípokojový byt je z roku 1957. Výše nájemného je 68,41 Kč/m² a měsíc. Smluvní 
nájemné za m² podlahové plochy bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 
18. 8. 2011. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením 
Nájemní smlouvy o nájmu bytu bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku 
měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.7 Výměna bytů – Milovice 
Na jednání komise se dostavila paní V. R., bytem Armádní č. p. 502, Milovice, která prostřednictvím 
MěÚ Lysá nad Labem, odborem ŠSVZaK požádala o pomoc s výměnou bytů.
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 3+1 o celkové ploše 118,02 m² v č. p. 621, ul. Lesní, Milovice, s manželi 
V. a T. R., Milovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, měsíční nájemné bude činit 
58,03 Kč/m² a měsíc, doba trvání nájmu od 1. 5. 2017. Běžné opravy v bytě si opraví na své náklady. 
Manželé R. byt o velikosti 2+1 o celkové ploše 61,21 m² v č. p. 502, ul. Armádní, Milovice, odevzdají 
městu v řádném stavu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.8 Výměna bytů – Čelákovice 
Členům komise byla předložena žádost paní P. V., bytem v č. p. 1269/14, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice, která požádala o výměnu svého bytu o velikosti 3+1 o celkové ploše 89,30 m² za byt 
o velikosti 4+1 o celkové ploše 113,80 m² v č. p. 1269/14, ul. Prokopa Holého, Čelákovice s manželi 
M. a M. Ž., kteří se budou stěhovat.
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 4+1 o celkové ploše 113,80 m² v č. p. 1269/14, ul. Prokopa Holého, 
Čelákovice, s manželi P. a J. V., Čelákovice. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 2 roky, 
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měsíční nájemné bude činit 68,41 Kč/m² a měsíc, doba trvání nájmu od 1. 5. 2017. Běžné opravy 
v bytě si opraví na své náklady. Manželé V. byt o velikosti 3+1 o celkové ploše 89,30 m² v č. p. 
1269/14, ul. Prokopa Holého, Čelákovice, odevzdají městu v řádném stavu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.9 Platba nájemného včetně záloh za služby – Čelákovice 
Členům komise byla předložena žádost o změnu data placení nájmu od paní J. P., bytem Prokopa 
Holého č. p. 1203, Čelákovice. Žadatelka ve svém dopise žádá o změnu data placení nájemného.
Návrh usnesení: RM neschvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, platit měsíční nájemné 
včetně záloh za služby v jiný den, než který je uveden v Nájemní smlouvě, která je uzavřena mezi 
městem Čelákovice, zastoupené: Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., Čelákovice, jako pronajímatelem 
a paní J. P., Čelákovice, jako nájemcem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.10 Revokace usnesení č. 3/2017/8.4 ze dne 14. února 2017
Rada města usnesením č.3/2017/8.4 ze dne 14. února 2017 přidělila byt o velikosti 2+1 
o celkové ploše 65,34 m² v domě č. p. 606, ul. Průběžná, Milovice, panu J. H., Milovice, dle seznamu 
uchazečů o pronájem bytu.  
Návrh usnesení: RM revokuje usnesení Rady města č. 3/2017/8.4 ze dne 14. 2. 2017.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ
Bez podkladu

Zápis ověřil: Mgr. Marek Skalický
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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