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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 9/2017 konané dne 9. května 2017

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

Omluveni: Ing. Miloš Sekyra, Jarmila Volfová

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka – právník, Naděžda Pokorná, Mgr. Karel
Šimeček

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Mgr. Marka Skalického ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury ověřovatelem
zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
1.4 Kontrola plnění usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti
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 13.15 hodin v zasedací místnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů
v Čelákovicích a bylo ukončeno v 15.55 hodin.

Zapsala: Romana Liscová dne 9. 5. 2017

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 2.6.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Mgr. Marka Skalického ověřovatelem usnesení a Ing. Miloše Choury
ověřovatelem zápisu
1.2.1 RM jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem usnesení.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Miloše Chouru ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 8/2017 ze dne 25. 4. 2017.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 8/2017 ze dne 25. 4. 2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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1.4 Kontrola plnění usnesení
Radě města bylo předloženo plnění usnesení.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/107 v souvislosti s akcí „Reko 
MS Čelákovice – Sedláčkova“
Radě města je předložena ke schválení Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. SML/2017/107 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a GasNet, s. r. o., Ústí nad 
Labem, jako oprávněnou osobou. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 
9. 2016, uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/107 mezi městem 
Čelákovice, jako vlastníkem pozemků a GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako oprávněnou osobou. 
Vlastník pozemků zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat 
a umístit na pozemcích:
- p. č. 3122 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3 811 m²; 
- p. č. 3129/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 204 m²; 
- p. č. 3146 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2 958 m² a 
- p. č. 3201/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 468 m²
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, plynárenské zařízení, za úhradu 24 000 Kč bez DPH (tj. 
29 040 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Dělnický domek st. p. č. 1784, ulice Křižíkova – Nájemní smlouvy
Radě města se předkládají ke schválení Nájemní smlouvy st. p. č. 1784 
Návrh usnesení: 2.2.1 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 Nájemní smlouvy 
č. SML/2017/121, mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1784 – zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 126 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
a panem P. S., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 1 134 Kč/rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.2 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 Nájemní smlouvy 
č. SML/2017/124, mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1784 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 183 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
a paní M. S., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 1 648 Kč/rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.3 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 Nájemní smlouvy 
č. SML/2017/125, mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1784 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 128 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
a paní M. S., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 1 152 Kč/rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.2.4 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 Nájemní smlouvy 
č. SML/2017/126, mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemku st. p. č. 1784 – zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 257 m², z celkové výměry 694 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
a panen M. H., Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 2 313 Kč/rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Dělnický domek st. p. č. 1779, ulice Křižíkova – Nájemní smlouvy
Radě města se předkládají ke schválení Nájemní smlouvy st. p. č. 1779
Návrh usnesení: 2.3.1 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 Nájemní smlouvy 
č. SML/2017/129, mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem ideální ¼ pozemku st. p. č. 1779 –
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zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 578 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a paní K. B., 
Čelákovice, jako nájemcem, za cenu 1 300,50 Kč/rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.3.2 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy 
č. SML/2017/130, mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem ideální ¼ pozemku st. p. č. 1779 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 578 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a manželi M. a V.
P., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 1 300,50 Kč/rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.3.3 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 Nájemní smlouvy 
č. SML/2017/131, mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem ideální ½ pozemku st. p. č. 1779 –
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 578 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a manželi I. a B.
M., Čelákovice, jako nájemci, za cenu 2 601 Kč/rok.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.4 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/127 v souvislosti s akcí 
„Čelákovice, V Nedaninách – kNN“
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, uzavřené dne 
12. 4. 2016, podala společnost Elmoz Czech, s. r. o., dne 19. 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 Čelákovic č. 14/2016/3 
ze dne 21. 9. 2016, uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2017/127 
mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 
oprávněnou osobou. Vlastník pozemků zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva 
zřídit, provozovat a umístit na pozemcích vlastníka pozemků:
- p. č. 1681/13 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 844 m²; 
- p. č. 1703/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 038 m²; 
- p. č. 1692/5 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 211 m²; 
- p. č. 1692/119 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 213 m²; 
- p. č. 1692/121 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 108 m²; 
- p. č. 1692/122 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 346 m² 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, za úhradu 18 000 Kč bez DPH (tj. 
21 780 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.5 Likvidace majetku v mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace
Dne 26. 4. 2017 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace, doručena žádost o vyřazení evidovaného majetku.
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:
- radiomagnetofonu Philips AQ 5150; 
- radiomagnetofonu SHARP TYP QT; 
- dvou kusů kazetových radiopřijímačů s CD SENCOR; 
- rychlovarné konvice Moulinex BAB; 
- radiomagnetofonu RGMC Ph s MP3; 
- CD rekorderu TeCH BB210CE; 
- rohového gauče a vysavače Vorwerk, umístěných v Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

2.6 Smlouva o nájmu č. SML/2017/137 – Festival Kašparů 2017 
Dne 20. 4. 2017 podala paní L. T. žádost o povolení konání akce „Festival Kašparů 2017“ dne 17. 6. 
2017 od 7:00 do 19:00 hod, v prostorech městského parku před KD Čelákovice, Sady 17. listopadu 
1380, v Čelákovicích. Na programu této akce jsou: autorská čtení, divadelní představení, výstava, 
malování na obličej, soutěže o Kašparoše, velká trampolína, skluzavka, čajovna, workshopy, stánky.
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Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy č. SML/2017/137 
mezi městem Čelákovice, jako pronajímatelem na pronájem části pozemků 
p. č. 677/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 22 697 m²; 
p. č. 719/1 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 674 m²; 
p. č. 3166/7 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 996 m²; 
p. č. 721/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 1 733 m²; 
p. č. 719/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 454 m² 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice a paní L. T., Čelákovice, jako nájemcem, za účelem 
konání akce Festival Kašparů 2017 dne 17. 6. 2017, za úhradu 1 000 Kč.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE
Bez podkladu

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Informace o PD kanalizace a vodovod – Dělnické domky
Odkanalizování lokality je dlouhodobě řešená, ale velkou překážkou je rozpor grafické a textové části 
ÚP. S ohledem na nové varianty odkanalizování a po projednání s provozovatelem VaK, je navrženo 
vypracování studie proveditelnosti odkanalizování, která by mohla být realizována i ze stávajícího ÚP. 
Studie by měla zahrnovat prověření možných způsobů odkanalizování oblasti včetně stanovení 
finanční náročnosti jednotlivých variant z hlediska realizace stavby a následné údržby sítě.
Návrh usnesení: RM ukládá vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit v termínu do 30. 6. 
2017 poptávkové řízení na výběr zpracovatele studie proveditelnosti – posouzení a výběru
nejvhodnějšího technického řešení, řešící dodávku pitné vody a odkanalizování lokality „Dělnické 
domky“.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

4.2 Schválení Příkazní Smlouvy č. SML/2017/133 k zajištění koordinátora BOZP k akci s názvem 
“Čelákovice – dostavba ZŠ, odstranění staveb“
Dne 3. 4. 2017 bylo zahájeno výběrové řízení na výběr zhotovitele bouracích prací objektů v areálu 
Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace (dále jen „ZŠ“). Jedná se o objekty 
plynové kotelny, CHANOSU, školní družiny a bytu školníka.
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/2017/133 mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a M. R., jako příkazníkem, na výkon činnosti 
koordinátora BOZP související s veřejnou zakázkou malého rozsahu na akci „Čelákovice – dostavba 
ZŠ, odstranění staveb“, v celkové ceně dle této Smlouvy 41 000 Kč bez DPH (tj. 49 610 Kč včetně 
DPH).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

4.3 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2017/136 na zpracování projektové dokumentace k akci 
s názvem „Letní tábor Miličín – rekonstrukce hlavní budovy“
Z důvodu nevyhovujícího stavu, a to zejména hygienických podmínek, hlavní budovy Letního tábora 
Miličín, byl osloven místně znalý projektant, Ing. J. V., Sedlčany, k předložení cenové nabídky na 
zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) s názvem „Letní tábor Miličín – rekonstrukce 
hlavní budovy“, včetně PD na bourací práce stávajícího objektu.
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/2017/136 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Ing. J. V., Sedlčany, jako zhotovitelem, 
projektové dokumentace k akci s názvem „Letní tábor Miličín – rekonstrukce hlavní budovy“, v celkové 
ceně dle této Smlouvy 189 800 Kč bez DPH (tj. 229 658 Kč včetně DPH). 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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4.4 Oprava komunikace k ČOV
Z důvodu špatného stavu komunikace vedoucí na ČOV a v souvislosti se stavbou úseku Labské 
stezky je Radě předkládán návrh na schválení opravy komunikace.
Návrh usnesení: RM souhlasí s provedením opravy komunikace k čistírně odpadních vod v úseku od
ulice Na Stráni, po začátek stavby úseku Labské stezky prostřednictvím Technických služeb 
Čelákovice, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

4.5 Oprava veřejného osvětlení
Radě města je předkládán návrh realizace oprav veřejného osvětlení prostřednictvím správce VO. 
Jedná se celkem o tři lokality: V Prokopě, prostor J. Zeyera x Spojovací, ulice U Potoka. Oprava je 
navržena v souvislosti s aktuálním technickým stavem veřejného osvětlení.
Návrh usnesení: RM souhlasí s provedením opravy veřejného osvětlení v lokalitě V Prokopě, 
J. Zeyera x Spojovací, U Potoka, prostřednictvím Technických služeb Čelákovice, příspěvková 
organizace, dle nabídky společnosti RAISA, spol. s r.o. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

4.6 Dodatečné stavební práce v rámci akce „Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského 
v Čelákovicích“ a návrh Dodatku č. SML/2016/047-3
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: 4.6.1 RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah dodatečných stavebních prací veřejné 
zakázky „Výstavba MŠ Sluníčko v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích“, v hodnotě změnových listů 
č. 8 - 12 s předpokládanou hodnotou 120 568,76 Kč bez DPH (tj. 145 888,20 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.6.2 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/2016/047-3 
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 
jejích dodatků 18 823 279,56 Kč bez DPH (tj. 22 776 168,27 Kč včetně DPH) a posun konečného 
termínu předání stavby na 11. 6. 2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ
Bez podkladu

K tomuto bodu se v 13.25 hod dostavila Naděžda Pokorná a Mgr. Karel Šimeček.

V 13.45 hod se dostavil Ing. Miroslav Opa, Ph.D.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zápis o průběhu konkurzu 
Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Městského domu 
dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkova 691, Čelákovice, 
IČ 43751181
Rada města vyhlásila dne 28. 2. 2017 usnesením č. 4/2017/6.1.2 konkurz na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele/ředitelky Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková 
organizace.
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Návrh usnesení: 6.1.1 RM se seznámila se zápisem o průběhu konkurzu na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele/ředitelky Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková 
organizace, se sídlem Havlíčkova 691, Čelákovice, IČ 43751181, ze dne 28. 4. 2017. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.2 RM jmenuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, na základě vyhlášeného konkurzního řízení Naděždu Pokornou, Čelákovice, na 
vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Čelákovice: Městský dům 
dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkova 691, Čelákovice, 
IČ 43751181, ke dni 1. 8. 2017. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.3 RM ukládá ředitelce Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková 
organizace, připravit a realizovat k datu 31. 7. 2017 mimořádnou inventarizaci majetku, pohledávek 
a závazků.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.1.4 RM ukládá ředitelce Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková 
organizace, připravit a realizovat k datu 31. 7. 2017 „Předávací protokol o předání a převzetí zařízení 
při změně ředitele školského zařízení“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

6.2 Žádost o revokaci usnesení Rady města Čelákovic, podaná Ing. T. Č.
Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Městského domu dětí 
a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace
Rada města Čelákovic potvrdila závěry a usnesení konkurzní komise, jmenované pro posuzování 
uchazečů o jmenování do funkce ředitele Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková 
organizace, č. 7/2017/6.5.2 ze dne 11. 4. 2017 a vyřadila usnesením č. 7/2017/6.5.3 ze dne 11. 4. 
2017 uchazečku Ing. T. Č. z konkurzního řízení, z důvodu nesplnění předepsaných náležitostí ke 
konkurznímu řízení.      
Návrh usnesení: 6.2.1 RM projednala žádost Ing. T. Č., Lysá nad Labem, o revokaci usnesení Rady 
města č. 7/2017/6.5.3, doručenou Městskému úřadu Čelákovice dne 26. 4. 2017, ev. č. 
MUC/05570/2017 – OŠIK – 125. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.2.2 RM trvá na usnesení Rady města č. 7/2017/6.5.3 ze dne 11. 4. 2017.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. 

V 14.20 odešel Ing. Petr Studnička, PhD.

6.3 Zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení dle § 141 a násl. zákona č. 
561/2004 Sb., školský zákon
Zápis MŠ „Sluníčko“ do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR
Mateřská škola „Sluníčko“ v ul. J. A. Komenského (novostavba s předjednaným č. p. 2071), 
s maximální kapacitou 56 míst pro předškolní vzdělávání, bude po dostavbě organizačně 
a ekonomicky začleněna do provozu Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková 
organizace, jako další místo poskytovaného vzdělávání. 
Návrh usnesení: 6.3.1 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se zrušením místa poskytovaného vzdělávání 
Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, na adrese: ulice J. A. 
Komenského č. p. 414, Čelákovice, k datu 31. 8. 2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 6.3.2 RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 145 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, se zřízením dalšího místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb 
(výdejny jídel) Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, na adrese: ulice 
J. A. Komenského (novostavba mateřské školy), předjednáno č. p. 2071, Čelákovice, k datu 1. 9. 
2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 
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6.4 Souhlas s konáním akce – Florbalový dětský den, ORKA Čelákovice na pozemku ve 
vlastnictví města Čelákovic
Vedení spolku Orka florbal, z.  s., Čelákovice, zastoupené panem M. B., žádá o souhlas s pořádáním 
kulturně sportovní akce „Florbalový dětský den“, na náměstí 5. května (před budovou radnice), dne 24. 
6. 2017. 
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako vlastník pozemku p. č. 3201/1, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, s konáním kulturně sportovní akce „Florbalový dětský den“, na náměstí 5. května (před 
budovou č. p. 1), dne 24. 6. 2017 od 15.00 do 17.00 hodin.
Souhlas je podmíněn zajištěním řádného úklidu místa konání akce, bezprostředně po jejím ukončení. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

6.5 Čelákovická sportovní, příspěvková organizace
Na základě zhodnocení odvedené práce a plnění uložených úkolů v průběhu roku 2016 a 1. čtvrtletí 
roku 2017 je navrženo navýšení osobního příplatku řediteli Čelákovické sportovní, příspěvková 
organizace.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu platu řediteli Čelákovické sportovní, 
příspěvková organizace, Ing. Petru Bambasovi dle předloženého podkladového materiálu, s účinností 
od 1. 6. 2017. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

6.6 Gymnázium Čelákovice
Od projekční kanceláře jsme v předstihu obdrželi kompletní projektovou dokumentaci na SDK 
konstrukce. Probíhá VZ která obsahuje práce jak na vytápění budovy, tak na SDK konstrukcích. 
Součástí zadání VZ je také definovaný konečný termín dokončení prací, a to 15. 8. 2017, který je pod 
nemalou sankcí ze strany města. I nadále platí, že s vybraným zhotovitelem budeme jednat o tom, aby
stěhování proběhlo ideálně v rámci prostor, které využívá Gymnázium, nebo do prostor v rámci 
budovy. V případě, že nebude možno se takto domluvit z důvodu rozsahu prací, jsme připraveni 
k uschování materiálu poskytnout bezplatně budovu č. p. 45 v Sedlčánkách (budovu bývalé školy).
Návrh usnesení: RM bere na vědomí zprávu ve věci příprav oprav budovy J. A. Komenského 414, 
Čelákovice.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA

7.1 Vyhodnocení dotazníků – parkovací stání ul. Masarykova
Dne 14. 3. 2017 byl strážníky Městské policie Čelákovice roznesen dotazník  - parkovací stání ul. 
Masarykova do 84 schránek občanů s trvalým pobytem ve 34 objektech Masarykovy ulice od 
křižovatky s ulicí Sedláčkova až po křižovatku s ulicí J. Zeyera.  S ohledem na vyhodnocení nebudou 
realizovány parkovací automaty v ulici Masarykova.
Návrh usnesení: RM se seznámila v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyhodnocením dotazníků parkovacích stání 
v ul. Masarykova.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

7.2 Pověření starosty ke schvalování a uzavírání dodatků k Radou města schváleným 
Smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské 
integrované dopravy
Město Čelákovice je dopravně zařazeno do systému Pražské integrované dopravy, v rámci které jsou 
na území Čelákovic, Záluží u Čelákovic a Sedlčánek provozovány autobusové linky č. 655 (dříve 405), 
662 (dříve 412), 443 a 427. Na provozování těchto autobusových linek jsou uzavřeny samostatné 
Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované 
dopravy. Tyto Smlouvy jsou uzavřeny na období let 2010 – 2019.
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Návrh usnesení: RM pověřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostu města schvalováním a uzavíráním 
jednotlivých Dodatků k Radou města schváleným Smlouvám o závazku veřejné služby ve veřejné 
linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Byt č. 13, Stankovského č. p. 1581, Čelákovice – pronájem s nadstandardním nájemným
Nájemník bytu č. 13, č. p. 1581 uvolnil po dvacetiletém užívání předmětný byt. Vzhledem k tomu, že 
byt byl bez velkých oprav užíván od svého vybudování (1976), 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. 13 v domě č. p. 1581 na st. p. č. 1124/3, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Stankovského č. p. 1581.
Jedná se o byt č. 13, o velikosti 2+1 o celkové ploše 53,34 m² (započitatelná plocha 51,90 m² – sklep 
je započten ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 18,95 m², 2. pokoj 11,11 m², kuchyň 7,00 
m², předsíň 9,06 m², koupelna 2,56 m², WC 0,88 m², spíž 0,90 m², sklep 2,88 m².
Byt je situovaný ve 3. podlaží jednovchodového, osmipodlažního panelového domu s rovnou 
střechou.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.

Výše nájemného je minimálně 5 190 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 paní 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.
  
Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:

Pronájem bytu č. 13, Stankovského č. p. 1581, 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: 
16. 6. 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 
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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 4, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Byt č. 3, Na Stráni č. p. 1629, Čelákovice – pronájem s nadstandardním nájemným
Nájemník bytu č. 3, č. p. 1629 uvolnil po dvacetiletém užívání předmětný byt. Vzhledem k tomu, že byt 
byl bez velkých oprav užíván od svého vybudování (1980), 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. 3 v domě č. p. 1629 na st. p. č. 4043, v
k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na adrese Na Stráni č. p. 1629.
Jedná se o byt č. 3, o velikosti 4+1 o celkové ploše 93,94 m² (započitatelná plocha 89,61 m² – sklep 
a lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 7,92 m², 2. pokoj 12,42 m², 3. 
pokoj 13,16 m², 4. pokoj 23,20 m², kuchyň 5,04 m², předsíň 15,04 m², koupelna 2,80 m², WC 0,93 m², 
šatna 4,76 m², sklep 2,40 m², lodžie 6,27 m².
Byt je situovaný v 2. podlaží dvouvchodového, osmipodlažního panelového domu s rovnou střechou.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.

Výše nájemného je minimálně 8 961 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 paní 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.

Předkládání nabídek
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:

Pronájem bytu č. 3, Na Stráni č. p. 1629, 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: 
16. 6. 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 
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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 4, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST
Bez podkladu

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

10.1 Vyhodnocování plnění Plánu odpadového hospodářství Města Čelákovice – Smlouva
Dle § 44 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 
pozdějších předpisů obec každoročně vyhodnocuje pomocí soustavy indikátorů plnění cílů plánu 
odpadového hospodářství obce a na vyžádání je poskytne orgánu státní správy.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy a text Smlouvy o dílo č. 
objednatele SML/2017/135 , na každoroční vyhodnocování Plánu odpadového hospodářství města 
Čelákovice, za rok 2017–2021 za celkovou cenu 75 000 Kč bez DPH, mezi městem Čelákovice, jako 
objednatelem a ISES s.r.o., IČ 64583988, M. J. Lermontova 25, Praha 6, jako zpracovatelem.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

10.2 Dětské hřiště v Hájku, Čelákovice schválení Smlouvy o dílo
V blízkosti workoutového hřiště a nově instalovaných venkovních posilovacích strojů pro dospělé 
v lokalitě V Hájku v Čelákovicích, bude vybudováno ještě nové dětské hřiště.
Pro zajištění bezpečnosti uživatelů budou dřeviny v této „centrální“ části parku prohlédnuty 
odborníkem a ještě před realizací hřiště budou ošetřeny podle jeho doporučení.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy a text Smlouvy o dílo, č. 
objednatele SML/2017/115, na realizaci zakázky malého rozsahu „Dětské hřiště v Hájku, Čelákovice“, 
za cenu 238 546 Kč včetně DPH, mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Hřiště 8D s.r.o., 
Brno, IČ: 04436857, jako zhotovitelem.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

11. RŮZNÉ

11.1 Informace o činnosti interního auditu za 1. čtvrtletí roku 2017
Za první čtvrtletí roku 2017 bylo provedeno třicet veřejnosprávních kontrol.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí informace o činnosti interního auditu za období 1. čtvrtletí roku 
2017.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

Zápis ověřil: Ing. Miloš Choura
                                                                                                                             Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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